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egala puja dan puji hanya menjadi milik Allah SWT, Tuhan seru 

sekalian alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Agung, Muhammad bin Abdillah 

SAW. Termasuk kepada para sahabat, tabi‘in, dan tabi‘ tabi‘in serta 

kepada orang-orang salih yang senantiasa mengikuti sunnah dan 

arahan Beliau hingga akhir zaman.  

Sejarah menorehkan bahwa orang belajar filsafat lantaran 

kekagumannya kepada alam semesta. Pertanyaan yang mengemuka 

kala itu misalnya, bagaimana sesungguhnya kenyataan dari bentuk 

bumi? Apakah ia berada mengambang di atas lautan luas? Apakah 

bentuknya memang datar atau berbentuk lain yakni berwujud bola 

yang dipanggul seorang dewa? Mengapa bentuk bumi bisa seperti itu? 

Siapa Penciptanya? Kapan? Untuk apa ia diciptakan? Kapan pula ia 

akan binasa? Setelah melalui evolusi selama berabad-abad, tradisi 

bertanya secara mendalam dan komprehensif ini melahirkan ilmu 

pengetahuan. Demikianlah syahdan cerita filsafat Barat bermula dan 

mengemuka. Diawali dari kekaguman terhadap alam yang memukau 

(baca: thaumasia), selanjutnya bertanya secara mendalam, radikal, dan 

komprehensif terperinci tanpa tanggung-tanggung. Pertanyaan 

berikutnya adalah bagaimana tradisi dan realitas filsafat dalam Islam? 

Patut diakui bahwa khazanah peradaban Islam memiliki sejarah 

yang berbeda dengan peradaban Barat. Penting dicatat bahwa 

karakteristik keilmuannya pun berbeda. Senyatanya ilmu dalam Islam 

bertumpu pada kesadaran dan keimanan kepada kekuasaan Allah 

SWT. Lebih lanjut dalam Islam merupakan fungsionalisasi wahyu 

yang merupakan hasil pembacaan (baca: iqra‘) para ilmuwan dengan 

realitas ilmiah yang diarahkan oleh wahyu Tuhan (al-Qur‘an-Hadis). 

S 
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Sejatinya Islam tidak menghendaki keterpisahan antara ilmu dan 

sistem nilai. Ilmu pengetahuan diarahkan kepada lahirnya perubahan 

kehidupan manusia secara progressif, guna menjadi lebih baik dan 

sempurna (insan kamil). Pada posisi tersebut, manusia juga diarahkan 

menjadi pemimpin (khalifah) di muka bumi, dengan tanpa melupakan 

posisi personalnya sebagai hamba Allah (‗abd Allah), yang selalu 

mewujudkan pengabdiannya kepada Tuhan melalui ibadah ritual dan 

juga kiprah sosial. Berbeda halnya dengan ilmu pengetahuan dan 

filsafat Barat yang cenderung secara epistemologi bersifat 

antroposentris an sich, sementara dalam Islam lebih bersifat 

antroposentris sekaligus Teosentris. Nalar filsafat dalam Islam 

semacam inilah yang selanjutnya menjadi spirit bagi muncul dan 

berkembang ilmu pengetahuan yang menyatu dalam khazanah 

peradaban dalam Islam sehingga tercatat menjadi salah satu 

mercusuar peradaban dunia, terutama pada masa Golden Age-nya 

(antara tahun 750-1250 M). Spirit tersebut tak ubahnya ibarat fajar 

yang menandakan munculnya kehidupan baru dengan energi 

perubahan baru yang lebih gemilang. Tentunya spirit fajar baru 

tersebut tetap berada dalam bingkai sinar wahyu Illahi. Demikianlah 

beberapa hal penting yang diungkap (baik tersurat maupun tersirat) 

oleh penulis (Dr. Abdul Fattah, S.Ag.,M.Fil.I.) dalam buku ―Fajar 

Gemilang Filsafat Islam‖ yang notabene merupakan salah satu dosen 

filsafat di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. 

Patut dicatat bahwa dalam masyarakat akademik yang menjadi 

kebutuhan utamanya adalah jihad intelektual, yakni upaya atau ikhtiar 

yang ajeg untuk mengembangkan keilmuan yang didasarkan pada 

tradisi keilmuan yang sudah mapan. Dalam tradisi metodologi studi 

Islam, pengembangan keilmuan didasarkan pada pemahaman teks 

normatif al-Qur‘an-Hadis. Karena adanya keterbatasan teks, maka 

keran ijtihad harus tetap dibuka. Jihad melalui terbukanya keran ijtihad 

merupakan ―nyawa‖ bagi keberlangsungan keilmuan keislaman. 

Terakhir ini, “maqasid al-syari‟ah” adalah metode utama yang dianut 

oleh cendikiawan muslim sebagai mainstream dalam pengembangan 

keilmuan. Dari mainstream ini kemudian muncul beberapa teori baru 

sebagai acuan pengembangan studi keislaman lebih lanjut, (termasuk 
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filsafat Islam di dalamnya). Sebut saja Fazlur Rahman, Abdullah 

Ahmed An-Naim, Mohammad Abed Al-Jabiri, M. Amin Abdullah 

serta beberapa tokoh intelektual lainnya berada dalam ikhtiar 

intelektual tersebut. Kesemuanya mengedepankan juga prinsip 

humanisme dalam pengembangan studi keislaman secara 

komprehensif, tanpa batasan geografis, ras, suku, dan agama. 

Dalam kerangka itulah yang dibutuhkan adalah adanya kajian 

utuh (wholeness-comprehensiveness), dan tidak hanya melihat objek kajian 

Islam secara parsial. Dalam kerangka kesadaran keilmuan ini pula, 

UIN Mataram dengan segala kapasitas dan sumber daya yang 

dimilikinya berupaya untuk terus berinovasi dan berkarya, baik secara 

fisik maupun akademik. Tidak hanya sekedar gengsi sosial-intelektual, 

namun lebih pada adanya tanggung jawab moral akademik. 

Karenanya, UIN Mataram secara bertahap memperbaiki reputasi dan 

prestasi. Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh sivitas akademik, 

UIN Mataram kini semakin mengukuhkan diri untuk menjadi 

Universitas Islam yang terbuka-cendikia untuk semua. 

Dalam konteks bangunan intelektual yang sedang dan terus 

dikembangkan UIN Mataram melalui -Horizon Ilmu- juga menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari karya-karya para dosen, terutama 

dalam bentangan keilmuan yang saling mendukung dan terkait 

(intellectual connecting). Bagaimanapun, problem kehidupan tidaklah 

tunggal namunlah sangat variatif. Karena itu, berbagai judul maupun 

tema yang ditulis oleh para dosen selama ini adalah bagian dari 

faktualitas-kemampuan-para dosen dalam merespon berbagai 

problem melalui sudut pandang keilmuan masing-masing yang patut 

diapresiasi.  

Kiranya, hadirnya buku ―Fajar Gemilang Filsafat Islam‖ ini harus 

diakui sebagai langkah maju dalam percaturan akademis di UIN 

Mataram, khususnya di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

(FUSA). Buku ini dapat dijadikan referensi oleh dosen ataupun 

mahasiswa dalam mata kuliah Filsafat Islam, baik di UIN Mataram 

maupun di PTKIN lainnya (STAIN-IAIN dan UIN) dalam rangka 

mengisi dan memperkaya studi Filsafat Islam yang kian marak. Kami 

sangat berharap tradisi akademis seperti ini akan terus kita 
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kembangkan secara bersama-sama menuju suatu tahapan 

kelembagaan yang lebih maju. Akhirnya selamat kepada penulis. 

Teruslah berkarya dan semoga karya ini membawa kemaslahatan 

untuk pengembangan studi keislaman yang lebih berkah. Terimakasih 

kepada semua pihak yang telah memfasilitasi dan mendukung 

penulisan buku ini dan kepada penulis atas kesempatan dan waktunya 

dalam menambah khazanah keilmuan di bidang Filsafat Islam. 

 

Mataram, 14 April 2020 

Rektor UIN Mataram, 

 

 

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. 
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azim terjadi, filsafat sering disinyalir laksana pisau bermata 

dua; satu dapat bernilai positif manakala digunakan untuk 

kebaikan dan kemaslahatan kemanusiaan. Namun, tidak jarang 

pula, satu dimensi yang lainnya digunakan untuk keburukan, bahkan 

kejahatan sehingga tidak jarang menghadirkan dan menyisakan 

nestapa kemanusiaan. Lantas bagaimanakah dengan Filsafat Islam? 

Apakah hal tersebut juga terjadi dan berkembang sebagai dampak 

lahir dan hadirnya Filsafat Islam dalam pentas peradaban umat 

manusia, khususnya umat Islam? Atau dalam telaah ―inner 

perspective‖, jangan-jangan dalam Filsafat Islam hanya memiliki satu 

mata pisau, yakni sisi kebaikan semata agar umat Islam tercerahkan 

seluruh dimensi kehidupan dan peradabannya berdasarkan paradigma 

dan komitmen Qur‘anik? Sehingga jika mereka benar-benar 

memahami dan melaksanakan nilai-nilai luhur Filsafat Islam, semacam 

pemikiran-pemikiran emasnya yang gemilang, niscaya mereka hidup 

dalam kesejahteraan dan kebahagiaan, baik secara intelektual, maupun 

spiritual misalnya.  

Hal ini telah mewujud dalam pentas peradaban Islam, terutama 

pada fase Golden Age (masa kejayaannya), 750-1250 M. Pada masa ini, 

nyala api peradaban Islam memancar begitu kuat bersinar dan 

mencapai puncak kejayaan dalam berbagai dimensi kehidupan dengan 

penuh gilang-gemilang, seperti dalam ilmu pengetahuan dan sains, 

militer, arsitektur bangunan, musik, pengobatan, rumah sakit, dan 

sebagainya. Dalam ranah ilmu pengetahuan, telah tumbuh dan 

berkembang pesat 2 kategori ilmu, yakni (1) “al-„Ulum al-Naqliyyah‖, 

semisal ilmu tafsir, fiqih, Qur‘an hadits, ushul fiqh, bahasa Arab dan 

sebagainya. Ilmu dalam kategori ini ―kelahiran‖-nya dinuqil dari 

sumber normatif (baca: Qur‘an-Hadits). Sedang ilmu dalam kategori 

(2) ―al-Ulum al-„Aqliyyah‖, semisal mantiq, kedokteran, kesehatan 

L 
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masyarakat, farmasi, musik, arsitektur bangunan, astronomi, politik, 

dan termasuk filsafat Islam di dalamnya, kelahiran dan 

perkembangannya tidak terlepas dari interaksi intensif dan massif 

dengan khazanah Filsafat Yunani yang banyak bertolak pada atau 

merupakan ―racikan‖ dari pengerahan total kemampuan dan kekuatan 

logika. Meskipun tidak dapat dinafikan hal tersebut (ilmu bagian 

kedua ini), terdapat dasar-dasar normatifnya pula. 

Setelah menyadari akan pentingnya kajian Filsafat Islam pada 

zaman sekarang, kini ia telah marak merambah kampus-kampus di 

luar PTKIN, semisal Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, 

dan Universitas Paramadina Mulya Jakarta. Bahkan juga merambah ke 

lingkup Majelis Taklim dan kelompok/klub kajian agama. Di Provinsi 

NTB misalnya, di Masjid Raya Islamic Center Hubbul Wathan, 

terdapat segmen yang memfokus pada kajian/pengajian Filsafat Islam, 

yang kebetulan penulis termasuk salah satu narasumber tetapnya. 

Waktu pelaksanaannya setiap malam Ahad, minimal dilaksanakan 

dalam 2 (dua) minggu sekali. Para mustami‟ (audience)-nya pun beragam 

dengan profesi yang bervariasi juga. Mulai orang yang sudah sepuh, 

Bapak-bapak, ibu-ibu, hingga mahasiswa, anak remaja, dan siswa-

siswa SMA/SMK sederajat. Hal semacam ini tentu tidak pernah kita 

jumpai 50 tahun sebelumnya. Alih-alih melakukan hal positif tersebut, 

Filsafat Islam justru dicurigai akan menodai keaslian doktrin agama 

Islam. Sehingga tidak perlu didekati, apalagi rutin dipelajari. 

Fenomena positif belakangan ini semoga menjadi indikator nyata 

bahwa geliat kebangkitan intelektualisme dalam Islam kian dirasa dan 

akan menjadi ―common sense‖ pada waktu-waktu mendatang. 

Citra buruk (bad image) yang muncul belakangan bahwa filsafat 

Islam itu bercitra sulit dipelajari, pada dasarnya itu terjadi karena 

Filsafat Islam –dalam beberapa abad belakangan ini- efek diasingkan 

dari realitas atau living Peradaban Islam. Terlepih tidak dipungkiri 

masih ada juga kelompok masyarakat Muslim yang memvonis bahwa 

Filsafat Islam ―haram‖ dipelajari, sebab akan mengotak-atik bangunan 

credo (iman) mapan yang sudah ada. Dikawatirkan akan 

menjerembabkan pembaca atau pelajarnya ke dalam lembah kekafiran. 
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Jikalau seandainya sedari awal dipelajari dan dikaji (laiknya disiplin 

ilmu-ilmu yang lain), niscaya bad image tersebut dapat terkikis.  

Begitu juga jika diperpanjang, sungguh terdapat sekian deret 

pertanyaan yang tak kunjung usai. Tanpa berpretensi menjawab semua 

pertanyaan-pertanyaan filosofis yang berkembang, buku ini hadir 

dalam rangka turut serta mengisi dan ―membenahi‖ (dan bukan 

membenamkan) ragam nalar, wacana, issu, dan kajian-kajian serius 

seputar Filsafat Islam, yang belakangan ini mulai menggeliat di 

Nusantara, terutama dimulai di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

Negeri (PTKIN), termasuk di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. 

Hajatan semula sekedar menjadi tambahan refrensi dan bahan ajar 

pada Mata Kuliah Filsafat Islam yang merupakan mata kuliah wajib di 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA UIN Mataram). Mata 

kuliah Filsafat Islam tersebut termasuk mata kuliah yang wajib 

ditempuh, baik pada prodi Ilmu Qur‘an dan Tafsir (IQT), juga prodi 

Sosiologi Agama (SA), dan Prodi Pemikiran Politik Islam (PPI) di 

UIN Mataram.  

Sesuai keyakinan saya dan yang selalu saya tekankan dalam 

perkuliahan serta pengajian-pengajian tersebut bahwa Filsafat Islam 

penting dikembangkan untuk dikembalikan ke pangkuan khazanah 

Peradaban Islam. Ia bukanlah inovasi ilmu baru (semacam bid‟ah) yang 

akan menyesatkan atau mengkafirkan ummat. Filsafat Islam itu sendiri 

sejatinya berangkat dari jantung Peradaban Islam. 

Buku ini diberi judul: ―Fajar Gemilang Filsafat Islam‖, 

sesungguhnya berangkat dari narasi sederhana di atas bahwa disiplin 

Filsafat Islam di samping memiliki paradigma dan nalar yang bersifat 

―distingtif‖, ia juga telah hadir dalam pentas peradaban Islam yang 

memberikan spirit baru. Laksana fajar yang menyiratkan cahaya, 

energi, dan kehidupan baru. Fajar baru inilah yang melambari etos 

keilmuan dan jihad serta ijtihad umat Islam pada masa ―Golden Age‖ 

(Zaman Emas) nya, antara tahun 750-1250 M, sehingga menorehkan 

khazanah emas yang gilang-gemilang dalam berbagai dimensi 

kehidupan secara komprehensif. Pada masa itu, tanpa berhasrat 

bernostalgia secara berlebihan, khazanah emas peradaban Islam 
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menjadi refrensi dan parameter kesuksesan, baik Timur maupun 

Barat.  

Alur pemaparan buku ini juga cukup simpel, berangkat dari Latar 

Historis, Lokus, dan Fokus Kajian Filsafat Islam. Bab selanjutnya 

menarasikan kedalaman makna Filsafat Islam (mencakup perdebatan 

seputar terminologi Filsafat Islam, nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya, tujuan dan obyek kajian, ruang lingkup, serta relasi Filsafat 

Islam dengan Filsafat Yunani). Bab selanjutnya memapar dimensi 

ontologi dan epistemologi aliran-aliran besar yang pernah ada dalam 

sejarah Filsafat Islam, semisal Aliran Teologi Dialektik, Aliran 

Peripatetisme, Aliran Iluminisme, Aliran Teosofi, dan Aliran Filsafat 

Hikmah. Selanjutnya, diperkaya dengan pemikiran para filsuf Muslim 

yang memiliki pemikiran-pemikiran raksasa, sejak awal hingga kini 

semisal Al-Kindi (The Great Arab Philosopher), Al-Farabi (The Second 

Teacher), Ibnu Sina (The Most Influential Philosopher), Al-Razi (Drug 

Inventor Smallpox Disease), Al-Ghazali (The Proof of Islam), Suhrawardi 

(The Master of Illumination), Ibnu Thufail (Novelist, Physician, and 

Astronomer), dan Ibnu Rusyd (The Commentator). Selanjutnya pada 

bagian ke 3 buku ini dipungkasi dengan wacana kontemporer Filsafat 

Islam, seperti diskursus kewargaan dalam Islam (New Interpretation 

of Ummah concept), rethinking konsep ―dekonstruksi‖ dalam filsafat 

Jacques Derrida serta kontribusinya bagi pembacaan teks-teks 

keagamaan dalam Islam serta hegemoni Barat atas Islam. Selanjutnya, 

dipungkasi dengan kajian Critiques and Appreciation on Orientalism 

in the Study of Islam. 

Buku ini ditulis secara khusus untuk memenuhi kebutuhan 

literatur dalam perkuliahan Filsafat Islam di lingkup PTKIN. Atas 

terbitnya buku ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada 

semua pihak atas support dan motivasi, terutama kepada Rektor UIN 

Mataram (Bapak Prof.Dr.H. Mutawali, M.Ag.), beserta segenap Wakil 

Rektor; Prof.Dr.H. Masnun Tahir, M.Ag. (WR I), Dr. Hj. Faizah, MA. 

(WR II), dan Dr.Hj. Nurul Yakin, M.Pd. (WR III). Juga ucapan terima 

kasih kepada Dekan FUSA UIN Mataram, Bapak Dr.HM. Zaki, 

M.Pd. beserta jajaran Pimpinan Fakultas, Wakil Dekan I (Abdul 

Fattah), Wakil Dekan II (Dr.H. Maimun, M.Pd.) dan Wakil Dekan III 
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(Dr.H.S.Ali Jadid Al-Idrus, M.Pd.). Termasuk kepada editor buku, 

Sdr. Muhammad, S.Pd.I.,M.Pd.I, desain cover dan lay out, Sdr. Ahmad 

Muzayyan Haqqi, S.Ud. ME dan Rusni Bil Makruf, M.Pd.I Ucapan 

terimakasih terkhusus tertuju untuk keluarga penulis, Hj. Djunainah 

(Ibunda), dan (alm.) H.Muhammad Amin, S.Ag. (ayah), Uswatun 

Khasanah, S.Ag.M.Pd. (istri) dan putra-putra tersayang; M. Neil 

Awthar Fattah dan M. Samwil Mughrobi Elmentazor Fattah. 

Termasuk juga untuk saudari penulis, Dr. Abyadul Fitriyah, S.Pt.,MP. 

Fathul Laela, SH. LLM. dan Isyaturriyadhah, SP.M.Sc. (beserta suami 

dan putra-putri mereka). Semoga karya sederhana ini akan 

memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan studi Islam 

(Islamic studies) dalam disiplin Filsafat Islam, serta pengayaan 

perpustakaannya sebagai salah satu alternatif referensi yang benilai 

guna dan penuh berkah. Amiin ya Rabb al-alamiin..! 

 

Perumnas Mataram, 04 April 2020 

Hormat Penulis, 

 

 

 

Dr. Abdul Fattah, S.Ag., M.Fil.I. 
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Bagian 1 

Ngaji Filsafat Islam:  

Latar Historis, Lokus dan Fokus Kajiannya 

 

etidaktahuan (baca: kesalahpahaman), sebagaimana 

pernyataan Plato, filsuf Yunani Kuno, adalah akar dari 

semua kejahatan di atas bumi ini. Kesalahpahaman 

mendorong orang bertindak salah, walaupun niat hatinya baik, 

demikian pernyataan filsuf Prancis Albert Camus. 

‗Ketidaktahuan‘ menjadi sumber kesalahpahaman terhadap 

filsafat. Khususnya Filsafat Islam, ada banyak anggapan/tuduhan yang 

dialamatkan kepadanya, sehingga orang enggan menjamah ataupun 

masuk kedalam rumah besar filsafat Islam ini. Pertama, filsafat itu 

adalah ilmu yang rumit dan sulit. Filosof, pun juga orang yang 

bergelut dengan filsafat sering kali menggunakan ―bahasa elien‖, kata-

kata dan teori yang sulit dipahami oleh kaum awam. Kedua, belajar 

filsafat itu tidak menjanjikan pekerjaan yang jelas. Ketiga, filsafat itu 

sesat, mempelajarinya akan mengantarkan seseorang pada jurang 

kesesatan, murtad, dan bahkan kafir. Dengan anggapan-anggapan ini, 

filsafat bukan saja tidak menarik dipelajari, tetapi juga bayangannya 

sedemikian suram dan penuh dengan ketakutan---takut miskin, takut 

sesat, takut murtad, bahkan takut menjadi kafir. 

Jika filsafat itu sulit. Ingatlah, kesulitan itu akan membantu 

seseorang mencapai kemudahan setelahnya, yakni pemahaman yang 

lebih komprehensif, bukankah demikian yang diajarkan oleh al-

Qur‘an/94:5-6. ―Lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena 

diturut.‖ Peribahasa ini mengandung arti bahwa kepandaian atau 

kemahiran didapat karena rajin berlatih. Selanjutnya, jika pun benar 

filsafat itu sesat, untuk membuktikan kesesatan filsafat harus punya 

K 
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argumen. Dan ketika argumen itu disusun, sebetulnya, sadar atau 

tidak, seseorang itu sedang berFILSAFAT. 

* * * 

Pada bagian ini tema besar yang penulis bahas adalah Ngaji Filsafat 

Islam: Latar Historis, Lokus dan Fokus Kajiannya. Kata „Ngaji‟ biasanya 

dilekatkan kepada 2 hal; Pertama, aktivitas membaca-mempelajari al-

Qur‘an dan segala hal yang terkait dengan urusan agama baik itu di 

masjid, langgar/musalla, TPQ, majelis taklim, atau rumah-rumah; 

Kedua, aktivitas belajar secara umum, yaitu mempelajari, memeriksa, 

menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan dan sebagainya), 

menguji, dan menelaah sesuatu.1 

Ngaji Filsafat Islam yang penulis maksud adalah mempelajari, 

menyelidiki, menelaah, dan menyelami makna Filsafat Islam. Untuk 

tujuan tersebut, maka penulis mengurainya dalam 3 bab. Bab I 

Menapaki Jejak Historis Filsafat Islam. Bab ini membahas 3 sub, 

yaitu: Masuknya Filsafat ke Dunia Islam; Pertumbuhan Filsafat Islam; 

dan Dinamika Perkembangan Filsafat Islam. Bab II Menyelami 

Kedalaman Makna Filsafat Islam, terdiri dari 5 sub, yaitu: Makna 

Filsafat Islam dan Perdebatan Seputarnya; Nilai-Nilai Filsafat Islam; 

Tujuan dan Obyek Filsafat Islam; Ruang Lingkup Kajian Filsafat 

Islam; dan Relasi Filsafat Islam dengan Filsafat Yunani. Bab III 

Aneka Mazhab Pemikiran Islam: Menyibak Ontologi dan 

Epistemologi Aliran-aliran Filsafat Islam, yang muatannya 

meliputi: Aliran Teologi Dialektik („Ilmu Al-Kalam); Aliran 

Peripatetisme (Masysya‟iyyah); Aliran Iluminisme (Isyraqiyyah); Aliran 

Sufisme/Teosofi (Tashawwuf atau „Irfan); dan Aliran Filsafat Hikmah 

(Al-Hikmah Al-Muta‟aliyah). 

Aspek sejarah, penulis tempatkan pada posisi lebih awal, 

mendahulaui bahasan makna peristilahan filsafat Islam dengan 

bermaksud untuk menjelaskan latar historis kehadiran filsafat dalam 

                                                           
1 Lihat kata ngaji dalam kamus besar bahasa Indonesia pada 

https://kbbi.web.id/kaji 

https://kbbi.web.id/kaji
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khazanah peradaban Islam. Karena sering kali penolakan itu hadir 

karena ketidaktahuan sejarah. Kuntowidjojo menyebutkan bahwa 

sejarah merupakan ilmu yang mempunyai makna sosial yang penting 

bagi perkembangan dan perubahan masyarakat.2 Melalui catatan 

sejarah dapat memotivasi seseorang untuk berbuat lebih baik dari 

nenek moyangnya. Bahkan terpenting dalam pemahaman peristiwa 

masa lalu, akan menggugah kesadaran sejarah yang bersifat kolektif. 

Namun, atas pertimbangan nilai fungional dan praktis, aspek sejarah 

pada tulisan ini dikemukakan secara ringkas, hanya meliputi tonggak-

tonggak penting, dengan tujuan lebih mudah terbaca oleh mahasiswa. 

Demikian pula, hanya sebagian filosof yang disebutkan namanya di 

sini, meskipun pada kenyataannya terdapat jauh lebih banyak filosof 

dalam sejarah Islam, yang kualitasnya sama sekali tak lebih rendah dari 

mereka yang disebut namanya. Termasuk filosof-filosof yang tak 

dikenal membangun aliran khas, seperti Syaikh Waliyullah Al-

Dahlawi, Syaikh Ahmad Sirhindi, dan sebagainya. 

  

                                                           
2 Kuntowidjojo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Bentang 

Budaya, 2001) 
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Bab I 

Menapaki Jejak Historis  

Filsafat Islam 

 

ilsafat, sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai literatur, 

berasal dari Keldania (sekarang Irak), kemudian pindah ke 

Mesir, lalu ke Yunani, Suryani, dan akhirnya sampai ke negeri 

Arab. Filsafat pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam.  

Selama abad pertama sejarahnya, Islam tidak membawakan 

filsafat; meskipun semenjak awal Islam sendiri memungkinkan suatu 

pembicaraan tentang etimologi Islami atau etik Islami, namun pada 

saat itu belum berkembang kesadaran akan metode atau sistem 

kefilsafatan. Meskipun demikian, dalam perkembangannya lantaran 

pengaruh Persia, membuat Islam bersinggungan dengan filsafat-

filsafat kuno. Wilayah-wilayah penyebaran Islam memiliki warisan 

Hellenis sebagaimana yang dikembangkan oleh gereja-gereja Timur, ia 

merupakan pengaruh yang ditinggalkan oleh Iskandar Agung, jauh 

sebelum Islam. Bahwa bangsa Nestoria tetap mempertahankan 

sebuah aliran filsafat di Jundishapur (atau Gandisapora) di dekat 

Ahvaz, Persia, sejak abad ke- 3 Masehi1.  

Keadaan mulai berubah secara progresif, terutama setelah kaum 

muslimin membentuk suatu negara raksasa yang membentang dari 

penghujung negeri China di timur, sampai ke penghujung 

semenanjung Andalusia (Spanyol) di Barat. Mereka telah menerima 

dan memegang panji-panji peradaban dunia, mendalami berbagai 

disiplin ilmu dan seni, serta merenungkan dasar-dasarnya. Watak 

                                                           
1 Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam Ringkas, ter. Ghufron A. Mas‘adi (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 99. 

F 
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ajaran Islam adalah terbuka, oleh sebab itu sesuai dengan 

perkembangan dan perluasan wilayah Islam itu sendiri, maka ajaran 

Islam tidak bisa lepas dari pergumulan dengan budaya dan 

pengetahuan bangsa lain serta berkembang semakin luas dan 

menyangkut berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat.  

 

A. Masuknya Filsafat ke Dunia Islam 

Filsafat masuk kedalam pemikiran Islam melalui kontak yang 

terjadi di pusat-pusat peradaban Yunani yang terdapat di Aleksandria 

(Mesir), Antokia (Suriah), Jundisyapur (Irak) dan Bakhtra (Persia). 

Budaya dan Filsafat Yunani masuk ke negeri-negeri tersebut dengan 

adanya ekspansi Alexander Agung (Alexander The Great), yang dalam 

bahasa Arab disebut Iskandar Zulkarnain. Ekspansi yang 

dilakukannya terjadi sekitar abad ke-4 Sebelum Masehi.2 Selanjutnya 

wilayah-wilayah tersebut, jatuh ke dalam kekuasaan Islam pada 

permulaan abad ke-7 M. Dari sini timbullah para filsuf Muslim seperti 

Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al-Ghazali, Ibnu Thufail dan Al-

Farabi. 

Masuknya pengaruh Barat ke dalam dunia Islam, tentu bukan hal 

yang aneh, karena sejak masa klasik, Islam telah mengalami apa yang 

disebut oleh W. Montgomery Watt sebagai ―the wave of Hellenism‖ 

(gelombang helenisme). Di sisi lain, dalam tinjauan kebudayaanya, 

Islam pun telah menampakkan dirinya lebih sebagai ―Barat‖, 

ketimbang ―Timur‖ (melalui para filsuf yang disebut di atas).  

Tentang hal ini, bisa dilihat dari konsep antropo-kosmologi Islam, 

yang banyak memberikan perhatian dan perkembangan intelektual; 

suatu metode pengetahuan yang berdasarkan akal budi, menggunakan 

penelitian, analisis kritis, dan berusaha menemukan hubungan-

hubungan yang dapat diterima akal dari gejala-gejala yang ada. Sikap 

Islam terhadap alam, ditunjukkan dalam konsep manusia yang berdiri 

sebagai ―raja‖ di hadapan alam (khalifah fi al-ardl), sehingga 

implikasinya, orang Islam begitu menyadari individualitasnya dalam 

                                                           
2 Lihat Ahmad Syadali dan Mudzakir, Filsafat Umum (Bandung: Pustaka 

Setia, 1997), h. 164. 
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hubungan dengan Tuhan, alam, dan sesame manusia. Demikian pula, 

orang Islam percaya bahwa tujuan hidupnya adalah aktif mengambil 

bagian dalam bentuk sejarah (seperti dikatakan Al-Qur‘an; wa ma 

arsalnaka illa rahmatan lil alamin), dengan pengakuan akan kebebasan, 

sekaligus tanggungjawabnya dalam mengisi kehidupan di dunia. 

Maka, masuknya paham kebudayaan Barat ke Dunia Islam 

menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Namun, ―Gelombang Ketiga 

Helenisme‖ sekarang ini, jauh lebih serius ketimbang sebelumnya, 

karena tidak hanya bersifat intelektual belaka dan dalam suasana 

kebudayaan yang sama –yaitu agrianate citied society (masyarakat agrarian 

berkota) seperti pada masa klasik. Namun juga seperti dikatakan 

Marshall Hodgson dalam bukunya ―The Venture of Islam‖ sudah 

dibarengi dengan commerce eventually led to political interference and then to 

political domination, dari suatu masyarakat zaman teknik, kepada suatu 

dunia Islam yang sebenarnya belum berubah, masih bersifat 

masyarakat agraria-kota. Sehingga dalam suasana ini, pengaruh filsafat 

Barat (terutama melalui Yunani) pada masing-masing bagian daerah 

kaum Muslim begitu besar, dan berhubungan dengan kolonialisme 

yang dominant di masing-masing daerah Islam. 

Kalau dewasa ini, filsafat Barat mutakhir bisa dipetakan dengan 

filsafat Inggris-Amerika (yang dominan dengan positivisme-logis), 

filsafat Perancis (yang dominan dengan fenomenologi, 

eksistensialisme, strukturalisme, dan post-strukturalisme/post-

modernisme), dan filsafat Jerman (yang dominan dengan tradisi Neo-

Hegelianisme dan penafsiran baru atas Hegel-Marx melalui The 

Frankfurt School), maka filsafat Islam kontemporer bisalah dipetakan 

dalam alam pemikiran Islamnya yang didominasi oleh tradisi filsafat 

Inggris-Amerika, Perancis, atau Jerman. 

 

B. Pertumbuhan Filsafat Islam 

Dalam teori ‗Ali Sami al-Nasysyar, sesungguhnya, orang-orang 

Islam telah mengenal filsafat Yunani, tidak hanya pada Masa 

Abbasiyyah, namun telah ada sejak masa Dinasti Umayyah. Al-

Nasysyar mengajukan 2 (dua) alasan penguatnya menyangkut kedinian 
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masuknya filsafat ke dunia Islam. Pertama, menurutnya telah terjadi 

kontak intelektual antara orang-orang Islam dengan pemuka-pemuka 

gereja di Syam dan Mesopotamia, karena pemuka-pemuka agama itu 

adalah guru-guru filsafat Yunani pada gereja-gereja dan biara-biara.3  

Menarik komentar C.A. Qadir berkaitan dengan hal ini: 

...pusat-pusat pengajaran yang dipimpin oleh-orang-orang Kristen terus 
berfungsi tanpa terusik, bahkan setelah mereka itu ditaklukkan oleh orang-
orang Islam. Ini menunjukkan tidak saja kebebasan intelektual yang 
terdapat dimana-mana di bawah pemerintahan Islam zaman itu, tetapi juga 
membuktikan kecintaan orang-orang Muslim kepada ilmu, dan sikap 
hormat yang mereka berikan kepada para sarjana tanpa memperdulikan 

agama mereka
4
.  

Argumentasi kedua al-Nasysyar bahwa Khalid bin Walid (w. 90 H) 

telah memerintahkan pakar-pakar Yunani yang tinggal di Iskandariyah 

(Mesir) untuk menerjemahkan Organon (Kitab Logika Aristoteles) ke 

dalam Bahasa Arab. Dua alasan ini –demikian kata al-Nasysyar- 

menunjukkan fakta bahwa orang-orang Islam telah mengenal filsafat 

Yunani pada masa Bani Umayyah, pada abad pertama Hijriyah.  

Pergumulan antara bangsa satu dengan bangsa lain di dunia 

hampir tak bisa dihindari sama sekali. Implikasi dari semua ini adalah, 

tidak adanya kemurnian budaya satu pun di dunia ini. Dan biasanya 

negara besarlah yang memiliki pengaruh dan bersifat hegemonik. 

Hanya, Islam memiliki originalitas dan otentisitas ajaran. Oleh sebab 

itu ketika Islam bersinggungan dengan budaya Yunani, Persi, China 

atau yang lainnya, maka tidak otomatis Islam di-Yunanikan, di-

Persikan, di-Chinakan dst. Islam datang pada permulaan abad ke-7 M, 

kemudian berkembang sampai ke seluruh Timur Tengah, Afrika 

Utara, dan Spanyol pada akhir abad tersebut.  

Pada wilayah ini peradaban yang sudah ada tetap dikembangkan 

dan disemangati oleh karakteristik ajaran Islam (baca: islamisasi). 

Karena sesuai dengan watak ajaran Islam itu sendiri, yaitu 

                                                           
3 Ali Sami al-Nasysyar, Manahij al-Bahs „Inda Mufakkiri al-Islam (Cairo: Daar 

al-Ma‘arif, 1978), h. 20. 
4 C.A. Qadir, Philosophy and Science in the Islamic World (London: Croom 

Helm, 1988), 34. 
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memberikan kesempatan kepada pemeluknya untuk menyerap ide-ide 

dari banyak sumber. Misalnya terkenal ungkapan: ―Khuz al-hikmata 

walau fi ayyi wi‟ain kana‖ yang maksudnya ―ambillah hikmah walaupun 

terdapat mana saja‖, dan ungkapan Uthlub al-„ilma walau bis-Shiin yang 

maksudnya: ―Tuntutlah ilmu meskipun ke Negeri China)5.  

Kontak dengan wilayah baru itu menyebabkan umat Islam 

menyerap ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani dan juga China. 

Mereka mentransfer ilmu-ilmu tersebut dalam paradigma baru dan 

kemudian berkembang sehingga menjadi bagian dari peradaban Islam. 

Setelah diintegrasikan ke dalam struktur dasar yang berasal dari wahyu 

Tuhan. Warisan Yunani itu sendiri untuk sebagian besar merupakan 

campuran pandangan-pandangan kuno di sekitar Laut Tengah yang 

disistemasikan dan di susun dalam bentuk dialektika oleh orang-orang 

Yunani.  

Dari Aleksandria (Mesir) warisan itu dibawa ke Antioch, 

kemudian ke Nisibis dan Edessa oleh orang Kristen Monofisit dan 

Nestorian hingga sampai Persia (melalui penterjemahan). Baghdad 

adalah sebuah kota yang merupakan pusat studi ilmu pengetahuan 

yang populer saat itu. Di kota ini berdiri lembaga ilmu pengetahuan 

yang bernama Bayt al-Hikmah. Pusat studi yang pada mulanya lahir di 

Yunani berpindah ke Iskandariyah dan selanjutnya ke Antioch dan 

berakhir ke Kota Harran pada zaman khalifah al-Mu‘tadhid Billah 

(892-902 M). Ia penguasa yang pemberani dan enerjik. Sebelum ia 

iangkat sebagai khalifah, ia sudah memiliki kekuasaan tinggi, dan 

berlanjut sebagai khalifah ia sanggup mengatur pemerintahan. Mesir 

kembali ke pangkuan khilafah.6  

Pusat studi tersebut berpindah dari Harran ke Baghdad. Di antara 

guru besar filsafat yang mengajar di Baghdad saat itu antara lain: 

Quwairi, guru Abu Basyar Matta dan Yuhanna Ibn Hilan, guru al-

                                                           
5 Lihat Zainuddin, ―Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Filsafat 

Islam‖ dalam www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/ 131101/sejarah-
pertumbuhan-dan-perkembangan-filsafat-islam.html, diunduh Ahad, 15 
September 2019. 

6 Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Mu%27tadhid, diakses Ahad, 15 
September 2019 

http://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/sejarah-pertumbuhan-dan-perkembangan-filsafat-islam.html
http://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/sejarah-pertumbuhan-dan-perkembangan-filsafat-islam.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Mu%27tadhid
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Farabi. Dari sinilah kemudian bermunculan para filosuf Muslim dari 

al-Kindi hingga al-Ghazali. Sebenarnya kaum muslimin pada masa 

permulaan Islam tidak bermaksud untuk menukilkan filsafat secara 

langsung, dengan asumsi yang demikian itu belum dianggap penting, 

bahkan mereka tidak bermaksud menukilkan ilmu asing. Bilamana ada 

ilmu-ilmu asing yang telah merembes ke Arab (Islam), hal itu karena 

adanya hubungan bangsa Arab dengan bangsa-bangsa sekitarnya. 

Hubungan itu telah terjadi pada masa Jahiliyah walau hanya dalam 

batas tertentu. Sehubungan dengan perpindahan ilmu asing ke Arab 

pada permulaan Islam, ada suatu cerita yang menarik. Konon pada 

zaman Rasulullah sudah ada dokter yaitu, Al-Haris Ibn Kildah as 

Saqafi. Ia dikenal sebagai dokter Arab.  

Diriwayatkan dari Sa‘ad Ibn Abi Waqas, bahwa ia pernah sakit 

dan Rasulullah SAW datang menjenguknya, lalu Rasulullah SAW 

berkata (kepada Sa‘ad): ―Datanglah kamu kepada Haris Ibnu Kildah, 

ia adalah seorang yang mempraktikkan ilmu kedokteran‖. Sebenarnya 

saat itu pengetahuan Al-Haris di bidang kedokteran masih sedikit, ia 

belum menguasai pokok-pokok ilmu kedokteran dan cabang-

cabangnya secara ilmiah, karena hal itu memerlukan pengetahuan 

bahasa Suryani. Perpindahan ilmu kedokteran dari Yunani ke 

Jundishapur, serta penerjemahan buku-buku kedokteran ke bahasa 

Suryani adalah setelah dibangunnya Iskandariyah (Mesir), kota yang 

menjadi pusat peradaban Yunani. Pada masa kejayaan Iskandariyah ini 

banyak ilmuawan yang bermunculan di sana. Mereka itu antara lain: 

Archimedes, Ptolemy, Galen, Euclid dan lain-lain. Mereka telah 

meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan, seperti ilmu geometri, 

astronomi dan kedokteran. Iskandariyah selanjutnya menjadi 

mercusuar ilmu pengetahuan sampai pada abad ke-6 Masehi.  

Di sana lahir para ilmuwan generasi kedua yang menyusun 

kembali, memperbaiki dan menyiapkan buku-buku para ilmuwan 

generasi sebelumnya untuk diajarkan kepada generasi selanjutnya. 

Dari generasi kedua inilah orang-orang Arab menukilkan berbagai 

cabang ilmu pengetahuan dan filsafat. Demikianlah halnya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa pindahnya filsafat ke Arab adalah setelah 

Iskandariyah dibangun dan menjadi pusat ilmu pengetahuan, dimana 
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orang-orang Arab menerjemahkan berbagai cabang ilmu pengetahuan 

dan filsafat baik dari bahasa Yunani maupun dari bahasa Suryani 

kedalam bahasa Arab. Penerjemahan buku-buku filsafat yang 

dilakukan orang-orang Arab pada mulanya bukanlah bertujuan untuk 

mempelajari filsafat.  

Kecenderungan bangsa Arab kala itu adalah pada ilmu 

pengetahuan, bukan pada filsafat. Namun karena buku-buku yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tersebut kebanyakan karya dari 

para Filosof Yunani, yang mencampuradukkan antara filafat dan ilmu 

pengetahuan, maka orang-orang Arab yang mempelajari ilmu 

pengetahuan terdorong pula untuk mengenal filsafat, mempelajari 

aliran-alirannya, riwayat hidup para filosof dan pendapat-pendapat 

mereka mengenai hubungan ilmu pengetahuan dan filsafat. Karena 

pindahnya filsafat ke negeri Arab tersebut adalah setelah datangnya 

Islam di negeri ini, maka akhirnya filsafat yang pindah ke negeri Arab 

tersebut lebih dikenal dengan istilah filsafat Islam. 

Adapun tahapan-tahapan masuknya filsafat ke dunia Islam, 

tidaklah berlangsung sekaligus. Dalam hal ini, Jamil Shaliba menulis 

ada 3 tahapan masuknya filsafat ke dunia Islam7. Tahap pertama, tahap 

pemula, yakni tahap penerjemahan filsafat Yunani ke bahasa Arab 

(abad I H / 7 M). Tahap kedua, tahap keaktifan terjemahan (abad ke- 8 

M). Tahap ketiga, tahap produktif (abad ke-9 M), yang melahirkan para 

pakar dan filosof di dunia Islam (abad ke-9 M). Pada saat inilah 

khalifah Abbasiyyah, Al-Ma‘mun mendirikan pusat pengajaran dan 

penerjemahan yang terkenal di dalam sejarah Islam, yaitu Wisma 

Kearifan (Bayt al-Hikmah), pada tahun 215 H/ 830 M. Harun 

Nasution menyebut di lembaga itu terdapat 90 orang ahli 

penerjemah8.  

Ringkasnya, dalam pengamatan Budhy Munawar-Rachman, 

filsafat dalam Islam muncul atau lahir secara tidak langsung. Berbeda 

dengan kalam, tasawwuf, dan fiqh misalnya, yang menjadikan al-

                                                           
7 Jamil Syaliba, Tarikh al-Falsafah al-Arabiyyah (Beirut: Dar al-Kitab al-

Libnani, 1973), h. 96. 
8 Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 

1978), h. 12. 
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Qur‘an dan Sunnah sebagai ―point of center‖ dari keilmuan mereka9. 

Filsafat Islam justeru memakai (terutama) Filsafat Yunani sebagai 

dasar konstruksi teoritisnya, paling tidak untuk melegitimasi iman 

pada al-Qur‘an. 

 

C. Dinamika Perkembangan Filsafat Islam 

Menurut Haidar Bagir, meski pada umumnya Filsafat Islam 

dipercayai sebagai berawal dari Al-Kindi (801-873), tetapi ada catatan 

bahwa orang Islam pertama yang disebut Kindi sebagai filosof 

pertama dalam sejarah Islam tentu terkait degan kenyataan bahwa Al-

Kandi lah orang pertama yang berusaha merumuskan secara 

sistematis apa itu filsafat Islam. Pemikiran Al-Kindi sebenarnya masih 

dekat dengan teologi Islam („ilm al-kalam) yang sudah lebih 

berkembang dalam dunia pemikiran Islam. Dia memang dikenal 

sebagai seorang Mu‘tazili (pengikut mazhab rasionalistik dalam teologi 

Islam). Karena posisinya sebagai filosof awal Islam, dan juga minatnya 

pada teologi, Al-Kindi merasa perlu untuk menulis buku Filsafat 

Pertama (Al-Falsafah Al-„Ula) sebagai semacam pembahasan tentang 

posisi (mungkin juga keabsahan) filsafat dalam keseluruhan pemikiran 

Islam. Dalam buku ini, Al-Kindi menunjukkan bahwa concern Filsafat 

Pertama (atau Metafisika) sesungguhnya sama dengan teologi, yakni 

tentang Tuhan. Selain itu, Al-Kindi juga menulis sebuah buku lain, Al-

Kasyf „an Manahij Al-Adillah, yang merupakan semacam uraian tentang 

metodologinya dalam filsafat10.  

Meskipun sudah menyimpan banyak benih pembahasan yang 

belakangnya dilakukan oleh filosof-filosof Islam yang mengikutinya, 

filsafat Islam (masysya‟i atau peripatetik) baru benar-benar berkembang 

pada diri Al-Farabi dan Ibnu Sina (980-1037). Pada keduanya -

khususnya pada Ibnu Sina yang biasa disebut sebagai filosof 

peripatetik Muslim par excellence- berbagai masalah filsafat Yunani 

                                                           
9 Budhy Munawar-Rachman, ―Filsafat Islam‖ dalam Jalaluddin Rakhmat 

et.al., Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam (Bandung: Mizan, 1996), h. 317. 
10 Lihat Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam (Bandung: Mizan, 2006), h. 

101-102. 
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mendapat kesempatan untuk dikembangkan lebih jauh dalam 

lingkungan pemikiran Islam. Bukan saja masalah-masalah baru yang 

tidak pernah (secara khusus) dibahas dalam filsafat pra-Islam 

diperkenalkan oleh keduanya. Misalnya filsafat kenabian, atau 

pembagian wujud menjadi yang-mungkin (mumkin atau contigent) dan 

yang-niscaya (necessary) dalam Ibnu Sina. Juga persoalan perbedaan 

antara antara eksitensi (wujud atau being) dan esensi atau quiditas 

(quiddity atau mahiya). Dalam keduanya, kosmologi, termasuk di 

dalamnya emanasi (yang bersumber dari Neo-Plantonisme 

Porphiryan), mendapatkan pengembangan serta pewarnaan dengan 

unsur-unsur teologis Islam, bahkan juga tasawuf. Demikian pula 

halnya dengan filsafat akal, yang di dalamnya filsafat kenabian 

ditempatkan.  

Setelah Al-Farabi dan Ibn Sina, kita kenal beberapa filosof Musim 

besar lainnya termasuk para filosof Muslim Andalusia, seperti Ibnu 

Bajjah, Ibnu Thufail, dan tentu saja Ibnu Rusyd. Namun, jika Ibnu 

Bajjah dan Ibnu Thufail sedikit banyak mengembangkan filsafat para 

filosof pendahulunya, maka Ibnu Rusyd justru banyak mengkritik 

peripatetisme Islam yang berkembang sebelumnya sebagai didistorsi 

oleh Neo-Platonisme yang, sedikit banyak, bersifat iluministik. Ibn 

Rusyd pun lalu menjadikan permunian Aristotelianisme dari Neo-

Plantonisme sebagai salah satu tujuannya dalam berfilsafat. Adalah 

Ibn Rusyd, yang juga seorang ahli fiqh—penulis 4 jilid buku fikih 

terkenal, Bidayah Al-Mujtahid—yang terkenal dengan ―pemisahan‖ 

antara kebenaran keagamaan dan kebenaran filsafat, betapapun 

sesungguhnya kegiatan berfilsafat sepenuhnya mendapatkan 

pembenaran dari kebenaran keagamaan.  

Hal ini terungkap dalam risalahnya—ringkas tapi berpengaruh—

yang berjudul Fashl Al-Maqal fi Taqrir ma bain Al-Hikmah wa Al-

Syari‟ah min Al-Ittishal (ungkapan penentu mengenai kaitan antara 

filsaftat dan syariat). Ibn Rusyd juga dikenal dengan kritik-baliknya-

melalui bukunya yang bejudul Tahafut Al-Tafahut (Kerancuan dari 

―Kerancuan‖)—atas Al-Ghazali yang mengecam habis-habisan filsafat 

(Ibnu Sina) lewat bukunya yang berjudul Tahafut Al-Falasifah 

(Kerancuan Para Filosof). Menurut Ibnu Rusyd, yang dikritik oleh Al-
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Ghazali bukanlah filsafat itu sendiri, melainkan filsafat yang telah 

diterdistori oleh Neo-Plantonisme itu. Kritik Al-Ghazali, 

sesungguhnya juga Ibnu Rusyd, terhadap Ibnu Sina belum juga 

berhenti di situ. Belakangan Fakhruddin Al-Razi, seorang teolog dan 

penulis kitab Tafsir, juga melakukan hal yang sama; kali ini lebih dari 

sudut pandang teologis.  

Dukungan yang sesungguhnya terhadap Ibnu Sina baru datang 

lewat Nashir Al-Din Al-Thusi. Thusi berupaya membela pemikiran-

pemikiran Ibnu Sina dari kritik-kritik teologis Al-Razi. 

Dikombinasikan dengan minatnya terhadap tasawuf, pembahasan 

oleh Thusi sedikit banyak makin mendekatkan filsafat Islam ke 

tasawwuf dan tradisi (teologis) Islam.  

Namun, mata rantai paling penting yang menghubungkan filsafat 

dengan tasawuf adalah Shadr Al-Din Al-Qunawi. Dia adalah sahabat 

dan murid Ibn ‗Arabi -sang arif besar- tetapi sekaligus juga Al-Thusi. 

Pada diri Qunawi-lah untuk pertama kalinya tradisi filsafat dan 

tasawuf bertemu Warisan Qunawi, ditambah dengan tradisi 

iluminisme Islam yang dikembangkan oleh Syihab Al-Din Suhrawardi 

(antara lain melalui Quthb Al-Din Al-Syirazi), kelak menjadi dasar 

yang kuat untuk berkembangnya aliran Al-Hikmah Al-Muta‟aliyah yang 

ditokohi oleh Mulla Shadra. Jadilah dalam Mulla Shadra bergabung 

tradisi peripatetik, „irfan, dan iluminisme, sekaligus teologi dan tradisi 

Islam.  

Demikianlah, sampai sekarang Filsafat Hikmah terus 

berkembang, khususnya di Persia dan anak-anak Benua India. 

Perkembangan Filsafat Hikmah ini tak dengan sendirinya menyisikan 

tradisi Peripatetisme Islam. Bahkan di Persia, di mana Filsafat Hikmah 

berkembang pesat, kita masih dengan mudah mendapati aliran ini 

berkembang dengan baik, sampai sekarang.11 

Barangkali kita harus menyebut juga perkembangan di Indonesia. 

Di kalangan Muslim Indonesia, filsafat Islam baru mendapat apresiasi 

sekitar 40 tahun lalu. Sebelumnya, filsafat Islam agak tabu dibicarakan, 

walaupun sudah ada beberapa orang yang sudah menulis buku tentang 

                                                           
11 Lihat kembali Haidar Bagir, Buku Saku...,h.107. 



14 F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  

filsafat Islam, seperti Zainal Abidin Ahmad dan Omar Amin Husein. 

Keadaan ini, mungkin menurut Budi Munawar-Rachman, karena 

judgement (penghakiman) al-Ghazali tentang filsafat yang begitu 

mempengaruhi opini cendekiawan Muslim Indonesia12.  

Di antara tokoh yang harus disebut memberi kontribusi pada 

perkembangan filsafat Islam di Indonesia adalah Prof. Harun 

Nasution (mantan rektor IAIN Jakarta). Beliaulah awal mula yang 

memperjuangkan filsafat Islam menjadi bagian dari tradisi 

STAIN/IAIN/UIN, dan memperkenalkan rasionalisme Mu‘tazilah. 

Tokoh lain yang dapat disebut adalah Prof. M. Rasjidi dan Prof. Mukti 

Ali. Dalam belakangan, Prof. Nurcholish Madjid juga harus disebut 

sebagai cendekiawan yang berusaha mencari relevansi tradisi filsafat 

Islam klasik dalam mengembangkan pemikiran filsafat modern Islam. 

Kita harus membangun kembali filsafat tentang Tawhid, dengan sikap 

inklusivisme (penuh keterbukaan)13. 

Sebagai catatan penutup dalam bab ini, dapatlah ditegaskan 

bahwa dalam sejarah Islam, filsafat digunakan dalam berbagai 

kepentingan. Para teolog (mutakallimun) menggunakan filsafat untuk 

membela iman dari serangan para cendekiawan Yahudi dan Kristiani, 

yang saat itu lebih maju secara intelektual. Sedangkan para filsuf 

muslim, mencoba membuktikan bahwa kesimpulan-kesimpulan 

filsafat mereka, tidak bertentangan dengan ajaran iman14. Lebih lanjut, 

mereka berusaha memadukan ketegangan antara syari‘ah dan filsafat, 

antara iman (faith) dan akal (rasio). Usaha atau ikhtiar pemaduan 

tersebut, dalam penilaian Dr. Yusuf Musa (ahli Filsafat Islam Mesir), 

tidak selalu berhasil dilakukan dengan baik. 

 

 

                                                           
12 Lihat kembali Budhy Munawar-Rachman, ―Filsafat Islam‖..., h. 333. 
13 Lihat kembali Budhy Munawar-Rachman, dalam ibid, h. 334. 
14 Lihat kembali Budhy Munawar-Rachman, dalam ibid, h. 317. 
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Bab II 

Menyelami Kedalaman Makna  

Filsafat Islam  

 

A. Makna Filsafat Islam dan Perdebatan Seputarnya 

endefinisikan terminologi filsafat Islam bukanlah perkara 

simpel atau sederhana, sebab terkait dengan berbagai 

entitas yang terdapat di dalamnya, termasuk dari aspek 

ontologis, teologis, kultural, dan historis. Kesemua hal tersebut 

memungkinkan memberikan efek dalam upaya atau ikhtiar 

perumusannya. Namun, sesederhana apapun, sebuah konsep dianggap 

penting, sebagai pijakan dasar untuk memberikan gambaran awal 

tentang obyek yang dikonsepsikan, sehingga jika terdapat perdebatan 

atau tepatnya ―diskursus‖, maka akan berjalan secara konseptual dan 

terarah. 

Secara genealogis, filsafat berkembang di Pesisir Samudra 

Mediterania bagian Timur pada abad ke-6 M, yang ditandai dengan 

pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab persoalan seputar alam, 

manusia, dan Tuhan. Melalui dialektika historis dan faktual inilah 

lahirlah berbagai sains besar Islam dalam berbagai bidang semisal 

matematika, fisika, etika dan metafisika yang menjadi masterpiece 

kebudayaan dunia. Dari Mediterania, filsafat bergerak menuju Athena 

yang menjadi pusat situs filsafat. Selanjutnya, filsafat mulai merambah 

dunia Timur paska didirikannya Kota Iskandariah oleh Iskandar 

Agung pada tahun 332 SM.1 

                                                           
1 Mustafa Hasan, Sejarah Filsafat Islam: Genealogis dan Transmisi Filsafat Timur 

ke Barat (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2015), h. 15. 

M 
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Atas dasar itu, secara historis dapat dikatakan benar bahwa 

terminologi filsafat Islam berasal dari Yunani, yang dalam istilah 

Nurcholish Madjid, berasal dari unsur-unsur Hellenisme (dunia 

pemikiran Yunani).2 Di lain sisi, di dalam Islam terdapat konsep 

―hikmah‖ yang memiliki kesamaan muatan substansi dengan istilah 

filsafat tersebut. Ketika umat Islam berkenalan dan mengkaji filsafat 

Yunani, mereka mengembangkannya dengan tetap berpegang pada 

konsep ―hikmah‖ tersebut. Tampaknya tidak berlebihan jika dikatakan 

bahwa umat Islam tidak menjimplak total pemikiran filsafat Yunani, 

namun konsep ―hikmah‖ dalam Islam telah menemukan soulmate-nya 

untuk berkembang dan berdinamika sepanjang zaman. 

Secara etimologis, istilah Filsafat Islam terdiri dari dua kata yang 

berbeda, yaitu ―filsafat‖ dan ―Islam‖. Masing-masing kata tersebut 

telah banyak dibahas dan diketahui melalui berbagai tulisan dan 

keterangan.  

Dalam Kitab Lisan Al-Arab, Ibnu Manzhur menguraikan kata 

―falsafat‖, yang berakar dari kata ―falsafa‖, yang memiliki arti ―al-

hikmah‖, yaitu sebuah kata yang berasal dari luar bahasa Arab.3 Kata 

falsafah tersebut dipinjam dari bahasa Yunani yakni ―philosophia‖ 

yang bermakna ―kecintaan kepada kebenaran‖ (wisdom). Dengan 

sedikit mengalami perubahan, selanjutnya kata ―falsafah‖ di-

Indonesiakan menjadi ―filsafat‖ atau ―filosofi‖ (karena pengaruh 

ucapan Inggris ―philosophy‖). Dalam konteks ungkapan Arab, cabang 

ilmu tradisional Islam ini disebut ―ulum al-hikmah‖ atau disingkat ―al-

hikmah‖ yang sepadan dengan istilah ―sophia‖ dalam Yunani, yang 

berarti ―kebijaksanaan‖ atau dalam bahasa Jawa disebut 

―kewicaksanaan‖ atau dalam bahasa Inggris disebut ―wisdom‖. Maka, 

pelaku filsafat yang disebut ―failusuf‖ atau ―philosophos‖ (Yunani) 

disebut juga dengan nama ―al-hakim‖ atau jamaknya ―al-hukama‘‖ 

bermakna ―ahli hikmah‖ atau ―orang yang bijaksana‖.4 

                                                           
2 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin, dan Peradaban (Jakarta: Yayasan 

PARAMADINA, 1998), h. 218-219. 
3 Ibnu al-Manzhur, Lisan al-Arab (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), jilid 9, 

cetakan ke 1, h. 273. 
4 Madjid, Islam, Doktrin....h. 218-219. 
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Menurut catatan para sejarawan, orang yang pertama kali 

menggunakan istilah filsafat adalah Pythagoras dari Yunani yang lahir 

antara tahun 582-496 SM. Pada waktu itu, arti filsafat masih belum 

jelas. Kemudian, pengertian filsafat diperjelas seperti yang banyak 

dipakai sekarang ini pertama kali oleh kaum Sophis (ahli debat) dan 

oleh Socrates (470-339 SM) yang merupakan guru dari Plato (427-347 

SM) dan Aristoteles (384-322 SM).5 Berbeda dengan Al-Farabi yang 

mengatakan bahwa filsafat merupakan silsilah keturunan dari Timur. 

Ilmu filsafat Yunani ini dahulu kalanya ada pada orang Chaldea, yaitu 

penduduk Irak, kemudian sampai ke rakyat Mesir. Kemudian melintas 

ke Yunani dan menetap untuk beberapa lama. Selanjutnya diteruskan 

ke Syiria dan ke tangan orang-orang Arab.6 

Filsafat secara umum, sesungguhnya memiliki ragam definisi 

sebagaimana digagas para filsuf. The Liang Gie dalam Pengantar Filsafat 

Ilmu7 berhasil mengumpulkan sekitar 42 definisi filsafat dari berbagai 

sumber/ literatur. Diantaranya, yaitu: 

1. Thales (640-546 SM), seorang filsuf alam semesta atau cosmos 

Yunani, yang dikenal sebagai Bapak Filsafat, berpendapat bahwa 

filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk 

mengetahui asal muasalnya, unsur-unsurnya, dan kaidah-kaidahnya 

(dikutip dari buku Robert Paul Wolff yang berjudul About 

Philosophy, 1976). 

2. Socrates (469-399 SM) seorang filsuf moral Yunani yang terkemuka 

setelah Thales, menurutnya filsafat adalah peninjauan diri yang 

bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari 

kehidupan yang adil dan bahagia (the principles of just and happy life). 

(Dikutip dari buku Robert Paul Wolff yang berjudul About 

Philosophy, 1976). 

3. Plato (427-347 SM) mengungkap pengertian filsafat sebagai ―suatu 

ilmu yang membicarakan hakikat sesuatu‖. 

                                                           
5 Lihat Ahmad Tafsir, Filsafat Umum (Bandung: Rosdakarya, 1990). 
6 Lihat Al-Farabi, Book of Letters ed. M. Mahdi (Mesir: Dar al-Masyriq, 

1970), h. 155. 
7 The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 29-

55. 
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4. Aristoteles (384-322 SM) -murid Plato- berteori bahwa filsafat 

merupakan ―ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi 

logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis.8 

5.  Pada masa Aristoteles, pengertian filsafat mengalami 

perkembangan, yakni filsafat tidak hanya sekedar ilmu yang 

mencoba mencari hakikat kebenaran dari sesuatu namun juga 

mencari hakikat kebenaran seluruh ilmu pengetahuan.  

6. Marcus Tulius Cicero (106-43 SM) seorang filsuf Romawi Kuno. Ia 

menyebut filsafat sebagai ibu dari semua ilmu pengetahuan. 

Menurutnya filsafat adalah seni/pengetahuan kehidupan (the art of 

life). 

7. Immanuel Kant (1724-1804 M), salah seorang filsuf abad modern, 

berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan mengenai 

pokok pangkal segala pengetahuan dan perbuatan.9 

8. George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831 M), seorang filsuf 

Jerman yang termasuk dalam aliran filsuf idealisme, mendefinisikan 

filsafat sebagai ―the investigation of things by thought and 

contemplation‖ (investigasi kebenaran segala sesuatu melalui jalan 

pikiran dan kontemplasi). 

9. Para filsuf Muslim abad pertengahan mendefinisikan filsafat sebagai 

ilmu yang meneliti hakikat segala sesuatu yang ada (al-mawjudah) 

dengan menggunakan akal sempurna. Al-Farabi misalnya 

mengatakan bahwa filsafat merupakan ilmu yang bertugas untuk 

mengetahui semua yang ada karena ia ada (al-Ilmu bi al-mawjudaat 

bima hiya mawjudah).10 

10. S.E. Frost, JR mengungkap bahwa setiap manusia yang telah 

berkembang kepalanya dan sistem syarafnya pasti berpikir dan 

pemikiran itu sendiri merupakan jalan utama menuju filsafat. Jadi 

filsafat tidak terlepas dari kegiatan berpikir secara terus-menerus 

untuk memecahkan ragam persoalan secara bijaksana.11 

                                                           
8 A. Mustofa, Filsafat Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 10. 
9 Ibid, h. 10. 
10 Lihat ibid. 
11 S.E. Frost, JR, Basic Teachings of The Great Philosphers (New York: Anchor 

Books, 1962), h. 1.  
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Melalui ragam definisi di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa 

filsafat merupakan ―hasil akal seorang manusia yang mencari dan 

memikirkan suatu kebenaran dalam realitas kehidupan dengan sedalam-

dalamnya‖. Dengan redaksi berbeda, filsafat merupakan ―ilmu yang 

mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu dengan 

penuh kebijaksanaan‖.12 Meski pendefinisian filsafat tersebut telah 

memunculkan berbagai redaksi dengan versi yang bervariasi antara 

tokoh satu dengan tokoh yang lain. 

Istilah filsafat Islam juga telah banyak didefinisikan dan 

dijelaskan. Berikut dipaparkan definisi yang berkembang: 

1. Filsafat Islam menurut DR. Ahmad Fuad Al-Ahwani, adalah 

―pembahasan meliputi berbagai soal alam semesta dan bermacam 

masalah manusia atas dasar ajaran-ajaran keagamaan yang turun 

bersama lahirnya agama Islam‖.13 

2. Filsafat Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan radikal tentang hukum Islam.14 

3. Filsafat Islam merupakan pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan 

tujuan Islam, baik yang menyangkut materinya maupun 

penetapannya.15 

4. Filsafat Islam adalah jembatan yang menghubungkan antara falsafah 

kuno dan falsafah abad kebangkitan (Renaissance). Selain itu, Filsafat 

Islam menggambarkan bahwa Islam bersifat toleran dan lapang 

dada sehingga falsafah Yunani Kuno dapat bernaung dan 

dipelihara oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya.16 

5. Filsafat Islam merupakan filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. 

Ia merupakan filsafat khusus dan memiliki objek tertentu, yaitu 

                                                           
12 Lihat juga Mudzakar, Filsafat Umum (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 

11. 
13 Ahmad Fuad Al- Ahwani, Filsafat Islam terj. Pustaka Firdaus (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 1997), h. 7. 
14 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang, Gadai 

(Bandung: Al-Ma‘arif, 1983). 
15 Amir Syarifuddin, ―Pengertian dan Sumber Hukum Islam‖ dalam 

Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). 
16 Thahir Abdul Muin, Sejarah Falsafah Islam (Kuala Lumpur: Pustaka 

Melayu Baru, 1979). 
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hukum Islam. Oleh karena itu, filsafat Islam adalah sifat yang 

menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga 

mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum 

Islam secara Islam dan sekaligus sebagai alatnya.17 

6. Filsafat Islam merupakan filsafat yang berusaha menangani 

pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, 

metodis, koheren, sistematis, radikal, universal dan komprehensif, 

rasional serta bertanggung jawab. Arti pertanggungjawaban di sini 

adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban objektif dan 

argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangakalan, dan kritikan.18  

Melalui ragam definisi di atas dengan berbagai redaksi yang 

bervariasi kiranya dapat disimpulkan bahwa filsafat yang muncul 

dalam kehidupan Islam yang banyak dibicarakan oleh orang-orang 

Arab dan menjadi konvensi para pemikir Islam merupakan hakikat 

Filsafat Islam. Term Islam di sini menjadi jiwa yang mewarnai suatu 

pemikiran. Filsafat disebut ―islami‖ bukan karena orang-orang yang 

melakukan aktivitas kefilsafatan itu beragama Islam semata, atau 

berkebangsaan Arab atau dari segi obyeknya membahas pokok-pokok 

keislaman. Islam yang terangkum dalam ayat-ayat al-Qur‘an di sini 

adalah ―roh‖ sebagai nilai spiritual sebuah Filsafat Islam. Sehingga 

Filsafat Islam sejatinya berparadigma dan berkomitmen Qur‘anik. 

Dalam hal ini terjadi perdebatan, apakah lebih pantas disebut 

―filsafat Islam― atau ―filsafat Arab‖ ? Di sini terdapat beberapa 

pendapat, yaitu: 

 Prof. Nellinou (orientalist/pakar masalah ketimuran) lebih setuju 

penggunaan istilah ―filsafat Arab‖ dengan alasan jika kita 

menggunakan istilah ―filsafat Islam‖ berarti kita menyingkirkan 

orang-orang Nasrani, Yahudi, Shabi‘ah dan para pemeluk agama 

lain. Padahal andil mereka sangat besar dalam pelbagai cabang 

ilmu dan kesusasteraan Arab, khususnya ilmu pasti, ilmu falak, 

ilmu kedokteran dan filsafat. 

                                                           
17 Fathurrahman Djamil, Filsafat Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). 
18 Achmad Chotib, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Fakultas Syariah IAIN 

Jakarta, 1989). 
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 DR. Ibrahim Madhour lebih setuju pada penggunaan istilah ―fil-

safat Islam‖, sebab Islam bukan hanya keyakinan semata-mata 

tetapi juga peradaban dan setiap peradaban mencakup segi-segi 

kehidupan moral, material, pemikiran dan perasaan. Jadi, filsafat 

Islam adalah segala studi filsafat yang ditulis di dalam dunia Islam, 

baik penulisnya orang Muslimin, Nasrani ataupun Yahudi. 

 Prof. Tarashad lebih setuju dengan istilah ―filsafat Islam‖ dan 

mengatakan bahwa penamaan filsafat Arab, tidak sesuai. Sebab, 

mereka yang menekuni bidang ilmu tersebut tidak semuanya 

orang Arab, bahkan sebagian besar orang Persia dan mereka yang 

berasal dari negeri lain seperti Mesir, negeri-negeri Asia Tengah, 

Andalusia, India dan lain-lain. Pemikiran filsafat itu, tidak hanya 

ditulis dalam bahasa Arab, tapi juga dalam bahasa lain, seperti ba-

hasa Persia dan lainnya. 

 

C. Nilai-Nilai Filsafat Islam 

Secara umum, nilai-nilai filsafat Islam dapat disebutkan dalam dua 

macam: 

1). Filsafat Islam mempunyai latar belakang dan hubungan dengan 

pemikiran bangsa Eropa yang menguasai dunia filsafat dewasa 

ini. Menurut Philip K. Hitti, filsafat Islam masuk ke Spanyol, Ita-

lia Selatan dan Sicilia pada awal abad ke-13 M. Ilmu pengetahuan 

dan filsafat Islam disiarkan ke Eropa melalui orang-orang 

Spanyol sebagai perantaranya. Selanjutnya, filsafat Islam 

menguasai seluruh universitas di Paris (Perancis) pada abad ke-13 

M.  

Menurut Sir Dr. Muhammad Iqbal, pemikiran Islam 

menunjukkan jawaban bagi renaissance di Eropa. Hal ini 

merupakan hasil faham Eropa modern dalam ilmu pengetahuan 

dan filsafat modern yang kemudian berkembang kebudayaan 

Islam. Semangat pemikiran Eropa modern adalah suatu 

perkembangan semangat renaissance dan renaissance adalah akibat 

langsung dari perkembangan filsafat Islam di Eropa. Maka, 

pengertian yang benar bagi filsafat Eropa modern adalah belajar 
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filsafat Islam merupakan suatu keharusan, seperti halnya belajar 

filsafat Yunani. 

2). Terdapat titik persamaan melalui perbandingan (antara kalangan 

filsuf Muslim dan filsuf Barat) dengan metode yang berbeda ter-

hadap masalah yang sama ketika mereka hidup dalam waktu yang 

sama. Ini dapat dicontohkan antara Al-Ghazali dalam ―Ihya 

Ulumuddin‖ yang dimulai dengan ―hal meragukan‖, yang mirip 

dengan gaya bahasa yang mengandung persamaan dengan ―Dis-

course of Method‖ dari Rene Descartes. Namun keraguan pada 

Descartes membawa pada ―Co gito ergo sum‖ (menjadi rasionalis) 

sedang karya Al-Ghazali yang meragukan itu membawa pada 

―Volo ergo sum‖ (menjadi mistikus). 

Descartes menjadi orang rasionalis, dan Al-Ghazali menjadi 

seorang mistikus. Menurut Windelband, dalam dialektik 

metafisika selalu membandingkan dengan filsafat Islam. Semua 

ahli pikir Islam sebagian besar ahli ilmu pengetahuan. Ibnu Sina 

seorang ahli fisika, Ibnu Haytham ahli matematika, Al- Kindi ahli 

matematika dan ahli ilmu fisika, Ibnu Thufail ahli matematika dan 

astronomi, Ibnu Maskawaih ahli fisika dan biologi. Ciri filsafat 

Islam adalah kemerdekaan dan kebebasan berfikir yang luar biasa. 

Dalam hal ini, para filsuf Muslim bermaksud mencintai 

kebenaran. Namun, filsafat Islam pernah melepaskan diri dari 

nilai-nilai moral, yang tidak lain adalah faham intelektual murni. 

Di sisi lain, filsafat Islam mengarah kepada suatu sintesa nilai-nilai 

dan fakta-fakta serta selalu memperhatikan moral sebagai suatu 

kelompok intelektual tersendiri. Begitu juga, filsafat metafisika 

Islam tidak pernah mengasingkan diri dari kehidupan dan 

keinginan masyarakat. Mereka belajar tentang proses alam adalah 

selalu berhubungan dengan belajar kebaikan di dalam masyarakat. 

Impikasinya adalah filsafat Islam menjadi suatu kekuatan aktif 

yang hidup dalam masyarakat dan tidak pernah merosot ke dalam 

suatu kedudukan yang hanya mengikuti kemewahan hidup saja, 

namun melengkapi suatu teori untuk mencapai hidup yang 



F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  23 

mulia.19 Kedua nilai di atas semakin mempertegas batasan nilai 

Filsafat Islam dengan filsafat lainnya. 

 

D. Tujuan dan Obyek Filsafat Islam 

Para filsuf Islam berpendapat bahwa tujuan filsafat Islam adalah 

berusaha mempertemukan dan memadukan antara akal pikiran 

manusia dengan wahyu Tuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

mereka yang mengatakan bahwa tujuan filsafat sama (mirip) dengan 

tujuan agama, karena kedua-duanya, baik filsafat maupun agama, 

bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan melalui kepercayaan yang 

benar dan perbuatan yang baik.20 

Mereka juga mengatakan bahwa pembahasan pokok dalam agama 

dan filsafat adalah satu juga, karena kedua-duanya membicarakan 

prinsip-prinsip yang paling jauh bagi semua wujud ini. Berbeda 

dengan hal itu, maka pendirian ulama-ulama agama pada umumnya 

sangat memusuhi filsafat tanpa ragu-ragu.21 

Namun pada akhirnya, serangan-serangan serangan-serangan yang 

dilancarkan terhadap filsafat tidak berkesan lagi, sebab agama Islam 

pada dasarnya tidak menghalangi kebebasan berpikir. Bahkan 

pengekangan terhadap kebebasan berpikir tersebut tidak mendapat 

afirmasi atau dukungan, baik Al-Qur‘an maupun Hadits Nabi SAW. 

Selanjutnya, filsafat Islam tidak hanya membahas tentang 

persoalan-persoalan filsafat, seperti soal wujud, esa dan terbilang, teori 

mengenal, kebahagiaan dan keutamaan, hubungan manusia dengan 

Tuhannya, serta persoalan lainnya. Dalam hal ini, obyek Filsafat Islam 

memiliki kemiripan dengan pandangan orang-orang Yunani seperti 

Aristoteles, dimana teorinya tentang pembagian dan okyek filsafat 

diikuti oleh filsuf-filsuf Muslim. Bahkan di kalangan filsuf Muslim, 

filsafat Islam mencakup juga ilmu ketabiban/kedokteran, biologi, 

                                                           
19 Widyastini, Unsur-unsur Filsafat Islam (Yogyakarta: Kota Kembang, 1991), 

h. 10-12. 
20 Ibid, h. 13. 
21 A. Hanafi, Pengantar Filsafat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 32. 
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kimia, musik dan ilmu falak. Itulah cabang-cabang filsafat yang 

sekaligus menjadi obyek-obyek filsafat Islam.22 

Oleh karena itu, tidak aneh jika filsafat Islam terbentang sampai 

ke pintu pelbagai macam kebudayaan Islam serta berpengaruh dalam 

pelbagai aspeknya. Sebab pembahasan secara khusus pada masa itu, 

dibedakan dengan watak al-mawshu‟i (ensiklopedi), universal, dan 

menyeluruh (komprehensif). 

 

E. Ruang Lingkup Filsafat Islam 

Berbicara ruang lingkup Filsafat Islam, hal tersebut perlu dirujuk 

pada aspek objek filsafat terlebih dahulu. ―Objek filsafat itu bukan 

main luasnya‖, tulis Louis Katt Soff, yaitu meliputi segala 

pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui 

manusia.23 Karena memiliki pikiran atau akal yang aktif, manusia 

sesuai dengan tabiatnya, cenderung untuk mengetahui segala sesuatu 

yang ada dan yang mungkin ada menurut akal pikirannya. Jadi, objek 

filsafat adalah mencari keterangan sedalam-dalamnya.24 

                                                           
22 Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani, Filsafat Umum (Bandung: 

Pustaka Setia, 2008), h. 438. 
23 Endang Saifuddin Anshari, Ilmu, Filsafat, dan Agama, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1991), cet. Ke-9, h. 84.  
24 Pernyataan ini dapat dilihat dari pandangan Juhaya S. Praja bahwa ―objek 

penyelidikan filsafat adalah segala yang ada dan mungkin ada, tidak terbatas‖. 
Inilah yang disebut objek materia filsafat. Jika demikian, apakah yang 
membedakan filsafat dari ilmu pengetahuan lainnya? Jawabannya tidak ada 
perbedaan antara objek filsafat dan objek ilmu pengetahuan lainnya, kalau objek 
filsafat yang dimaksud adalah objek materianya. Hal ini dikarenakan ilmu 
pengetahuan pun mempunyai objek materia yang sama dengan filsafat, yaitu 
segala yang ada dan yang mungkin ada. Ilmu pengetahuan bebas dan tidak 
terikat untuk menentukan objek penyelidikannya, dan sampai saat ini, belum ada 
pembatasan dalam objek ilmu pengetahuan (objek material). Namun filsafat, 
dapat dibedakan dengan ilmu pengetahuan lainnya dari segi sifat 
penyelidikannya. Filsafat memiliki sifat mendalam dalam menyelidiki sesuatu, 
sedangkan objek penyelidikan ilmu pengetahuan hanya terbatas pada sesuatu 
yang dapat diselidiki secara ilmiah, dan jika tidak dapat diselidiki lagi, ilmu 
pengetahuan akan terhenti sampai di situ. Tetapi penyelidikan filsafat tidaklah 
demikian, filsafat akan terus bekerja hingga permasalahannya dapat ditemukan 
sampai akarnya. Lihat lebih lanjut Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika, 
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Lebih lanjut dapat dirincikan bahwa objek filsafat ada dua, yaitu 

(1) objek materia dan (2) objek forma. Mengenai objek materia, banyak 

yang sama dengan objek materia sains. Sains memiliki objek materia 

empiris; filsafat menyelidiki objek itu juga, tetapi bukan bagian yang 

empiris, melainkan pada bagian yang abstrak. Adapun objek forma 

filsafat yaitu mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang 

objek materi filsafat (yakni, segala sesuatu yang ada dan yang mungkin 

ada).25  

Selanjutnya Endang Saifuddin Anshari memperincikan bahwa 

objek filsafat terdiri sebagai berikut.  

1. Objek materia filsafat dapat dibagi atas tiga persoalan pokok, yaitu:  

a.HakikatTuhan; 

b.Hakikatalam;dan  

c. Hakikat manusia. 

2. Objek forma filsafat adalah usaha mencari keterangan secara radikal 

(sedalam-dalamnya hingga ke akarnya) tentang objek materi fil-

safat (sarwa-yang-ada).26 

Dengan redaksi lebih detil, Hamzah Ya‘qub dalam buku “Filsafat 

Agama; Titik Temu Akal dengan Wahyu‖ mengatakan bahwa objek fil-

safat adalah mencari keterangan sedalam-dalamnya tentang hal-hal 

berikut ini; 

1. ―Ada umum‖, yaitu menyelidiki yang mungkin adanya ditinjau 

secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang 

mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa, ―ada umum‖ ini disebut 

―ontologia‖ yang berasal dari perkataan Yunani ―onontos‖ yang be-

rarti ―ada‖. Dalam bahasa Arab sering digunakan istilah ―untulujia‖ 

dan ―ilmu kainat‖. 

2. ―Ada mutlak‖, yakni sesuatu yang ada secara mutlak, yaitu Zat 

yang wajib ada, tidak bergantung pada apa dan siapa pun. Adanya 

tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Ia terus-menerus 

                                                           
(Bandung: Yayasan Piara, 1997), h. 12 (buku ini telah diterbitkan oleh Prenada, 
Jakarta, 2007).  

25 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, (Bandung: Rosdakarya, 1990), h.18-19.  
26 Endang Saifuddin Anshari, Ilmu, Filsafat, dan Agama (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1991), cet. ke-9, h. 87.  
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ada karena ada dengan pasti. Ia merupakan asal adanya segala 

sesuatu. Inilah yang disebut ―Tuhan‖, yang dalam bahasa Yunani 

disebut ―Theodicea‖ dan dalam bahasa Arab disebut ―Ilah‖ atau 

―Allah‖. 

3. ―Kosmologia‖, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam, yaitu 

apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan 

―Ada mutlak‖. Kosmologia adalah filsafat alam yang menerangkan 

bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya adanya 

itu karena dimungkinkan Allah. ‖Ada tidak mutlak‖, mungkin 

―ada‖, dan mungkin ―lenyap sewaktu-waktu‖ pada suatu masa. 

4. ―Antropologia‖ (filsafat manusia). Manusia termasuk ―ada yang 

tidak mutlak‖ maka menjadi objek pembahasan. Apakah manusia 

itu sebenarnya?, apakah kemampuannya dan apakah pendorong 

tindakannya? Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia.  

5. ―Etika‖: filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. 

Bagaimana tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk 

serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dengan 

makhluk lain? Inilah sederetan pertanyaan penting untuk mendala-

mi hakikat tingkah laku manusia. 

6. ―Logika‖: filsafat akal budi dan biasanya juga disebut ―mantiq‖. 

Akal budi adalah akal yang terpenting dalam penyelidikan manusia 

untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, 

semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Tegasnya, 

tanpa akal budi, tidak akan ada penyelidikan. Oleh karena itu, 

logika mempermasalahkan adakah manusia mempunyai akal budi 

dan dapatkah akal budi itu mencari kebenaran? Kemudian, mun-

cul permasalahan apakah kebenaran itu dan sampai di manakah 

kebenaran dapat ditangkap oleh akal budi manusia? Penyelidikan 

tentang akal budi disebut ―filsafat akal budi‖ atau ―logika‖. 

Penyelidikan tentang bahan dan aturan berpikir disebut ―logika mi-

nor‖, sedangkan yang menyelidiki isi berpikir disebut ―logika 
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mayor‖. Filsafat akal budi ini disebut epistemologi dan ada yang 

menyebut kritica sebab akal yang menyelidiki akal. 27 

Adapun objek filsafat Islam adalah sama dengan objek kajian 

filsafat pada umumnya, yaitu realitas, baik yang material maupun yang 

gaib. Perbedaannya terletak pada subjek yang mempunyai komitmen 

Qur‟anik.28 

Dalam hubungan ini objek kajian filsafat Islam bertemakan 

Tuhan, alam, manusia, dan kebudayaan. Tema besar itu dapat 

dijabarkan lebih spesifik sesuai dengan perkembangan zaman sehingga 

dapat ditarik benang merah dari perkembangan sejarah pemikiran 

kefilsafatan hingga sekarang. 

Pembagian objek filsafat dalam versi ahli Ushul Fiqh, 

sebagaimana dikutip Faturahman Jamil dibagi pada dua rumusan, 

yaitu sebagai berikut.29 

1. ―Falsafah Tasyri‖: filsafat yang memancarkan hukum Islam atau 

menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membic-

arakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat tasyri‟ 

terbagi pada: 

a. dasar hukum Islam (da‟aim al-ahkaam); 

b. prinsip-prinsip hukum Islam (mabadi‟al-ahkaam); 

c. pokok-pokok Islam (ushul al-ahkaam) atau sumber-sumber 

hukum Islam (mashaadir al-ahkaam); 

d. tujuan-tujuan hukum Islam (maqaashid al-ahkaam); 

e. kaidah-kaidah hukum Islam (qawaa‟id al-ahkaam). 

2. ―Falsafah Syariah‖: filsafat yang diungkapkan dari materi-materi 

hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, jinayah, ‗uqubah, dan se-

bagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia 

hukum Islam. Pembagian falsafah syariah adalah: 

                                                           
27 Hamzah Ya‘qub, Filsafat Agama: Titik Temu Akal dengan Wahyu (Jakarta: 

Pedoman Ilmu Jaya, 1992),cet. 
ke-1, h. 7-8.  
28 Musa Asy‘arie, et. al., Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Aksiologis, Historis, 

Perspektif (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992), cet. ke-1, h. 15.  
29 Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: 

LOGOS, 1997), h. 15.  
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a. rahasia-rahasia hukum Islam (asraar al-ahkaam); 

b. ciri-ciri khas hukum Islam (khashaa‟is al-ahkaam); 

c. keutaman-keutaman hukum Islam (mahaasin al-ahkaam); 

d. karakteristik hukum Islam (thawabi‟al-ahkaam). 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ditinjau secara material, 

objek filsafat sama dengan objek ilmu pengetahuan. Ditinjau secara 

forma, objek filsafat Islam mencakup Tuhan, alam, dan manusia yang 

bersumber pada Al-Quran, hadis, dan akal. 

Lebih jelas lagi, C.A. Qadir menyatkan bahwa objek kajian filsafat 

Islam adalah sebagai berikut. 

1. Masalah doktrin monotheisme atau keesaan Allah. Menurut dok-

trin ini, Allah adalah pencipta alam semesta yang tidak berawal 

(Qadiim), tidak berakhir (Baqa‟), tidak berubah, Mahatahu, Maha-

kuasa, satu-satunya yang disembah. Jelasnya, Allah yang Satu, 

yang tiada tandingannya dan yang unik. Karena tidak ada yang 

menyerupainya dalam kodrat atau sifat-sifat-Nya, dosa terbesar 

yang tidak mungkin diampuni adalah dosa penyekutukan ter-

hadap Allah (syirik). Semua filsuf Muslim berpandangan bahwa 

monotheisme (tawhiid) merupakan doktrin sentral dari sistem 

pemikiran mereka, dan tidak disangsikan lagi, hal itu diilhami oleh 

Al-Quran, dan merupakan doktrin Islam yang jelas dan tegas. 

2. Masalah yang sangat penting adalah menyangkut kenabian 

(nubuwwat), yang mencakup pembahsan mengenai sifat dasar dan 

ciri-ciri kesadaran nubuwwah, perbedaan dan persamaannya 

dengan kesadaran mistik, logika, atau kesahihan kesadaran keaga-

maan, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.  

3. Masalah penyelarasan antara filsafat dan agama, para filsuf ber-

pendapat bahwa pada tingkat terakhir, hasil pemikiran filsafat 

tidak mungkin bertentangan dengan agama karena keduanya ber-

sumber pada hakikat terakhir yang sama. Apabila ada ketidaksera-

sian, diperlukan refleksi yang lebih mendalam atau tafsiran baru. 

Apabila kontradiksinya tidak dapat dihilangkan, timbul perbedaan 
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pendapat tentang apakah akal pikiran atau iman yang harus diuta-

makan. 30 

Namun, pengkajian objek dapat semakin meluas dan mendalam 

sehingga objeknya bisa ditambah. Hal itu dikarenakan di belakang 

objek ilmu-ilmu positif yang diperoleh dengan penelitian dan 

pengujian yang bertujuan mengenal sejumlah perkara tertentu, 

terdapat persoalan yang lebih umum dan lebih jauh, yang hanya bisa 

ditanggulangi dengan akal-pikiran. Persoalan itulah yang membentuk 

filsafat. Misalnya, dari apakah benda pada umumnya ini tersusun? 

Bagaimana suatu benda dapat berubah menjadi lainnya, seperti 

perubahan oksigen dan hidrogen menjadi air, dan roti serta daging 

menjadi daging manusia dan hewan? Bagaimana kita menafsirkan 

gerakan, sedangkan gerakan ini merupakan gejala umum pada alam? 

Apakah tempat itu, yaitu yang ditempati benda dan berlangsung pula 

gerakan di dalamnya? Apakah zaman itu, yang menjadi ukuran 

gerakan dan ukuran wujud semua perkara? Apa perbedaan antara 

makhluk hidup dan makhluk tidak yang hidup? Apakah ciri-ciri khas 

tiap-tiap makhluk hidup? Apakah antara makhluk-makhluk hidup 

terdapat perbedaan susunan semata-mata? Apakah jiwa itu? Apabila 

ada, apakah jiwa manusia abadi atau akan musnah?  

Terdapat sederetan pertanyaan lain yang tidak termasuk dalam 

salah satu ilmu nyata (biasa), dan metode-metode ilmu pun tidak 

berguna bagi persoalan-persoalan yang ditanyakan itu. Persoalan 

tersebut membentuk ilmu ―fisika‖ model tertentu. Dari sini kita 

meningkat pada ilmu yang lebih umum, yaitu ilmu ―metafisika‖ yang 

membahas wujud pada umumnya, sebab wujud, sifat zat yang 

mengadakan. Dari sini kita dapat menjawab pertanyaan, ―Apakah 

alam semesta ini terwujud dengan sendirinya atau mempunyai sebab 

yang tidak tampak?‖ 31 Pertanyaan tersebut pada prinsipnya memang 

krusial.  

                                                           
30 Yusuf Musa, Al-Qur‟an dan Filsafat: Penuntun Mempelajari Filsafat Islam, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), cetakan pertama, h. 79. 
31 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 

h.5. 
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Begitulah objek kajian filsafat Islam yang memiliki ciri khas 

tersendiri, meskipun tidak dapat dihindari adanya pengaruh dari 

filsafat Yunani dalam mengkaji objek kajian filsafat yang sudah ada. 

Masing-masing (antara objek kajian filsafat Islam dan filsafat Yunani) 

memiliki nilai karakteristik masing-masing. 

 

F. Relasi Filsafat Islam dengan Filsafat Yunani  

Menilik relasi/hubungan antara Filsafat Islam dengan filsafat 

Yunani keduanya dapat dinilai ―gampang-gampang susah‖. 

Kesulitannya terletak pada titik perbedaan yang nyata, yaitu doktrin 

keimanan. Sedang kemudahannya dapat ditelusuri dari aspek sejarah 

kelahiran kedua ilmu tersebut. Untuk itu, dalam pembahasan ini, 

penulis mencoba menjelaskan pola hubungan kedua ilmu tersebut, 

atau secara garis besar, terjadinya relasi/hubungan itu akibat 2 (dua) 

hal pokok, yaitu (1) faktor sejarah dan (2) faktor doktrin keagamaan.  

 

1. Relasi Filsafat Islam dengan Filsafat Yunani: Perspektif 

Historis 

Ditinjau dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam 

dilatarbelakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu 

filsafat dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa Klasik 

Islam.32 Usaha ini melahirkan sejumlah filsuf besar Muslim. Dunia 

Islam belahan Timur yang berpusat di Baghdad,33 Irak lebih dahulu 

                                                           
32 Pusat-pusat ilmu pengetahuan purbakala yang ada di Yunani dan 

Alexandria, dan sebelumnya Mesir serta Babilonia maupun Persia, jatuh ke 
tangan kaum Muslim. Kota-kota seperti Antioch, Edessa, Harran, dan 
Jundishapur menjadi bagian dari ―Daar Al-Islaam‖. Menjelang berakhirnya Bani 
Umayyah dan permulaan periode Bani ‗Abbasiyyah, penerjemahan bahasa 
purbakala mulai dilakukan ke dalam bahasa Arab dengan bantuan kaum 
terpelajar dari berbagai pusat tersebut. Proses penerjemahan memerlukan waktu 
hampir 150 hingga 200 tahun. Untuk waktu 700 tahun berikutnya, bahasa Arab, 
menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang paling penting di seluruh dunia. Lihat 
Fazlur Rahman, A Young Muslim‟s Guide to the Modern World, alih bahasa 
Menjelajah Dunia Modern (Hasti Terekat), (Bandung: Mizan, 1994), 84.  

33 Kebijakan yang ditempuh pada masa Harun Al-Rasyid (170-193 H/786-
809 M) lebih diutamakan penerjemahan filsafat Aristoteles dan Persia. Pada 
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melahirkan filsuf Muslim daripada dunia Islam belahan Barat yang 

berpusat di Cordoba, Spanyol.34 

Lebih lanjut Louis Ma‘luf dan Ahmad Syalabi menjelaskan sejarah 

kebudayaan Islam mencatat bahwa ilmu filsafat tidak diketahui oleh 

orang-orang Islam, kecuali setelah masa Dawlah Abbasiyyah Pertama 

(132-232 H/750-847 M). Ilmu ini ditransfer ke dunia Islam melalui 

penerjemahan dari buku-buku Laut Putih, seperti Iskandariah, 

Anthakiah, dan Harran. Terlebih, pada masa Al-Makmun yang dikenal 

sangat tertarik pada kemerdekaan berpikir, antara 198-218 H/813-833 

M dan mengadakan hubungan kenegaraan dengan raja-raja Romawi, 

Bizantium yang beribukota di Konstantinopel, yang juga dikenal 

sebagai kota ―al-Hikmah‖, sebagai pusat ilmu filsafat. Dari kota ini, 

buku-buku filsafat diperoleh dan diterjemahkan dari bahasa Suryani. 

Kegiatan penerjemahan ini disertai pula dengan uraian dan penjelasan 

seperlunya. Para cendekiawan pada saat itu berusaha memasukkan 

filsafat Yunani sebagai bagian dari metodologi dalam menjelaskan 

Islam, terutama akidah untuk melihat perlunya persesuaian antara 

wahyu dan akal.35 

                                                           
masa Al-Makmun, penerjemahan lebih aktif lagi dan disertai dengan tim-tim ahli 
ke negara tetangga, seperti Cyrus dan Romawi untuk mendapatkan buku-buku 
filsafat. Pada giliran berikutnya, muncul filsuf Muslim yang terkenal, kemudian 
menulis berbagai buku dalam memperkaya khazanah keilmuan ini dalam 
berbagai cabang, seperti kedokteran, logika, astronomi, dan lainnya. Mereka 
adalah Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Lihat Ahmad Amin, dalam Dhuha 
Al-Islaam, (Kairo: Al- Nahdhah Al-Mishriah,1974), cetakan VIII, h. 62-63. Lihat 
pula Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1973), h.11.  

34 Sementara di sebelah barat Eropa, pada masa Dawlah Umayyah di 
Cordova, Spanyol, filsafat dan hikmah Arab berkembang pesat pada masa 
kemunculan Ibnu Rusyd dan Ibnu Maimun (seorang Yahudi). Setelah 
kemunculan keduanya, filsafat diungkapkan oleh seorang Kristen, Thomas 
Aquinas setelah berselang seabad penuh. Lihat George Sarton. The Incubation of 
Western Culture in the Middle West, ter. Moh Ridwan Assegaf, Antara Kebudayaan 
Timur Islam dan Barat, (Jakarta: Yayasan Obor, 1989), cetakan I, h. 82 dan 85.  

35 Lihat Louis Ma‘luf, Al- Munjid fi Al-I‟laam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), 
cet. XXI, h. 447 dan Ahmad Syalabi, Mawsu‟ah Al-Taarikh al-Islaamii, (Kairo: an-
Nadhdlah Al-Misriah, 1974), Juz III, cet. V;  



32 F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  

Berikutnya, aktivitas ilmiah para filsuf Muslim tersebut 

bersentuhan dengan penafsiran Al-Qur‘an. Bahkan, 

kecenderungannya amat besar dalam menafsirkan Al-Qur‘an secara 

filosofis. Al-Kindi, ―Bapak filsuf Arab dan Muslim‖, berpendapat 

bahwa untuk memahami Al-Qur‘an dengan benar, isinya harus 

ditafsirkan secara rasional, bahkan filosofis. Al-Kindi berpendapat 

bahwa Al-Qur‘an mengandung ayat-ayat yang mengajak manusia 

merenungkan peristiwa-peristiwa alam dan menyingkapkan makna 

yang lebih dalam di balik terbit-tenggelamnya matahari, berkembang-

menyusutnya bulan, pasang-naiknya air laut, dan seterusnya. Ajakan 

ini merupakan seruan untuk berfilsafat. Seperti halnya Al-Kindi, lebih 

jauh Ibnu Rusyd menyatakan bahwa tujuan dasar filsafat adalah 

memperoleh pengetahuan yang benar bagi umat manusia dan 

menunjukkan jalan yang benar bagi kehidupan yang praktis.  

Oleh sebab itu, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa sumber 

dan pangkal tolak filsafat dalam Islam adalah ajaran Islam yang 

terdapat dalam Al-Qur‘an dan Sunnah, meskipun mengandung unsur 

dari luar, terutama Hellenisme atau dunia pemikiran Yunani.36 

Berdasarkan penjelasan di atas jelas kiranya bahwa pada satu sisi, 

filsafat Islam yang berkembang setelah umat Islam memiliki 

hubungan interaksi dengan dunia Yunani, seperti yang disebutkan 

oleh Ahmad Fuad Al-Ahwani dan Nurcholish Madjid, yang 

menyatakan bahwa pemakaian kata ―filsafat‖ di dunia Islam, 

digunakan untuk menerjemahkan kata hikmah yang ada dalam teks-

teks keagamaan Islam, seperti dalam Al-Qur‘an dan As-Sunnah. 

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Nurcholish Madjid, orang-orang 

Islam berkenalan dengan ajaran Aristoteles dalam bentuk yang telah 

ditafsirkan dan diolah oleh orang-orang Syria, dan itu berarti 

masuknya unsur-unsur Neoplatonisme. Orang-orang Islam sadar 

tetang Aristoteles dan apa yang mereka anggap sebagai ajaran-

ajarannya, tetapi mereka tidak sadar atau sedikit sekali mengetahui 

adanya unsur-unsur Neoplatonis di dalamnya. Hal ini menyebabkan 

                                                           
36 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tetang 

Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, (Jakarta: Pramadina, 1995), 
cetakan III, h. 218-219. 
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sulitnya membedakan antara kedua unsur Hellenisme yang paling 

berpengaruh pada falsafah Islam karena memang terkait atau sama 

lainnya.37  

Sekalipun demikian, masih dapat dibenarkan melihat adanya 

pengaruh khas Neoplatonisme dalam dunia pemikiran Islam, seperti 

yang kelak muncul dengan jelas dalam berbagai paham tasawuf. Ibnu 

Sina, misalnya dapat dikatakan seorang Neoplatonis disebabkan 

ajarannya tentang mistik perjalanan rohani menuju Tuhan seperti yang 

dimuat dalam kitabnya, ―Isharat‖. Memang Neoplatonisme yang 

spiritualistik itu banyak yang mendapatkan jalan masuk ke dalam 

ajaran-ajaran sufi. Yang paling menonjol adalah yang ada dalam ajaran 

Ash-Shafa. Demikian pula, kita sepenuhnya dapat berbicara tentang 

pengaruh besar Aristotialisme, yaitu dari kenyataan bahwa Muslim 

banyak memanfaatkan metode berpikir logis menurut logika formal 

(silogisme) Aristoteles. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti betapa 

jauhnya pengaruh ajaran Aristoteles ini -yang populernya ilmu mantiq- 

di kalangan umat Islam.  

Hal yang tidak mungkin melihat filsafat Islam sebagai carbon copy 

Hellenisme. Misalnya, meskipun terdapat variasi, semua pemikir 

Muslim berpandangan bahwa wahyu adalah sumber ilmu pengetahuan 

sehingga mereka juga membangun berbagai teori tentang kenabian 

seperti yang dilakukan Ibnu Sina dengan risalahnya yang terkenal, 

Itsbaat Al-Nubuwwaat. Mereka juga mencurahkan banyak tenaga untuk 

membahas kehidupan sesudah mati suatu hal yang tidak terdapat 

padanya dalam Hellenisme, kecuali dengan sendirinya pada kaum 

Hellenis Kristen. Para filsuf Muslim juga membahas masalah baik dan 

buruk, pahala dan dosa, tanggung jawab pribadi di hadapan Allah, 

kebebasan dan keterpaksaan (determinisme), asal-usul penciptaan, dan 

seterusnya, yang semua itu merupakan bagian integral dan ajaran 

Islam, dan sedikit sekali terdapat hal serupa dalam Hellenisme. 

Dengan demikian, jelas terdapat hubungan yang bersifat akomodatif 

bahwa filsafat Yunani memberikan modal dasar dalam pelurusan 

berpikir yang ditopang sejatinya oleh Al-Qur‘an secara azali telah ada 

                                                           
37 Ibid., h. 228.  
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maka filsafat Yunani hanya sebagai pembuka sementara bahan-

bahannya sudah ada dalam Al-Qur‘an sebagai desain besar Allah 

SWT. Namun, persoalan yang muncul adalah orisinalitas filsafat 

Islam; apakah ia mengekor atau pelopor? 

Nurcholish Madjid, mengutip pendapat Bertrand Russell, 

menyatakan bahwa pada satu pihak, filsafat Islam merupakan ―barang 

baru‖38 di dunia Islam. Namun, pada pihak lain, dalam pengembangan 

ilmu ini terdapat yang original, yang bukan milik Barat. Bahkan, Barat 

meminjamnya dari Islam, seperti ilmu matematika dan kimia. 

Para peneliti modern tentang sejarah ilmu pengetahuan berselisih 

pendapat tentang nilai orisinalitas kontribusi dan peranan orang-orang 

Muslim. Bertrand Russel misalnya, cenderung meremehkan tingkat 

orsinalitas kontribusi Islam di bidang filsafat, peranan orang-orang 

Islam, meskipun tidak bisa diremehkan, hanyalah sebagai pemindah 

(transmitters) dari Yunani Kuno ke Eropa Barat. Berkenaan dengan ini, 

Russell mengatakan:  

―Filsafat Arab (Islam) tidaklah penting sebagai pemikiran orisinal. Orang-
orang seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd pada dasarnya adalah penafsir-
penafsir…. Para penulis dalam bahasa Arab menunjukan orsinalitas ter-
tentu dalam matematika dan kimia-yang terakhir itu, sebagai akibat 
sampingan penelitian-penelitian alkemi. Peradaban Islam dalam masa-masa 
kejayaannya mengagumkan di bidang seni dan masalah-masalah teknis, 
tetapi tidak menunjukkan kemampuan untuk spekulasi mandiri dalam ma-
salah-masalah teoretis. Arti penting filsafat Arab itu yang harus tidak 

diremehkan ialah sebagai pemindah.‖
39

  

Tidak adanya orisinalitas yang mengesankan pada pemikiran 

kefilsafatan Islam klasik tidak perlu dipertanyakan. Hal ini 

dikarenakan para filsuf klasik Islam, betapapun pengembaraan 

intelektualnya, adalah orang-orang yang relegius. Tafsiran mereka atas 

beberapa komponen ajaran agama mungkin saja tidak dapat diterima 

                                                           
38 Baru di sini karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran filsafat Islam 

terpengaruh oleh filsafat Yunani. Filsuf-filsuf Islam banyak mengambil pikiran 
Aristoteles dan sangat tertarik dengan pikiran-pikiran Plotinus sehingga banyak 
teorinya yang diambil. Memang demikianlah keadaan orang yang bukan berarti 
mengekor tanpa adanya pembaruan.  

39 Ibid., h. 136-137.  
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oleh para ulama ortodoks, tetapi berbeda dengan rekan-rekan mereka 

di Eropa pada masa-masa Skolastik, Renaissans, dan modern, yang 

menolak atau meragukan agama, para filsuf Muslim Klasik ini tetap 

berfilsafat karena dorongan kegamaan, bahkan sering membela dan 

melindungi keimanan agama. Karena religiusitas mereka, pemikiran 

spekulatif kefilsafatan terjadi hanya dalam batas-batas yang masih 

dibenarkan oleh agama, yang bagi mereka, agama cukup rasional 

sebagaimana dituntut oleh filsafat. Ini ditambah lagi dengan polemik-

polemik mendasar dan mendalam antara para filsuf dan ulama 

keagamaan, seperti yang terjadi secara posthumous antara Al-Ghazali 

(wafat 1111M) dan Ibnu Rusyd (wafat 1198M). Polemik ini 

merupakan salah satu debat yang paling berpengaruh dan 

mengasyikkan dalam sejarah pemikiran agama.  

Pernyataan-pernyataan tersebut dikuatkan pula oleh Abd Mun‘im 

bahwa Islam adalah agama yang memberikan kebebasan dalam 

membicarakan filsafat. Oleh karena itu, orang Arab yang memberikan 

keutamaan dalam menyebarkan filsafat Yunani dan menyiarkannya ke 

penjuru dunia. Lebih terbuka lagi, dinyatakan oleh O‘Leray:  

―Sekarang, kita mengikuti jalannya filsafat Hellenis. Dari Yunani, ia menga-
lir ke dalam pengetahuan Syria Lama. Kemudian, ia berjalan dari orang-
orang Arab kemudian memasukannya kembali, jauh ke tengah-tengah 

dunia Barat.‖
40

 

Pada titik ini, dapat dinyatakan bahwa hubungan filsafat Islam 

dengan filsafat Yunani adalah sebagai pengembang dan penerus, 

sekaligus pelopor filsafat bercorak Islam yang disebarkan ke berbagai 

dunia Barat.  

 

2. Relasi Filsafat Islam dengan Filsafat Yunani: Kajian 

Doktrinal  

Pada prinsipnya ajakan Al-Qur‘an untuk berfilsafat, seperti yang 

diungkap oleh kedua filsuf Muslim di atas, jika ditelusuri dalam ayat-

                                                           
40 Oemar Amin Hosein, Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 

227.  
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ayat Al-Qur‘an, memang banyak yang menyatakan demikian, di 

antaranya: 

ىَ  رِر إِنَّ ِِف َخنِْق السَّ ْْ اِر َوامُْفنِْم امَِِّت ََتْرِر  ِِف اْبَ َُ رِْض َواْخِتاَلِف النَّيِْل َوانلَّ
َ
اَواِت َواأل

ا  َُ ا َوَبثَّ ِفي َُ تِ ِْ ٍِ األرَْض َبْعَد َم ْحيَا ةِ
َ
اء فَأ َىاء ِوي وَّ ًَزَل اُ ِوَي السَّ

َ
ةَِىا يٌََفُع انلَّاَس َوَوا أ

يِف الرِّ  ٍ  ِوي ُُكِّ َدآةٍَّث َوتَْْصِ ِْ رِْض َيَراٍت مَِّلر
َ
رَىاء َواأل ِر َبرْنَ السَّ اِب الُْىَسخِّ َْ َياِح َوالسَّ

 ﴾٤٦١َيْعِلنَُِن ﴿
Artinya: ―Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih ber-
gantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, 
lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia 
sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan 
yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda 
(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.‖ (Q.S. Al-
Baqarah, [2]: 164). 

رنٌَْا اَيَراِت  رِر كَرْد فَلَّ ْْ ا ِِف ُظنَُىاِت امََْبِّ َواْبَ َُ تَُدواْ ةِ ُْ ِ  َجَعَل مَُكُه انُلُجَِ  ِِلَ
َِ اَّلَّ َُ َو

ٍ  َيْعنَُىَِن ﴿ ِْ  ﴾٧٩ِمَل
Artinya: ―Dan Dialah yang menciptakan bagimu bintang gemintang agar 
kamu mengambil petunjuk darinya ketika berada pada kegelapan di darat 
dan lautan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami 
kepada orang-orang yang mengetahui.‖ (Q.S. Al-An‘am, [6]: 97) 

كْ 
َ
بَِّم اْْلَُق َومَِكيَّ أ ًِزَل إََِلَْم ِوي رَّ

ُ
َ  أ ِ ََثَ انلَّاِس اَل يُْؤِوٌَُِن املر تِنَْم آيَاُت امِْكتَاِب َواَّلَّ

﴿٤﴾ 
Artinya: ―Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran). Dan 
Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan 
tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).‖ (Ar-Ra‘d [13]: 1) 

Penjelasan Al-Qur‘an di atas menarasikan bahwa dalam perspektif 

doktrinal ajaran Islam, akal memiliki kedudukan yang tinggi dan 

banyak digunakan, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan saja, melainkan juga dalam perkembangan ajaran-ajaran 

keagamaan Islam. Masalahnya apakah penggunaan akal, seperti yang 

muncul dalam istilah Islam rasionalis itu percaya pada rasio semata-

mata dan tidak mengindahkan wahyu? Atau membuat akal lebih tinggi 
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daripada wahyu sehingga wahyu dapat dibatalkan oleh akal. Dalam 

pemikiran Islam, baik dalam filsafat maupun ilmu kalam, apalagi 

dalam bidang ilmu fiqh, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal 

tetap tunduk pada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap mutlak 

benar. Akal digunakan hanya untuk memahami teks wahyu dan tidak 

untuk menentang wahyu. Akal hanya memberikan interpretasi 

terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan 

pemberi interpretasi. 

Dalam pemikiran Harun Nasution, yang dipertentangkan dalam 

sejarah pemikiran Islam bukanlah akal dengan wahyu, baik oleh kaum 

Mu‘tazilah maupun oleh kaum filsuf Islam, melainkan penafsiran 

tertentu dari teks wahyu dengan penafsiran lain dari teks wahyu itu 

juga. Dengan demikian, yang sebenarnya dalam Islam adalah pendapat 

akal ulama tertentu dengan pendapat akal ulama lain tentang 

penafsiran wahyu. Dengan kata lain, ijtihad ulama yang lain. Islam 

memandang akal tidak lebih tinggi daripada wahyu. Namun, kalangan 

umat Islam masih bersikap apriori atau curiga dan takut terhadap 

pendapat-pendapat Mu‘tazilah dan para filsuf Islam karena mereka 

dianggap tidak mengindahkan wahyu, bahkan tidak percaya pada 

wahyu lain.41  

Harun Nasution juga menyatakan bahwa pandangan itu timbul di 

kalangan umat Islam karena kurang mempelajari pemikiran kaum 

Mu‘tazilah dan kaum filsuf dari sumber aslinya, tetapi banyak 

berpegang pada buku-buku karangan dari luar golongan Mu‘tazilah 

dan kaum filsuf. Di antara karangan itu banyak yang bernada tidak 

setuju, bahkan menentang pendapat-pendapat kaum Mu‘tazilah dan 

kaum filsuf. 

Adapun perbedaan penilaian di kalangan penulis Barat timbul 

karena mereka tidak mampu menangkap pengertian sebenarnya dari 

wahyu dalam Islam, seperti qath‟y al-wurud, qalh‟y al-dalalah, zanny al-

wurud, dan zanny al- dalalah. Dr. D.C. Mulder menyatakan, ―Menilai 

kaum filsuf tidak berhasil dalam menjelaskan secara meyakinkan 

                                                           
41 Harun Nasution, Akal dan Wahyu, (Jakarta: UI Press, 1986), cetakan, II, 

h. 102. 
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tentang adanya keharmonisan antara konsep-konsep filsafat dan al-

Qur‘an. Al-Farabi dan filsuf tidak dapat menegaskan saat takwil 

diadakan dan tidak.‖42 

Sekalipun demikian, dalam ajaran Islam, pemakaian akal memang 

tidak diberi kebebasan mutlak sehingga pemikir Islam dapat 

melanggar garis-garis yang telah ditentukan Al-Qur‘an dan Al-Hadis, 

tetapi tidak pula diikat dengan ketat. Pemikiran dalam Islam hanya 

dibatasi oleh teks yang qath‟y al-wurud dan qath‟y al-dalalah, yaitu “yang 

absolut‖ dan ―benar datangnya dari Allah‖. Teks serupa ini sedikit 

jumlahnya sehingga membuat pemikiran dapat berkembang dalam 

Islam. Dalam perkembangannya, hal itu tidak keluar dari ajaran-ajaran 

dasar Islam.  

Perlu ditegaskan bahwa pemakaian akal yang diperintahkan Al-

Qur‘an seperti yang terdapat dalam ayat-ayat kauniyah mendorong 

manusia untuk meneliti alam sekitarnya dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan. Penggunaan akal yang maksimal dalam rangka 

memahami hakikat wujud atas sesuatu itulah yang merupakan dunia 

filsafat. Sekalipun demikian, peranan akal yang maksimal dalam 

pembahasan masalah keagamaan Islam itu tidak hanya dijumpai dalam 

filsafat, tetapi juga dalam bidang teologi, bahkan fiqh dan tafsir Al-

Qur‘an. Perbedaannya, jika dalam fiqh atau dalam bidang kajian 

teologi, akal banyak dipakai dalam memahami teks-teks keagamaan 

dalam Al-Qur‘an dan hadis. Adapun dalam filsafat Islam, sesuai 

dengan pengertian filsafat itu sendiri sebagai bentuk pemikiran 

sedalam-dalamnya tentang wujud, akal lebih banyak digunakan dan 

akal dianggap lebih besar dayanya daripada kajian dalam ilmu fiqh 

ataupun teologi. 

Namun, menyamakan persepsi bahwa Islam memiliki akar 

tersendiri dalam filsafat Islam bukan yang mudah. Bukan hanya dalam 

wacana posisi akal, melainkan juga berkenaan dengan klaim cara 

berpikir. Bahkan, ketegangan terjadi di dua kubu berkenaan dengan 

klaim masing-masing. Ketegangan dalam bentuk apakah cara berpikir 

Arab dan Yunani itu sama atau siapa yang paling pertama? Oliver 

                                                           
42 Ibid. 
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Leaman dalam bukunya History of Islamic Medieval Philosophy 

sebagaimana dikutip Budhy Munawar Rahman menyatakan sebagai 

berikut: 

―Perdebatan antara seorang ahli penerjemah buku-buku filsafat yang 
bernama Abu Bishr Matta‘ (870-979 M) dan seorang ahli ilmu kalam (ilmu 
teologi) Abu Sa‘id As-Sirafi (893-979 M) berkisar pada makna pengetahuan 
baru yang datang dari Yunani, dan manfaatnya bagi pemahaman 
keagamaan. Perdebatan tersebut berfokus pada fungsi logika dan bahasa. 
Matta‘ memulainya dengan menerangkan kedudukan logika dalam filsafat. 
Ia menyatakan bahwa logika adalah alat untuk menyampaikan pembicaraan 
(kalam) atau wacana yang benar sehingga bisa dibedakan dari yang tidak 
benar; yang tepat dan yang tidak tepat. Alat ini persis seperti timbangan 
yang bisa memberi tahu kita tentang keadaan berat, baik lebih maupun ku-
rang. Dengan argumennya ini, Matta‘ hendak mengatakan bahwa filsafat 
Yunani bersifat ―netral” sehingga ―universal”. Fungsi logika dari Aristoteles 
hanyalah alat, tidak lebih, dan tidak kurang. Sebaliknya, Abu Sa‘id As-Sirafi 
mempersoalkan asumsi kenetralan logika. Pada pokoknya, setiap bahasa 
mencerminkan kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat secara konven-
sional, daripada bersifat alamiah. Tiap-tiap bahasa mempunyai penafsiran 
sendiri-sendiri terhadap realitas, dan mengembangkan logikanya sendiri, 
sebagai alat yang khusus dipakai untuk mendapatkan penafsiran tentang 
apa yang disebut ―benar berdasarkan struktur bahasanya‖. Dengan 
demikian, jika kita membicarakan logika Aristoteles, logika itu hanya cocok 
diterapkan pada bahasa Yunani, tidak untuk bahasa Arab. Selain itu, kalam, 
yang diungkapkan melalui bahasa Arab, hanya mungkin diutarakan dengan 
cara logika ―jadali‖, logika bahasa Arab. Pemaksaan menggunakan cara 
berpikir demosntratif ala logika Aristoteles, pada akhirnya hanya akan 

merusak maksud kalam.‖
43

  

Budhy Munawar Rahman mengutip pandangan Oliver Leaman 

yang mengatakan bahwa perselisihan pendapat antara As-Sirafi dan 

Matta‘ menimbulkan ketegangan hubungan antara para filsuf yang 

dipengaruhi filsafat Yunani dan para teolog yang bermaksud 

membangun basis logikanya sendiri.44 Namun, ketegangan ini juga 

mendatangkan hikmah, yaitu perlunya memberikan penjelasan 

mengenai ciri dan watak filsafat Yunani dalam struktur ilmu-ilmu 

keislaman. Hal ini penting karena sebagai suatu cara berpikir 

                                                           
43 Budhy Munawar Rahman, Islam Pluralis, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 

170-171. 
44 Ibid., h. 171. 
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intelektual, filsafat Islam pada Abad Pertengahan dalam sejarahnya, 

mengancam atau menjadi ancaman bagi ilmu-ilmu tradisional Islam 

lainnya. Bahkan, lebih dari itu, mengancam kemurnian dogmatika 

Islam. Apalagi untuk sebuah wacana keagamaan yang didasarkan nilai 

keimanan pada wahyu. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam 

menjelaskan paham filsafat Yunani dalam struktur ilmu-ilmu 

keIslaman tersebut, persoalan pertama yang harus diselesaikan oleh 

para filsuf Muslim adalah cara menyelaraskan ketegangan antara 

syari‟ah dan filsafat, atau iman dan rasio.  

Ikhtiar memadukan hal tersebut, dimulai oleh kalangan Mu‘tazilah 

dengan teologi rasionalnya. Mereka meminjam konsep-konsep 

Yunani, tanpa mengikatkan diri pada suatu sistem dan ajaran tertentu 

dari filsafat Yunani. Tokoh yang terkenal adalah Washil Ibnu ‗Atha‘. 

Kaum Mu‘tazilah berusaha mempertahankan paham kehendak bebas 

dan tanggung jawab manusia –sebuah tema filsafat manusia yang 

kental sekali dalam filsafat Yunani. Pandangan mereka –seperti para 

filsuf, dan tidak pada umumnya para teolog tradisional– sangat liberal. 

Pada mulanya, mereka termasuk kalangan yang hendak mendiskusikan 

dogmatika (ajaran keagamaan) secara filosofis. Untuk itu, mereka 

dengan bebasnya menerima metode filsafat (khusunya logika) sebagai 

alat bantu menerangkan tujuan Al-Qur‘an. Dengan demikian, mereka 

berbeda dengan para filsuf yang mengambil sepenuhnya hasil-hasil 

refleksi-filosofis Yunani, kemudian mempertimbangkannya untuk 

kepentingan Islam, melalui penafsiran metaforis atas teks Al-Qur‘an.  

Kaum Mu‘tazilah berusaha meletakkan kebebasan dan tanggung 

jawab manusia dengan porsi yang begitu besar. Mereka berusaha 

mendapatkan justifikasi Al-Qur‘an dalam mengabsahkan paham-

paham mereka. Misalnya, melalui Q.S. An-Nisa‘ [4]: 79,110-111; Al- 

An‘am [6]: 104; At-Taubah [9]: Yunus [10]:30,108; Al-Isra‘ [17]: 49; 

Al-Kahf [18]: 29; Al-Fussilat/ 41:46; Al-Waqi‘ah [56]: 24; At-Talaq 

[65]: 2; Al-Muddassir [74]: 38, 49. Misalnya ayat Al-Qur‘an yang 

mengatakan: 

  ِوي َوَوي َشاء فَنْيَْكُفرْ َفَىي َشاء فَنْيُؤْ  
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Artinya: ―…barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan 
barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir‘…‖ (Q.S. Al-Kahf [18]: 29).  

Dalam pandangan kaum Mu‘tazilah, ayat-ayat ini menjelaskan 

secara pasti pandangan Al-Qur‘an tentang kehendak bebas manusia, 

sejalan dengan tanggung jawabnya. Namun, masalahnya adalah dalam 

Al-Qur‘an banyak terdapat ayat yang berisi dua pernyataan (jadali, di 

atas), tetapi bertentangan satu sama lain, misalnya pada Q.S. Ar-Ra‘ad 

[13]: 11: 

ًِءا فَاَل مَ   ٍ  ُس ِْ َراَد اُ ةَِل
َ
ْه َوإَِذا أ ُِ ْنُفِس

َ
واْ َوا ةِأ ُ ٍ  َحَّتَّ ُيَغِّيِّ ِْ ُ َوا ةَِل ُ إِنَّ اَّ اَل ُيَغِّيِّ ََ  َردَّ 

Artinya: ‖… Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum se-
hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak 
ada yang dapat menolaknya …‖ (Q.S. Ar-Ra‘d, [13]: 11) 

Menyimak ayat di atas yang secara lahiriah tampak bertentangan, 

dari sudut cara berpikir Arab yang jadali, tentu saja membuat orang 

mengambil kesimpulan bahwa struktur dan pola pikir yang dipakai al-

Qur‘an –menurut kaum Mu‘tazilah– memang berada dalam logika 

bahasa Arab (Semitik). Determinisme dan Fatalisme yang ada dalam 

al-Qur‘an, adalah pandangan Arab yang bersifat jadali, yang muncul 

kembali dalam al-Qur‘an. Padahal, menurut Mu‘tazilah, isi sebenarnya 

dari al-Qur‘an, menunjuk kepada humanisme versi yang sudah 

diperjuangkan filsafat Yunani.45  

Akibat pra-konsepsi ini, tidak heran jika kaum Mu‘tazilah 

memberikan prioritas rasional pada cara pandang Yunani dalam 

melihat Al-Qur‘an. Di sinilah sumbangan besar Mu‘tazilah –sebagai 

sebuah philosophy of kalam– dalam kehidupan intelektual Islam. Mereka 

merupakan peletak dasar disiplin keilmuan teologi-spekulatif atau 

teologi-filsafati. Mereka pun memberikan penghormatan besar pada 

penggunaan akal meskipun tetap dalam jalur yang sangat konsisten 

dengan Al-Qur‘an. Pemikiran-pemikiran teologi rasional Mu‘tazilah 

inilah yang memberikan lahan subur untuk berkembangnya filsafat 

                                                           
45 Ibid., h. 173.  
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Islam yang kelak akan merenungkan visinya berdasarkan paham-

paham filsafat Yunani, yang kemudian diselaraskan dengan Al-Qur‘an. 

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa secara doktrinal Islam 

memiliki ajaran untuk mencari pengetahuan dan alatnya adalah akal 

untuk menggali pemikiran yang benar. Begitu pula dalam filsafat 

Yunani, akal menjadi pusat pemikiran yang bebas, sementara dalam 

filsafat Islam diberikan kelonggaran meskipun terdapat keketatan 

dalam penggunaan rasio. Fazlur Rahman menegaskan hal ini sebagai 

berikut: 

―…. Kaum Muslim tidak mempunyai alasan eksternal untuk 
menerjemahkan karya-karya luar ke dalam bahasa Arab. Bukan karena 
alasan politik, ekonomi atau militer. Bukan juga karena tekanan religius ek-
sternal apa pun yang mendorong mereka menerjemahkan berbagai karya 
itu. Alasannya justru berasal dari dalam struktur agama Islam itu sendiri, 
yaitu Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan kenyataan bahwa 
Islam menyebutkan dirinya sebagai agama umat manusia yang terakhir dan 
mewariskan setiap wahyu serta ilmu pengetahuan yang sesuai dengan prin-

sip at-tawhid (keesaan Illahi)‖.
46

  

Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa relasi/hubungan yang 

bersifat doktrinal ini melahirkan hubungan fungsional antara filsafat 

Islam yang berbasis jadali dalam kerangka berpikirnya menjadi cara 

berpikir Yunani yang bercorak sintesis, kontinu, dan analogis yang 

diperlihatkan oleh para filsuf Islam kemudian seperti mazhab 

peripatetik (masyasya‟un), isyraq, hingga hikmah muta‟aliyah. 

  

                                                           
46 Fazlur Rahman, A Young Muslim‟s Guide to the Modern World alih bahasa 

menjadi Menjelajah Dunia Modern (Hasti Tarekat), (Bandung: Mizan, 1994), h. 84.  
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Bab III 

Aneka Mazhab Pemikiran Islam:  

Menyibak Ontologi dan Epistemologi  

Aliran-Aliran Filsafat Islam 

 

alam perjalanannya yang cukup panjang selama ribuan 

tahun, setidaknya terdapat aliran dalam filsafat Islam yang 

telah dikenal hingga kini, yaitu; pertama, Teologi Dialetik 

(„Ilmu Al-Kalam); kedua, Peripatetisme (Masysya‟iyyah); ketiga, 

Iluminisme (isyraqiyyah); keempat, Sufisme/Teosofi (Tasawwuf atau 

„Irfan), khususnya yang dikembangkan oleh Ibn ‗Arabi; dan kelima, 

Filsafat Hikmah (Al-Hikmah Al- Muta‟aliyah). Masing-masing dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

 

A. Aliran Teologi Dialektik (‘Ilmu Al-Kalam) 

Aliran Teologi Dialektik atau Ilmu Kalam ini merupakan salah 

satu cabang keilmuan Islam tradisional yang membahas segi 

ketuhanan dan berbagai derivasinya. Ilmu ini sering juga disebut 

Teologi Islam, meskipun sebagian ahli menilai penyebutan semacam 

itu tidak sepenuhnya tepat. Hassan Hanafi memiliki catatan yang lebih 

lengkap tentang rujukan kata kalâm yang menjadi nama ilmu ini. 

Menurutnya, kata kalâm bisa merujuk pada firman Tuhan (kalâmullah) 

yang menjadi temautama dalam pembahasan ilmu ini. Kalâm juga bisa 

berarti metodologi berpikir, berdialog, atau cara pengungkapan yang 

digunakan untuk berbicara dalam membela kebenaran agama dan 

menghadapi lawan. Selain itu, kalâm juga berarti kekuatan 

argumentasi, sebagaimana sebuah ungkapan bahwa ―kekuatan para 

D 
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mutakallimûn itu terletak pada kalâm (pembicaraan) mereka. Ilmu ini 

juga dinamakan Kalam karena menjadi ilmu pertama yang 

mengharuskan mempelajarinya dengan kalâm (dialog; pembicaraan).1 

Metode yang digunakan oleh mutakallimûn untuk membela akidah 

dan keimanan mereka itu adalah metode dialektika (al-manhaj al-jadalî). 

Hassan Hanafi menyebutnya sebagai metode pembelaan (almanhaj ad-

difâ„î)2. Sementara Josef van Ess menyebutnya sebagai ―the dialectic 

method of speech”3.  

Dialektika pada Ilmu Kalam pertama-tama sebaiknya tidak 

dipahami sebagai cabang dari logika. Mutakallimûn dan juga fuqahâ‟ 

(ulama fiqh) tidak begitu suka dengan logika (manthiq), meskipun 

mereka menggunakan metode-metode logis dalam keilmuan mereka. 

Mutakallimûn lebih suka bila metode mereka itu disebut âdâb al-kalâm 

(etika kalâm) atau âdâb al-jadal (etika dialektika)4. Ibn Khaldun 

mencatat bahwa dialektika dalam konteks ini merupakan pengetahuan 

tentang kaidah-kaidah dasar atau sikap yang tepat dalam adu 

pendapat, baik dalam rangka mempertahankan suatu pendapat atau 

menolaknya.5 

Dari penjelasan Ibn Khaldun di atas tampak bahwa dialektika 

yang dipahami dan dipakai dalam Ilmu Kalam dan keilmuan Islam 

lainnya merupakan keterampilan atau seni mengemukakan 

argumentasi di hadapan lawan dalam sebuah perdebatan. 

Keterampilan tersebut terkait erat dengan tata-cara mengatur 

argumen-argumen secara logis, sehingga bisa mengungguli dan 

mematahkan argumen-argumen yang diajukan oleh lawan debat. Di 

samping itu, dialektika juga berarti norma-norma praktis atau 

                                                           
1 Lihat Hassan Hanafi, Min al- „Aqîdah ilâ ats-Tsaurah: Al-Muqaddimât an-

Nazhariyyah, Jilid I (Beirut: Dâr at-Tanwîr li ath-Thibâ‗ah wa an-Nasyr, 1988), 
53- 59. 

2 Lihat Hassan Hanafi dalam ibid, 95. 
3 Lihat Josef van Ess, ―The Logical Structure of Islamic Theology‖ dalam 

Issa J. Boullata (ed.), An Anthology of Islamic Studies (Canada: McGill Indonesia 
IAIN Development Project, 1992), 3. 

4 Lihat Josef van Ess, ―The Logical Structure, 2. 
5 Lihat Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, ed. Khalil Shahadah (Beirut: 

Dâr al-Fikr, 2001), h. 579. 
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semacam kode etik yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat 

dalam sebuah perdebatan. Pemaknaan mutakallimûn terhadap 

dialektika sangat dekat dengan arti dialektika yang dipahami dan 

digunakan oleh para filosof semisal Zeno, Socrates, dan Plato pada 

masa Yunani Kuno.  

Bagi mereka, dialektika secara substansial merupakan seni 

berdebat dan bertukar pendapat dengan cara menyanggah proposisi 

atau argumen lawan, sehingga membawanya pada kontradiksi, dilema, 

dan paradoks. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada pilihan lain baginya 

kecuali menerima argumen yang bertentangan dengan argumen yang 

ia terima dan yakini sebelumnya. Mutakallimûn mengembangkan 

beberapa model dialektika dalam rangka menyangkal lawan yang 

memiliki kepercayaan yang berbeda dengan mereka, baik dari 

kelompok umat Islam yang berbeda aliran, maupun dari kelompok 

lain yang berbeda agama. Abu Nashr al-Farabi mencatat beberapa 

model dialektika yang dipakai oleh mutakallimûn. Pertama, 

membuktikan bahwa akidah mereka adalah benar, asli, sejati, dan 

sebaliknya, akidah lawan adalah keliru atau menyimpang. Kedua, 

membuktikan kebenaran akidah mereka dengan menunjukkan bahwa 

proposisi-proposisi logis (al-ma„qûlât) yang didasarkan pada persepsi 

indera (al-mahsûsât) dan juga proposisi-proposisi konseptual (al-

mahshûrât) adalah sesuai, tidak bertentangan, atau bahkan menyokong 

keyakinan mereka itu.  

Ketiga, mencari aspek-aspek tertentu yang mengerikan dan 

dikecam dalam keyakinan lawan. Lalu ketika lawan tersebut hendak 

mengecam keyakinan mutakallim, aspek-aspek tersebut akan digunakan 

sebagai tameng untuk menyangkal argumen dan keyakinan mereka. 

Keempat, membuat beberapa aspek dari keyakinan mutakallim terlihat 

baik di mata orang lain, seraya melenyapkan hal-hal yang meragukan 

darinya dengan memakai argumen apapun, meskipun argumen 

tersebut keliru. Kelima, memojokkan dan memaksa lawan debatnya 

sampai terdiam, meskipun diam itu tidak muncul dari kepuasan hati, 
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melainkan dari rasa segan, atau ketidak-mampuan mengungkapkan 

argumen secara efektik karena takut akan dilukai atau dibuat celaka6. 

Dialektika kalâm berbentuk dialog yang terdiri dari jawaban dan 

pertanyaan (jawâb wa suâl; answer and query). Dalam bentuk ini, 

seseorang berposisi sebagai pihak yang ditanyai (mas‟ûl) dan seorang 

lagi mengambil posisi sebagai pihak yang bertanya (assa‟îl). Pihak yang 

ditanya (mas‟ûl) mengajukan sebuah hipotesa atau argumen tertentu 

terkait dengan problematika kalâm, dan pihak yang bertanya (assa‟îl) 

bertindak sebagai interogator yang mencoba mematahkan, 

menyangkal, dan menunjukkan bahwa argumen pihak yang ditanya 

tadi adalah salah atau keliru. Kedua belah pihak yang berdebat atau 

berdialog itu berdiri pada posisi yang saling bertentangan secara 

diamentral. Dalam kitab kalâm, bentuk dialektika ini biasanya ditulis 

dengan pola: ―jika ingin, kamu boleh bertanya padaku, jika tidak, aku 

yang akan bertanya padamu‖. Selain itu ada pola lain: ―jika seseorang 

berkata... maka kami akan menjawab....‖ (wa in qâla qâilun…qulnâ…) 

atau ―tidak bisa dikatakan bahwa...karena kami akan menjawab...‖ (wa 

lâ yuqâlu innâ…liannâ naqûlu…)7. 

Metode epistemologi yang digunakan oleh Teologi Dialetik (ilmu 

kalam) hampir sama dengan metode Peripatetisme, yaitu bersifat 

deduktif-silogistik. Yakni, prosedur untuk mendapatkan kesimpulan 

(silogisme) dari mempersandingkan dua premis (pernyataan yang 

sudah disepakati terlebih dulu nilai kebenarannya). Dalam logika 

Aristotelian, dua premis itu masing-masingnya adalah premis mayor 

(umum) dan premis minor (khusus).  

Contohnya :  

Premis Mayor : Setiap yang berakal adalah manusia. 

Premis Minor : Aristoteles berakal.  

Kesimpulan : Aristoteles adalah manusia.8  

                                                           
6 Lihat Abu Nashr al-Farabi, Ihshâ‟ al-„Ulûm, ed. ‗Utsman Amin (Kairo: 

Maktabah al-Anjilu al-Mishriyyah, 1968), h. 108-113. 
7 Lihat kembali Josef van Ess, ―The Logical Structure, 3-4. 
8 Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam (Bandung: MIZAN, 2006), h. 92. 
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Hanya saja, dalam Peripatetisme proses silogistik tersebut 

didasarkan atau dimulai dari premis-premis yang telah disepakati 

sebagai kebenaran yang tak perlu dipersoalkan lagi (primary truth). Dari 

sini kemudian dapat diperoleh kebenaran-kebenaran yang, pada 

gilirannya, akan menjadi premis-premis baru bagi proses silogistik 

selanjutnya. Begitu seterusnya.  

Sementara itu, Teologi Dialetik berangkat dari pemahaman baik 

dan buruk—ini yang menyebabkan teologi Islam disebut sebagai 

bersifat dialetik—yang dilandaskan pada kebenaran keagamaan. 

Misalnya, sudah menjadi kemestian bahwa Tuhan harus Mahakuasa. 

Dari sini dilakukanlah proses silogistik yang membawa kepada suatu 

kesimpulan mengenai kemestian keesaan Tuhan.  

 

B. Aliran Peripatetisme (Masysya’iyyah) 

Sedikit catatan mengenai aliran Peripatetik (masysya„iyyah) ini. 

Istilah mashsha‟iyah berasal dari bahasa Arab, yaitu ―masyā‟ī”, yang 

berarti berjalan. Dalam bahasa Inggeris disebut dengan Peripatetisme, 

―peripatetic― yang berarti ―mengembara‖, atau ―pengembaraan‖. 

Sebutan mengembara atau berjalan diberikan kepada mazhab (aliran) 

ini, karena tiga kemungkinan. Pertama, karena ajarannya disampaikan 

Aristoteles, sebagai founder (pembangun), sambil berjalan-jalan9. Kedua, 

dikaitkan dengan sudut sebuah gedung olah raga di kota Athena yang 

bernama Peripatos10. Adapun kemungkinan ketiga ialah karena metode 

berpikir ini menggunakan istidlāl (perumusan dalil) setiap kali 

mengambil kesimpulan. Proses istidlāl mengalir (seolah) berjalan 

sehingga sampai pada kesimpulan. Ketiga kemungkinan ini, sedikit 

atau banyak, berkaitan dengan ciri dan cara kerja mazhab filsafat Islam 

ini. Murid-murid utama Aristoteles ialah Theopharastos dan 

                                                           
9 Lihat Muín Ziyadah (ed.), al-Mawsūáh al-Fasafah al-Árabiyyah, jilid 1 (t.t.p: 

Ma‘had al-Inma‘al-Árabi, 
1988), h. 1274, dan Jonathan Ree and J.O. Urmson, The Concise Encclopedia 

of Western Philosophy (London-New York: Routledge, 2005), h. 277. 
10 M. Said Syaikh, Kamus Filsafat Islam, terj. Machnun Husein (Jakarta: 

Rajawali, 1991), h. 154; dan Dick Hartoko, Kamus Populer Filsafat (Jakarta: PT 
Gramedia, 1986), h. 79. 
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Andronikos. Kedua murid ini berperan, kecuali mendengar dan 

menulis, juga menyebarluaskan pemikiran-pemikiran gurunya 

Aristoteles11. 

Makna masysya‟iyah dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu (1) 

ontologi dan (2) metodis. Secara ontologis, mazhab Masysya‟iyah 

merupakan sintesa ajaran-ajaran Islam dengan filsafat Aristotelianisme 

dan Neoplatonisme12 yang dilakukan oleh para filosof, yaitu 

Iransyahri13, al-Kindi, al-Farabi, Abū Sulayman al-Sijistani, dan Ibn 

Sina, sebagai penyempurna sehingga Mazhab Masysya‟iyah 

menampilkan wujud yang utuh. 

Upaya sintesa dilakukan pertama oleh al-Kindi, sekaligus sebagai 

filosof Muslim pertama, terhadap hubungan agama dengan filsafat. 

Menurutnya, tidak ada pertentangan di antara kedua wacana ini, 

karena sama-sama membicarakan kebenaran (bahsun an-al-haqq). 

Sintesa agama-filsafat al-Kindi ini sangat menentukan bagi 

penerimaan filsafat, sebagai titik awal perkembangan filsafat di dunia 

Islam. Kecuali itu, al-Kindi berperan di dalam arabisasi teks-teks dan 

term-term filsafat (Yunani) melalui terjemahan-terjemahannya.14 

Selanjutnya Al-Farabi, selain berjasa dalam upaya memadukan 

agama dengan filsafat, juga dalam pemaduan di antara Plato dan 

Aristoteles, sebagai induk dari Aristotelianisme dan Neoplatonisme. 

Upaya ini dilakukan dengan menulis sebuah karya filsafat berjudul al-

Jam‟ū Bayna Ra‟yay al-Hākaimayn Aflatun alilāhi wa Aristhū (the Book of 

Accord Between the Ideals of the Devine Plato and Aristo). Ibn Sina, kecuali 

mengadakan sintesa juga mengadakan penyelesaian filsofis terhadap 

                                                           
11 Lihat Dick Hartoko, Kamus Populer Filsafat (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 

79. 
12 Seyyed Hossein Nasr, Intelektual Islam; Teologi, Filsafat dan Gnosis, terj. 

Suharsono & Djamaluddin MZ (Jakarta: Pustak Pelajar, 1996), h. 33. 
13 Nama ini agak luput dari perhatian, karena data mengenainya tidak ada 

yang tersisa. Padahal dialah filosof pertama yang memasukkan filsafat ke dunia 
Islam Syi‘i. Lihat Sayyed Hossein Nasr, Tiga Pemikir Islam; Ibn Sina, Suhrawardi, 
Ibn Arabi, terj. Ahmad Mujahid (Bandung: Risalah, 1985), h. 3. 

14 Hasan Bakti Nasution, ―Mashsha‘iyah: Mazhab Awal Filsafat Islam‖, 
Jurnal THEOLOGIA, Volume 27, Nomor 1, Juni 2016, h. 75. 
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problem-problem Ketuhanan yang belum terpecahkan sebelumnya, 

seperti kajian mengenai wujud (ontologi).15 

Pemikiran filsafat Mashsha‟iyah ini kemudian berkembang, karena 

masing-masing tokoh memiliki murid-murid setia, sebagai pelanjut 

dan pengembang pemikiran mereka. Murid utama al-Kindi ialah 

Ahmad bin Thayib Sarkhasi, seorang guru Syi‘ah; Abu Ma‘syar al-

Balkhi, seorang ahli nujum dan terkenal di Barat dengan Albumasar; 

Abu Zaid al-Balkhi, penulis buku Ṣuwār al-Aqālim dan Masālik al-

Mamālik. Para murid ini kemudian merupakan jembatan bagi lahirnya 

al-Farabi. Al-Farabi memiliki murid setia, seorang Kristen, yaitu 

Yahya bin ‗Adi. Yahya bin ‗Adi memiliki murid Abū Sulayman al-

Sijistani, dengan karya filsafatnya Shiwān al-Ḥikmah. Nama terakhir ini 

memiliki pengajian filsafat yang disebut dengan ―Majlis Sijistani‖16. 

Sedangkan secara metodologis/sebagai suatu aliran, mazhab 

Masysya‟iyah adalah sebuah metode perumusan kebenaran dengan 

pendekatan argumentasi rasional (rasionalisasi) secara demonstratif 

(burhanī), sebagaimana pengertian burhan berikut: 

Burhan ialah sebuah metode sistematis yang dipergunakan sebagai undang-
undang yang berbeda-beda baik yang diperoleh secara mudah atau melalui 
proses pemikiran, atau menggunakan beberapa metode perumusan 
kebenaran yang ada untuk memperoleh suatu hukum dan kebenaran, atau 
menguatkan suatu kebenaran yang dimulai dari penerimaan pengetahuan 
yang sudah ada. Karena itu, metode burhan digunakan untuk menemukan 
sebuah masalah baru (kebenaran) dan atau untuk menguatkan 

kebenaran).
17

 

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa burhani sebagai cirinya 

Mashsha‟iyah merupakan metode berpikir yang bertujuan untuk: 1) 

menemukan kebenaran (istidlāl) dan (2) menguji suatu kebenaran. 

Meskipun penamaan ini sama sekali tak menggambarkan ciri 

utama aliran ini, namun bagi Haidar Bagir, ia dengan jelas 

menunjukan pengaruh utama filsafat Yunani atas peripatetisme Islam 
                                                           

15 Lihat Sayyed Hossein Nashr, Intelektual Islam, h. 36-37. 
16Lihat kembali Hasan Bakti Nasution, ―Mashsha‘iyah: Mazhab Awal..., h. 

76. 
17 Lihat Muhammad Muhammad al-Rawiyîn, Dirāsat fî Falsafah Mā ba‟da al-

Ṭabî‟ah (Taghazi: Dār Libiya), h. 49 
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ini18. Kenyataanya, meski banyak melakukan revisi dan bahkan 

inovasi-inovasi yang sama sekali belum dikenalkan sebelumnya dalam 

filsafat Yunani, peripatetisme Islam memang dibangun atas dasar 

Aristotelianisme dan (Neo)-Plantonisme.  

 

C. Aliran Iluminisme (Isyraqiyyah) 

Filsafat Isyraqiyyah atau iluminisme adalah sebuah pemikiran 

filosofis yang dasar epistemologinya adalah hati atau intuisi. Secara 

prosedural, logika yang dibangun adalah sama dengan logika emanasi 

dalam paripatetisme. Namun secara substansial keduanya mempunyai 

perbedaan yang mendasar. 

Tokoh pelopor munculnya filsafat iluminatik ini adalah 

Suhrawardi. Nama lengkapnya adalah Syihab Al-Din Yahya Ibn 

Habasy Ibn Amirak Abu Al-Futuh Suhrawardi. Ia dilahirkan di di kota 

kecil, Suhraward, Persia pada tahun 549/1154 M. Suhrawardi disebut 

juga Al-Syaikh Al-Maqtul, seperti halnya Socrates, ia dibunuh oleh 

penguasa Islam pada waktu itu karena pemikiran filsafatnya yang 

dianggap menentang mainstream pemikiran pada waktu itu. 

Aliran Iluminasionis (Isyraqi) ini didirikan oleh pemikir Iran, 

Suhrawardi Al Maqtul (w. 1191). Aliran ini memberikan tempat yang 

penting bagi metode intuitif (irfani). Menurutnya dunia ini terdiri dari 

cahaya dan kegelapan. Baginya Tuhan adalah cahaya sebagai satu-

satunya realitas sejati (Nur al- Anwar), cahaya di atas cahaya. 

Aliran filsafat ini muncul dalam rangka merespons dan 

mengkritisi sejumlah gagasan Aristoteles yang dianggap menyimpang, 

khususnya sebgaimana yang tercermin dalam filsafat Ibnu Sina, 

kalangan iluminasionis mengembangkan sebuah pandangan tentang 

realitas di mana esensi lebih penting (mendasar) ketimbang eksistensi, 

dan pengetahuan intuitif lebih signifikan ketimbang pengetahuan 

saintifik. Aliran ini merumuskan gagasan tentang pencahayaan sebagai 

cara memahami hubungan antara Tuhan, cahaya di atas cahaya, dan 

makhluknya.19 

                                                           
18 Haidar Bagir, Buku Saku..., h. 93 
19 Muhsin Labib, Para Filosof (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 38. 
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Filsafat Isyraqiyyah ini pada mulanya digunakan Suhrawardi untuk 

mengkritik filsafat paripatetiknya Ibnu Sina. Dalam serangannya yang 

mungkin paling sengit pada Ibnu Sina, Suhrawardi menolak secara 

empatik pandangan Ibnu Sina sebagai filsof Timur (masyriqi). Dalam 

pandangan Suhrawardi, filsafat Paripatetik yang diusung oleh Ibnu 

Sina dan kawan-kawan tidak layak diklaim sebagai filsafat Timur. Ada 

perbedaan yang mendasar antara filsafat paripatetik dengan filsafat 

Timur. Serangan dan kritik utama Suhrawardi lebih merujuk pada 

buku yang berjudul Kararis al-Hikmah, yang dinisbahkan oleh Ibnu 

Sina sebagai metode filsafat timur. 

Pertama-tama Suhrawardi menegaskan karaguan atas klaim Ibnu 

Sina bahwa Kararis didasarkan atas prinsip-prinsip ketimuran. 

Kemudian, ia melanjutkannya dengan menolak sengit penegasan Ibn 

Sina bahwa Kararis merupakan filsafat baru atas dasar sepasang 

argumen berikut: Pertama, tidak ada filsafat Timur sebelum Suhrawardi 

menciptakan filsafat iluminasi. Kedua, Suhrawardi bersikeras 

menunjukkan bahwa Kararis sesungguhnya disusun semata-mata 

sesuai dengan kaidah-kaidah Peripatetik (qawaid al-masyasya‟in) yang 

sudah mapan, yang terdiri dari masalah-masalah yang hanya 

dimasukkan dalam apa yang olehnya dikhususkan sebagai philosophia 

generalis (al-hikam al-„ammah).  

Lebih lanjut prinsip dasar Iluminisme, seperti juga Sufisme, 

adalah bahwa mengetahui sesuatu adalah untuk memperoleh suatu 

pengalaman tentangnya, yang berarti intuisi langsung atas hakikat 

sesuatu. Bahwa pengetahuan eksperiensial tentang sesuatu dianalisis – 

yakni, secara diskursif (logis)-demon-strasional-hanya setelah diraih 

secara total, intuitif, dan langsung (immediate).20 Dalam pengantarnya 

bagi bukunya yang paling penting, Hikmah Al-Isyraq (Filsafat 

Iluminasi), Suhrawardi menyatakan, ―Saya, pada awalnya, 

mendapatkan (gagasan-gagasan) bukan lewat proses berpikir 

(kognitasi), tetapi lewat sesuatu yang lain. Hanya setelah itu saya 

mencari bukti-bukti tentangnya.‖ 

                                                           
20 Lihat kembali Bagir, Buku Saku..., h. 95. 
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Hal pemikiran Suhrawardi dalam filsafat yang paling menonjol 

adalah usahanya untuk menciptakan ikatan antara tasawuf dan filsafat. 

Dia juga terkait erat dengan pemikiran filsuf sebelumnya seperti Abu 

Yazid al Busthami dan al Hallaj, yang jika diruntut ke atas mewarisi 

ajaran Hermes, Phitagoras, Plato, Aristoteles, Neo Platonisme, 

Zoroaster, dan filsuf-filsuf Mesir Kuno. Kenyataan ini secara tidak 

langsung mengindikasikan ketokohan dan pemikirannya dalam 

filsafat. Seperti berbagai konsep yang dibawakan olehnya 

mencerminkan pemikiran Hermes, yang menjelaskan berbagai konsep 

dengan hukum-hukum alam dan mengibaratkan ontologi seperti 

cahaya. 

 

D. Aliran Sufisme/Teosofi (Tashawwuf atau ‘Irfan) 

Aliran Sufisme/Irfani (teosofi) ini bertumpu pada pengalaman 

mistis yang bersifat supra-rasional. Jika pengenalan rasional bertumpu 

pada akal, maka pengenalan sufistik bertumpu pada hati. Tokoh yang 

terkenal adalah Jalaluddin Rumi dan Ibn Arabi. Pengetahuan irfani 

tidak didasarkan atas teks seperti halnya bayani, tidak juga didasarkan 

pada rasio seperti halnya burhani, tetapi pada kasyf, yakni 

tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Disebutkan juga 

bahwa Irfani ini erat kaitannya dengan konsep tasawuf. Karena itu, 

pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks tetapi 

dengan olah ruhani, di mana dengan kesucian hati, diharapkan Tuhan 

akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Masuk dalam 

pikiran, dikonsep kemudian dikemukakan kepada orang lain secara 

logis. 

Adapun perbedaan Iluminisme dengan Sufisme—dalam hal ini 

adalah „irfan (teosofi)– antara lain adalah bahwa, meskipun sama-sama 

mengandalkan pada pengalaman langsung, iluminisme (tak seperti 

tasawuf (non-„irfan), percaya pada kemungkinan pengungkapan 

pengalaman tersebut melalui bahasa-bahasa diskursif-logis. Ini jugalah 

pandangan „irfan dan Filsafat Hikmah. Bahkan dalam Filsafat Hikmah, 

pengalaman intuitif tersebut, bukan hanya mungkin, melainkan harus 
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bisa diungkapkan secara diskursif-logis untuk keperluan verifikasi 

publik.  

Sementara metode yang digunakan oleh Iluminisme dan Sufisme 

atau Teosofi („irfan) adalah metode intuitif atau eksperimental (berasal 

dari kata experience= pengalaman). Peran intuisi ini, pada kenyataannya 

tidak hanya ditemukan oleh para pemikir keagamaan, tetapi juga telah 

dilontarkan oleh Aristoteles, jauh-jauh sejak abad ke-4 sebelum 

Masehi. Dia menyatakan bahwa adanya ―orang-orang yang bisa 

mencapai kesimpulan silogistik tanpa harus merumuskan silogisme‖. 

Yakni, tanpa harus melalui prosedur analitis, penetapan premis-premis 

dan penarikan kesimpulan berdasarkan penyandingan premis-premis 

tersebut. Intuisi ini dalam khazanah filsafat Islam, diidentikkan 

dengan hati (―qalb‖ atau ―fuad‘), atau bahkan dengan ―ruh‖, dan 

sebagainya.21 

Akhirnya, sedikit tentang ontologi. Peripatetisme Islam tak secara 

khusus memberikan perhatian pada aspek ontologi. Di luar aspek 

epistemologi, peripatetisme banyak membahas kosmologi. Perhatian 

khusus kepada ontologi baru diberikan oleh „irfan, yang ditekankan –

dan inilah yang membedakan dengan tasawuf biasa yang tidak secara 

khusus membahas persoalan wujud qua (sebagai wujud) adalah prinsip 

kesatuan wujud segala sesuatu dan tingkatan tingkatan (hierarki) nya. 

Ontologi Iluminisme berlandaskan filsafat cahaya (nur), yakni 

pengidentikkan wujud dengan cahaya, dan nonwujud atau nirwujud 

dengan kegelapan. Di antara keduanya terdapat lapisan-lapisan wujud 

antara cahaya dan kegelapan.  

 

E. Aliran Filsafat Hikmah (Al-Hikmah Al- Muta’aliyah) 

Filsafat aliran ini dikenal juga sebagai madzhab Isfahan, atau lebih 

dikenal juga dengan al-Hikmah al-Muta‟aliyyah atau ―Filsafat Tinggi‖. 

Munculnya Madzhab Isfahan ini tak terlepas dari pergelokan politik 

pada waktu itu. Isfahan adalah sebuah daerah di daratan Persia. Istilah 

ini mula-mula dipopulerkan oleh Sayyed Hossein Nasr, Corbin, 

Asytiyani dan selanjutnya diperluas oleh sarjana-sarjana lainnya. 

                                                           
21 Lihat kembali Bagir, Buku Saku..., h. 94-95. 
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Pendiri madzhab ini adalah Mir Damad yang kelak melahirkan murid 

tersohornya Mulla Shadra sebagai penerus dan pengembang madzhab 

Isfahan ini. Oleh karena itu filsafat Hikmah (Al-Hikmatul Muta‟aliyyah) 

atau madzhab Isfahan ini merupakan filsafat yang bermuara pada 

kedua tokoh guru murid tersebut. 

Madzhab ini muncul ketika Dinasti Shafawiyah mulai 

memindahkan ibukotanya dari Tibriz, kemudian ke Qazwin dan 

terakhir di Isfahan. Pada periode ini, Madzhab Isfahan berhasil 

membangun teologi yang kukuh, dan Persia mengalami salah satu 

periode terbesar dalam kemakmuran politik dan materialnya. Namun 

pada perjalanan selanjutnya, dalam usaha yang tak kenal untuk 

memperkuat legitimasi kekuasaannya dinasti shafawiyyah 

membutuhkan ahli fiqh dan para ahli Syi‘ah dogmatis. Ini belum lagi 

para pengkhutbah dan para ulama yang ditugaskan untuk 

menyebarluaskan ideologi negara. 

Inti madzhab Isfahan ini adalah upaya untuk menyatukan 

kekuatan yang beragam dan bertentangan dalam sejarah intelektual 

Islam ke dalam kesatuan epistemologis dan ontologis yang selaras. 

Hingga puncak gerakan ini pada diri Mulla Shadra As-Syirazi, sedang 

upaya-upaya Mir Damad haruslah dianggap sebagai kerangka 

persiapan. 

Situasi sosial politik yang terjadi pada mulanya terdapat beragam 

pertentangan intelelektual Islam. Satu sisi ada kelompok filsafat, 

kemudian kaum sufistik, dan dogmatikawan Syi‘ah. Ketiga kelompok 

ini memunculkan pandangan yang berbeda sehingga berpotensi 

menimbulkan perpecahan. Hal ini terutama para doktrinal Syi‘ah yang 

didukung oleh penguasa Shafawiyyah hendak membabat habis para 

filosof. Praktik filsafat yang diupayakan oleh para filosof Persia 

dianggap sebagai amalan berbahaya dan mempunyai resiko bahaya 

bagi mereka sendiri. 

Hal ini mempengaruhi terhadap kebijakan politik Bani 

Shafawiyyah. Penguasa Shafawiyyah tidak mengalokasikan anggaran 

untuk studi filsafat. Hal ini diperparah dengan serangan yang keras 

dari para dogmatikawan Syi‘ah. Mereka menilai negatif para filsof 

dengan menganggap bahwa para filosof adalah orang-orang kafir dan 
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menghina Tuhan. Tantangan yang hendak dipenuhi oleh madzhab 

Isfahan adalah mengawinkan semua diskursus yang beragam dan 

bertentangan mengenai pemahaman yang sah yang secara historis 

telah mengkotak-kotakan kaum muslimin dan selanjutnya 

menempatkan Syi‘ah yang memimpin semua itu. Butir-butir penting 

isinya bukan hanya membuat tradisi filsafat madzhab peripatetik dan 

ilumininsme, melainkan juga gnosis versi Ibnu Arabi dan Syi‘ah 

periode pasca Ghaibah. 

Terilhami oleh cita-cita itu, Mulla Shadra, sebagai murid kaliber 

Mir Damad, kemudian mengembangkan filsafat yang revolusioner 

dan ambisius dalam upaya membuat sintesis yang menyeluruh, bukan 

hanya antara orientasi-orientasi beragam dalam tradisi paripatetik dan 

illuminisme Islam, melainkan yang lebih mendasar lagi, 

mengkoordinasikan sintesis yang sulit itu dengan dioktrin gnosis dan 

doktrin fiqh Syi‘ah. 

Filsafat ini secara umum bertumpu pada tiga teori yaitu kesatuan 

wujud (wahdatul wujud), keutamaan wujud (ashalatul wujud), gerak 

substansial (al-harakah al jauhariyyah) dan kemanunggalan yang 

mengetahui dan diketahui (ittihad al-„aqil wa ma‟qul). Filsafat ini 

berusaha menjembatani antara paradigma rasional empiristik dengan 

spiritula –mistik. Oleh karena itu, titik tolak dari seluruh bangunan 

filsafat Isfahan ini adalah konsep ―Ada‖ (wujud). Jadi obyek material 

filsafat ini yang paling pokok adalah ―Being‖ atau ―Ada‖. 

Seperti aliran Iluminasionis, filsafat hikmah juga percaya bukan 

hanya pada akal diskursif , tetapi juga pada pengalaman mistik. Filsafat 

Isyraqi seperti telah disinggung didasarkan pada pengalaman mistik, 

baru kemudian disampaikan dalam bahasa filosofis-diskursif. Namun 

lebih dari itu, filsafat hikmah menekankan bahwa pengalaman mistik 

bukan hanya ―mungkin‖ untuk diungkapkan secara diskursif-logis, 

melainkan ―harus‖ diungkapkan seperti itu untuk keperluan verifikasi 

publik. Atas pengaruh Ibn ‗Arabi, Mulla Shadra juga menciptakan 

ajaran wahdat al-wujud. Konsep keesaan wujud ini mirip sekali dengan, 

atau barang kali, diadopsi dari konsep cahaya Suhrawardi. 

Begitu juga filsafat Hikmah, selain mengembangkan lebih jauh 

epistemologi Iluministik, menjadikan filsafat wujud (being) Ibn ‗Arabi 
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sebagai poros filsafatnya. Seraya mengembangkan prinsip wahdah al-

wujud Ibn ‗Arabi, Filsafat Hikmah menekankan prinsipialitas 

(fundamentalitas) eksitensi terhadap esensi. Yakni, bahwa yang real—

yang memiliki korespondensi dengan realitas – adalah eksistensi. 

Sedangkan esensi – penampakan atau atribut-atribut lahiriah dan 

mental – sebenarnya tidak real dan hanya merupakan bentukan 

(keterbatasan) persepsi manusia (i‟tibari). Lebih dari itu, Filsafat 

Hikmah juga mengembangkan prinsip ambiguitas (tasykik) wujud. 

Yakni bahwa wujud bersifat tidak tetap, melainkan berpindah-pindah 

dalam hierarki (tingkatan-tingkatan) wujud sejalan dengan gerak 

substansial.  

Pada hakikatnya dalam penilaian Musa Kazhim Al-Habsyi, filsafat 

hikmah merupakan pengembangan atas pesan-pesan al-Quran dan 

sunah. Dalam banyak kesempatan, Mulla Shadra sang juru bicara 

ulung sangat berbangga karena dapat merumuskan sistem filosofis 

yang sepenuhnya berpijak di atas dasar teks-teks al-Quran dan 

sunah.22  

Seperti telah kita kutip di atas, Mulla Shadra mengecam spekulasi 

filosofis liar yang tidak berpijak pada wahyu Ilahi. Baginya, semua 

spekulasi filosofis yang tidak bermuara pada teks-teks suci hanya akan 

berakhir dengan kesimpulan-kesimpulan yang membingungkan dan 

menyesatkan. Penegasan tersebut merupakan langkah besar dalam 

sejarah panjang filsafat Islam, mengingat hal itu berarti berita tentang 

lahirnya filsafat Islam yang sebenarnya. 

Atas dasar itu, Mulla Shadra menyebut filsafatnya dengan al-

hikmah atau al-hikmah al-Ilahiyyah. Hikmah merupakan istilah yang 

secara khas dipakai oleh al-Quran dan Sunah dalam bermacam makna. 

Al-Quran menyebutkan tugas kenabian sebagai pengajaran al-Quran 

dan hikmah (QS. 2: 129, 3; 48, 3: 164, dan sebagainya). Lantas, Allah 

meminta Nabi Muhammad saw untuk menyeru ke jalan-Nya dengan 

al-hikmah (QS 16: 125). Dalam surah al-Baqarah ayat 269, al-Quran 

menyebut al-hikmah sebagai anugerah kebaikan yang besar. 

                                                           
22 Lihat Musa Kazhim Al-Habsyi ―Filsafat Hikmah dan Agama Masa 

Depan‖ dalam https://ahmadsamantho.wordpress.com/2008/02/26/ filsafat-
hikmah-dan-agama-masa-depan/), diunduh Ahad, 15 September 2019 

https://ahmadsamantho.wordpress.com/2008/02/26/filsafat-hikmah-dan-agama-masa-depan/
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2008/02/26/filsafat-hikmah-dan-agama-masa-depan/


F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  57 

Pada tataran implikasi, filsafat hikmah tidak mengajak orang 

untuk sekadar berwacana, tetapi bergerak secara konstan dalam 

kerangka ajaran-ajaran Islam yang bercirikan hikmah (kebijaksanaan, 

ketegasan, kepastian). Dalam wujud yang luas ini, filsafat hikmah 

menempatkan manusia sebagai entitas unik yang dapat berkembang 

sedemikian sehingga substansinya terus meninggi (atau menurun). 

Filsafat hikmah mengapresiasi proses evolusi manusia ini dengan 

mendayagunakan semua potensi yang telah dimilikinya. 

Tabel 1. Ikhtisar Ciri-ciri Epistemologis dan Ontologis  
Aliran-aliran dalam Filsafat Islam23 

Aliran Epistemologi Ontologi 

Peripatetisme  Demonstrasional  
(diskursif-logis)  

X  

Tasawuf „irfan  Eksperiensial-intuitif  
Eksperiensial-intuitif  

X  
Kesatuan dan Hier-
arki Wujud  

Iluminisme  Eksperiensial-intuitif + 
logis-analitis  

Wujud sebagai ca-
haya  

Filsafat 
Hikmah  

Eksperiensial-intuitif 
+logis-analitis 

Prinsipialitas, 
Kesatuan, dan Am-
biguitas Wujud 

 

 

                                                           
23 Disarikan dari Haidar Bagir dalam Buku Saku...,99. 
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Bagian 2 

Ngalap Berkah Sang Guru Filsafat: 

Berkenalan dengan Para Filosof Muslim, 

Karya, dan Pemikirannya 

 

anusia dihadapkan pada banyak problem dalam 

kehidupannya. Untuk dapat mempertahankan 

eksistensinya, manusia membutuhkan penyesuaian diri, 

memecahkan problema itu. Itu lah yang hendak dicapai dengan 

berfilsafat. Pada tahap awal, dengan berfilsafat, seorang manusia 

menjadi cukup peka terhadap kejadian yang terjadi di sekitarnya. 

Kemudian, pada tahap selanjutnya, ia mulai merenungkan apa yang 

terjadi dan mengambil sikap atas kejadian tersebut. Inilah keberhasilan 

yang sempurna dalam bersilsafat.  

Dalam catatan sejarah, para filosof muslim telah banyak 

berkontribusi membangun peradaban hampir ke seluruh penjuru 

dunia. Peradaban Islam sebagai sokoguru dunia pada saat Barat 

mengalami kemunduran---selama hampir 10 abad Eropa berkabung, 

perekonomian berantakan, perkembangan ilmu pengetahuan hampa 

hingga disebut „The Dark Age1‟.  

                                                           
1 "The Dark Age" adalah periodisasi historis yang secara tradisional merujuk 

pada Abad Pertengahan yang menyatakan bahwa kemerosotan demografis, 
budaya, dan ekonomi terjadi di Eropa Barat setelah jatuhnya Kekaisaran 
Romawi. Lihat Oxford English Dictionary (2 ed.). (Oxford, England: Oxford 
University Press. 1989); "Definition of Dark Age" dalam www.merriam-
webster.com. Istilah ini menggunakan terma tradisional ―terang‖ versus 
―kegelapan‖untuk membandingkan "kegelapan" dengan tidak adanya catatan 
pada jaman itu dengan periode "terang" sebelumnya dan setelahnya, yakni 
dengan ditandai banyaknya catatan. Lihat Theodore E. Mommsen, "Petrarch's 
Conception of the 'Dark Ages'". Speculum 17, No. 2 (1942): 227–228. Konsep 

M 

http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
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Pada bagian ke dua buku ini, penulis mengajak pembaca untuk 

berkenalan dengan para filosof muslim klasik terkemuka berikut karya 

dan pemikirannya. Filosof Muslim yang dibahas tidak semuanya 

dibahas, hanya 8 filosof saja, yakni al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, al-

Razi, al-Ghazali, Suhrawardi, Ibnu Thufail, dan Ibnu Rusyd. Usaha 

kecil ini dimaksud, pertama, untuk melerai tuduhan ‗sesat‘ yang 

dialamatkan sebagian pihak kepada para filosof muslim; kedua, 

berkenalan dengan filosof muslim bukan sekedar untuk mengingat 

romantisme kegemilangan Islam masa ―Golden Ages of Islam‖, tetapi 

juga “ngalap berkah” dalam bahasa santri “tabarruk”, yakni dengan 

mengenal-pahami para filosof muslim; aneka karya dan pemikirannya, 

menjadi tonggak awal memulai ikhtiar mencapai atau meraih kembali 

kegemilangan peradaban Islam.  

 

                                                           
"Zaman Kegelapan" berawal pada tahun 1330-an dengan cendekiawan Italia 
Petrarch, yang menganggap abad-abad pasca-Romawi sebagai "gelap" karena 
mereka dianggap kurang memiliki pencapaian budaya dibandingkan dengan 
"cahaya" zaman kuno klasik. Lihat Ibid.; Bard Thompson, Humanists and 
Reformers: A History of the Renaissance and Reformation (Grand Rapids, MI: 
Erdmans, 1996), p. 13. Ungkapan "Zaman Kegelapan" sendiri berasal dari 
bahasa Latin saeculum obscurum, yang awalnya diterapkan oleh Caesar Baronius 
pada 1602 ke periode yang kacau di abad ke-10 dan ke-11. John C. Dwyer, 
Church History: Twenty Centuries of Catholic Christianity, (1998) p. 155. Konsep 
tersebut kemudian menjadi ciri seluruh Abad Pertengahan sebagai masa 
kegelapan intelektual antara kejatuhan Roma dan Renaissance. Lihat Mommsen, 
"Petrarch's Conception…; “Dark Ages (historiography)” dalam 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Ages_(historiography). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Ages_(historiography)
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Bab IV 

Mahakarya ‘The Great Arab  

Philosopher’ Al-Kindi  

 

A. Biografi Hidup Al-Kindi 

embahas tentang filsuf Islam yang 

terkemuka maka tidak ―afdhal‖ jika 

tidak membahas tentang Filsuf Islam 

yang pertama1 muncul di belahan Timur Islam, 

tepatnya di kota Bagdad. Pemikiran dan karyanya 

memberikan sumbangsih yang sangat besar 

bukan hanya untuk umat Islam akan tetapi untuk 

peradaban dunia. Beliau adalah Al-Kindi yang 

dijuluki sebagai ahli filsafat Arab (The Great Arab Philosopher)2, lahir di 

Kufah sekitar tahun 185 H/801 M dan meninggal 260 H/873 M. 

Beliau adalah keturunan Arab bangsawan yang mempunyai suku 

bernama suku Kindah yang bermukim di wilayah Selatan Arab.3  

                                                           
1 Al-Kindi dijuluki ―Al-Filusuf Al-Awwal‖ karena sebelum beliau, tidak ada 

tokoh Islam yang mampu memadukan filsafat Yunani dan pemikiran (baca: 
filsafat) Islam. Diawal pemikirannya Al-Kindi memberikan argumen tentang 
terbatasnya alam kosmos, dengan menggunakan pendekatan matematika Al-
Kindi memberikan argumen terhadap terbatasnya ruang, waktu dan sudut bumi. 
Lihat : Mulyadhi Kartanegara, Lentera Kehidupan: Panduan Memahami Tuhan, Alam, 
dan Manusia (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2017), hal. 19 

2 Abdul Aziz Dahlan, Eksiklopedia Tematis Dunia Islam, Jilid 4 (Jakarta: 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal.179 

3 Suku Kindah merupakan suku nomaden, ini terlihat dari sifat dari suku 
Kindah yang suka berpindah-pindah dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Suku 
Kindah pada masa sebelum Islam berada di wilayah Arab Selatan, kemudian 

M 
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Al-Kindi mempunyai nama lengkap Abu Yusuf Ya‘qub bin Ishaq 

ibn Sabbah ibn Imran ibn Ismail bin Muhammad bin Al-Ash‘ats bin 

Qais Al-Kindi.4 orang-orang yang bertemu dengan beliau lebih senang 

memanggilnya Al-Kindi saja sesuai dengan nama suku beliau yakni 

suku Kindah, sedangkan orang Eropa dan Amerika ―Barat‖ 

menyebutnya dengan nama yang pelafalannya sedikit berbeda dengan 

orang Arab, jika orang Arab menyebutnya dengan Al-Kindi maka 

orang Barat menyebutnya dengan Al-Kindus.5 

Pendidikan Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh tempat beliau 

tumbuh, Al-Kindi tidak hanya tumbuh di satu tempat akan tetapi 

tumbuh di beberapa tempat, yang pada masa kecilnya beliau 

menghabiskan waktunya di Basrah untuk belajar membaca dan 

menulis, berhitung serta menghafal al-Qur‘an, sewaktu remaja beliau 

belajar bahasa dan sastra Arab, fikih, serta ilmu kalam sedangkan 

sewaktu dewasa beliau tinggal di wilayah Bagdad yang merupakan 

kota ilmu pengetahuan untuk belajar ilmu kimia. Kedua wilayah ini 

merupakan wilayah yang saat itu ramai dengan pendidikan. Maka tidak 

heran jika pada akhirnya Al-Kindi kemudian tumbuh dan berkembang 

                                                           
pada masa datangnya Islam dan karena berubahnya iklim di wilayah selatan 
Arab menyebabkan suku Kindah berpindah-pindah dari Selatan Arab sampai 
dengan ke Utara Arab. Perpindahan dari wilayah Selatan Arab ke bagian Utara 
Arab menyebabkan suku Kindah menyebar ke berbagai wilayah dan kota-kota 
besar lainnya seperti ke daerah Kuffah, Basrah, dan Bagdad. Lihat: Wahyu 
Martiningsih, Para Filsuf dari Plato sampai Ibnu Bajjah, (Jogjakarta: IRCiSoD, 
2014), hal. 238 

4 Semua nama yang disematkan pada nama Al-Kindi adalah keluarga yang 
hampir semuanya adalah nama terkenal dan berprestasi, ayah beliau adalah 
gubernur, seperti yang dijelaskan diatas. Ishab bin Ash-Shabah merupakan 
kakek Al-Kindi, seorang pejabat pemerintahan Abbasiyah di zamannya Al-
Mahdi hingga masa Harun Ar-Rasyid. Sedangkan Muhammad bin Al-Ash‘ats 
(kakeknya dari kakeknya Al-Kindi) adalah penguasa daerah Muhsil di Irak, 
sedangkan Al-Asy‘ats bin Qaish adalah seorang sahabat nabi yang pertama 
datang ke Kuffah dan termasuk sahabat nabi yang banyak meriwayatkan hadis-
hadis nabi, bahkan pada masa setelah meninggalnya nabi, beliau ikut berperang 
dengan Saat bin Abi Waqas untuk memerangi Persia. Pada masa Khalifah Ali 
bin Abi Thalib beliau juga ikut memerangi kaum Khawarij, lihat Abdul Aziz 
Dahlan, op.cit., hal. 180 

5Ibid., h. 238-239. 
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sebagai anak yang penuh dengan ilmu pengetahuan, beliau tidak hanya 

ahli dibidang filsafat akan tetapi ahli juga diberbagai ilmupengetahuan 

seperti Kimia, Matematika, Astronomi, Kedokteran, Geografi hingga 

musik, ditambah lagi dengan garis keturunan beliau yang tidak kalah 

hebat, Ayah beliau adalah orang yang sangat terkenal, menjadi 

Gubernur Basrah yang berkuasa sekitar 25 tahun yakni pada masa 

pemerintahan Khalifah Abbasiyyah, Al-Hadi (169-170 H/ 785-786 M) 

dan Harun Ar-Rasyid (170-194 H/786-809 M).6 

Selain menempuh pendidikan dibeberapa tempat, Al-Kindi juga 

mempelopori adanya gerakan menterjemahkan buku-buku asing ke 

bahasa Arab,7 untuk menterjemahkan buku-buku asing tersebut Al-

Kindi kemudian belajar bahasa Syiria dan Yunani. beliau kemudian 

banyak mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu filsafat barat dan beberapa 

pergumulan pemikiran yang saat itu saling bertentangan dengan 

sangat–sangat tajam antara pemikiran dan faham Mu‘tazilah yang 

sangat mengandalkan rasio dalam membentuk argumennya dan Syiah 

dengan konsep imammahnya yang tak kalah kuat juga. Hasil 

terjemahan ini kemudian dikumpulkan di Al-Kindiyyah, sebuah 

perpustakaan pribadi milik Al-Kindi.8 

                                                           
6Ibid, h. 239. 
7Tokoh terkenal Ibnu Abu Usaibi‘ah (w. 668 H/ 1269 M), pengarang 

Tabaqatal Attiba, mencatat beberapa kesimpulan menarik tentang Al-Kindi 
diantaranya: Al-Kindi sebagai salah satu tokoh dari empat tokoh penerjemah 
mahir pada masa gerakan penerjemahan. Tiga orang lainnya adalah Husnain bin 
Ishaq, Tsabit bin Qurrah, dan Umar bin Farkhan At-Thabari. Meskipun 
sebagian penulisnya meragukan keikutsertaannya dalam menerjemahkan buku-
buku ilmu pengetahuan dan filsafat, setidaknya ia ikut memperbaiki terjemahan 
Arab dari sejumlah buku. Kegiatan Al-Kindi lebih banyak tertuju pada upaya 
menyimpulkan pemikiran filsafat yang sulit dipahami dan kemudian mengarang 
sendiri dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh orang Arab. Dengan 
kata lain, ia turut menyumbangkan pemikirannya secara efektif dalam 
memasukkan filsafat ke dalam khazanah pengetahuan Islam. Bahkan, dalam The 
Legacy of Islam diuraikan tentang sumbangan Al-Kindi dalam optika 
diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan banyak mempengaruhi ilmuan barat 
Roger Bacon, Lihat Mustofa Hasan, Sejarah Filsafat Islam (Geneologis dan Transmisi 
Filsafat Timur ke Barat), (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 69-71. 

8 Atang Abdul Hakim dkk, Filsafat Umum dari Mitologi sampai Teofilosufi, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 441.  
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Peran penting dan kontribusi terbesar yang diberikan Al-Kindi 

bagi dunia Islam saat itu adalah terbukanya pintu-pintu filsafat dan 

toleransi ilu filsafat bagi para ilmuwan muslim. Umat muslim pada 

zaman dahulu amat menentang untuk mempelajari ilmu filsafat, 

karena dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat 

kepada Tuhan dan penggunaan akal yang kadang melampaui batas 

pemikiran orang Arab saat itu. Namun, Al-Kindi mencoba 

membangun nilai filsafat dan mendesak mereka agar menoleransi 

gagasan-gagasan dari luar Islam yang sebenarnya sangat bermanfaat 

bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan Islam.9 Gagasan dan 

sikap inilah yang kemudian hari memberinya gelar faylasuf (filsuf), 

karena apa yang ia perkenalkan dalam bidang filsafat murni, 

sebenarnya hanya sedikit mengundang ide-ide asli daripadanya, 

sekalipun ia memiliki pemikiran bebas. 

Dua buah karyanya yang berjudul “Tentang Filsafat Pertama serta 

Tentang Keesaan Tuhan dan Keterbatasan Badan Alam Semesta.10 

Mempertegas pandangan Al-Kindi yang berbeda dengan filsuf-filsuf 

Yunani, seperti Aristoteles, Plato, dan sebagainya. Salah satunya, 

tentang masalah penciptaan yang selalu menjadi persoalan karena 

memiliki hubungan dengan doktrin keesaan Tuhan. Namun, Al-Kindi 

berhasil mengkonfrontasi teori Ex Nihilo Nihil Fit yang dikemukakan 

oleh Aristoteles dilawan dengan teori Creatio ex Nihilo. Masalah 

penciptaan ini ia garap dalam Ibn Nabatah berkata, ―Al-Kindi dan 

karya-karyanya telah menghiasi kerajaan Al-Mu‘tasim.‖ Ia juga 

terkenal pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil (232-247 H/ 847-

861 M). Ibn Abi Usaibi‘ah menceritakan kemsyhuran Al-Kindi pada 

masa lalu,‖Muhammad dan Ahmad, dua putra Musa Ibn Syakir, yang 

bersekongkol untuk memusuhi orang yang maju dalam ilmu 

pengetahuan, mengutus Sanad ibn Ali ke Baghdad untuk memisahkan 

Al-Kindi dari Al-Mutawakkil. Persengkongkolan mereka berhasil 

sehingga Al-Mutawakkil memerintahkan Al-Kindi ditangkap. 

                                                           
9 Wahyu Martiningsih, Para Filsuf dari Plato sampai Ibnu Bajjah, (Jogjakarta: 

IRCiSoD, 2014), hal. 240. 
10 Ibid, hal. 240. 
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Perpustakaannya disita, dipencilkan, dan disegel dengan nama 

―Perpustakaan Al-Kindi.‖11 

Al-Kindi hidup dan berinteraksi dengan pemerintahan Al-

Ma‘mun, Al-Mu‘tasim maka Harun Nasution, tidak heran jika Al-

Kindi menganut aliran Mu‘tazilah yang mengedepankan rasio dan 

filsafat dalam pemahaman keislamannya. Di samping itu zaman Al-

Kindi adalah zaman penerjemahan buku-buku Yunani yang 

memberikan pengaruh besar terhadap pola pikiran Al-Kindi dan ia 

turut aktif dalam kegiatan terjemahan. 

Riwayat lain tentang sepak terjang Al-Kindi dilukiskan dalam 

karikatur Al-Jahiz dalam Kitab Al-Bukhala. Al-Kindi hidup mewah di 

sebuah rumah yang di kebun rumahnya ia memelihara banyak 

binatang langka. Ia hidup menjauh dari masyarakat, bahkan dari 

tetangga-tetangganya. Sebuah kisah menarik oleh Al-Qifti 

memaparkan bahwa Al-Kindi bertetangga dengan seorang saudagar 

kaya yang tidak pernah tahu bahwa Al-Kindi adalah seorang tabib 

ahli. Ketika anak sang saudagar tiba-tiba lumpuh dan tidak seorang 

tabib pun di Baghdad mampu menyembuhkannya, seorang memberi 

tahu sang saudagar bahwa ia bertetangga dengan filsuf tercermelang 

yang sangat pandai mengobati penyakit seperti itu dengan musik, 

alhasil anak dari saudagar kaya itupun sembuh seketika. 

 

B. Karya-Karya Al-Kindi 

Al-Kindi sangat senang menulis, hasil karyanya rata-rata 

berbentuk tulisan, kecuali pada bidang musik dan hasil riset yang tidak 

sempat ditulisnya. Hasil karya Al-Kindi saking banyaknya dan tersebar 

dibeberapa daerah yang diakibatkan oleh banyak alasan seperti 

peperangan dan yang lainnya. Ibnu An-Nadim dan Al-Qafghi 

mencatat sekitar 238 risalah (karya pendek), ada juga yang mengatakan 

menurut Ibnu An-Nadim saja 260 judul karya Al-Kindi, Sha‘id Al-

Andalusi menyebutnya 50 buah, tetapi dalam tulisan Ahmad Hanafi, 

jumlah karangan Al-Kindi sukar ditentukan karena alasana berikut. 

                                                           
11 Mustofa Hasan, Sejarah Filsafat Islam (Geneologis dan Transmisi Filsafat Timur 

ke Barat), (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 71. 
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Pertama, penulis biografi tidak sepakat tentang jumlah karangannya 

tersebut. Karena sebagian karangan tersebut telah musnah. Kedua, 

karangannya yang sampai kepada kita saat ini adalah memuat 

karangan yang dimuat oleh orang lain.12 

Filsafat, logika, musik, aritmatika, dan lain-lain merupakan hasil 

karya Al-Kindi. Al-Kindi tidak banyak membicarakan persoalan 

filsafat yang rumit dan telah dibahas sebelumnya, tetapi ia lebih 

tertarik dengan definisi dan penjelasan kata-kata. Ia lebih 

mengutamakan ketelitian pemakaian kata-kata daripada menyelami 

problema filsafat. Pada umumnya, karangan Al-Kindi dalam bentuk 

ringkas dan tidak mendalam. Karena sebagian besar karangannya telah 

hilang, sukar sekali untuk memberikan penilaian yang tepat terhadap 

buah pikirnya meskipun hal ini tidak mengurangi penghargaan 

terhadapnya sebagai filsuf pertama yang memberikan ulasan dan kritik 

terhadap buku-buku filsafat dari masa-masa sebelumnya. 

Karangannya yang terkenal ditemukan oleh seorang ahli ketimuran 

Jerman, Hillmuth Ritter, di perpustakaan Aya Sofia, Istanbul terdiri 

atas 29 risalah. 

Beberapa karya ilmiahnya telah diterjemahkan oleh Geran dari 

Cremona ke dalam bahasa Latin dan karya-karya itu sangat 

memengaruhi pemikiran Eropa pada abad pertengahan. Cardam 

menganggap Al-Kindi sebagai salah satu dari dua belas pemikir 

terbesar. Sarjana-sarjana yang mempelajari Al-Kindi, sampai risalah-

risalah Al-Kindi yang berbahasa Arab ditemukan dan disunting 

berdasarkan terjemahan bahasa Latin. 

Sebagai catatan, karya Al-Kindi baik yang ditulis sendiri maupun 

ditulis oleh penulis lainnya, di antaranya: 

a. Kitab Kimiya‟ Al-„Itr (Book of the Chemistry of Perfume); 

b. Kitab fi Isti‟mal Al-„Adad Al-Hindi (On the Use of the Indian Nu-

merals); 

c. Risalah fi I-lla Al-Failali I-Madd wa l-Fazr (Treatise on the efficient 

Cause of the Flow and Ebb); 

d. Kitab Al-Shu‟a‟at (Book of the Rays); 

                                                           
12 Ibid, hal. 72. 
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e. The Medical Formulary of Aqrabadhin of Al-Kindi by M. Levey 

(1966); 

f. Al-Kindi‟s Metaphisics: a Translation of Yaqub ibn Ishaq Al-Kindi‟s 

Treatise “On Philosophy”(Fi Al-Falsafah Al-Ula) by Alfred L. Ivry 

(1974); 

g. Scientific Weather Forecasting in the Middle Ages the Writings of Al-

Kindi by Gerrit Bos and Charles Burnett (2000); 

h. Al-Kindi‟s Treatise on Cryptanalysis by M. Mrayati, Y. Meer Alam 

and M. H. At-Tayyan (2003).13 

 

C. Pemikiran-Pemikiran Al-Kindi yang Monumental 

Al-Kindi memiliki banyak pemikiran yang brilian di bidang 

filsafat, hal ini diperolehnya dari beberapa pemikiran yang digawangi 

oleh dua filosof terkenal Yunani Aristoteles dan Plato. Di beberapa 

bagian pemikiran Al-Kindi lebih mirip dengan pemikiran filosof 

Yunani tadi, akan tetapi dibeberapa bagian ada perbedaan yang sangat 

fundamental diantara kedua pemikiran tersebut. 

Diantara pemikiran yang dihasilkan oleh Al-Kindi adalah: 

1. Creatio Ex Nihilo.  

Teori penciptaan semesta mempunyai sejarah yang panjang dalam 

pemikiran manusia. Menurut Atiyeh (1923-2008 M), para filsuf 

Yunani secara keseluruhan; mulai Plato (428-347 SM), Aristoteles 

(384–322 SM) sampai Plotinus (204–270 M), berpandangan bahwa 

semesta tercipta dari yang ada. Sebab, bagi mereka, apa yang disebut 

sebagai mencipta adalah membuat sesuatu yang baru berdasarkan apa 

yang ada sebelumnya (creatio ex materia), baik lewat gerakan atau 

emanasi. Artinya, dalam pandangan filsafat Yunani, Tuhan bukanlah 

pencipta dalam makna yang sesungguhnya, dari tiada menjadi ada, 

melainkan hanya sebagai penggerak atau pewujud realitas, dari alam 

potensialitas kepada alam aktualitas. Konsekuensinya, alam menjadi 

qadîm, tidak terbatas dan abadi karena gerak atau emanasi Tuhan 

                                                           
13 Ibid, hal. 73. 
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adalah qadîm, tidak terbatas dan abadi; suatu teori penciptaan yang 

tidak dapat diterima oleh kaum teolog muslim manapun.14 

Al-Kindi juga menolak teori tersebut dan sebagai gantinya 

memunculkan gagasan bahwa alam tercipta dari yang tiada (creation ex 

nihilo), sebagaimana yang diyakini dalam teologi Islam. Menurutnya, 

semesta ini terbatas, tidak abadi dan tercipta dari yang tiada. Namun, 

argumentasi yang digunakan tidak bersifat teologis melainkan 

filosofis, dan itu didasarkan atas prinsip-prinsip logika Aristoteles 

sendiri. Ada dua prinsip Aristoteles yang digunakan oleh Al-Kindi: (1) 

bahwa sesuatu yang tidak terbatas tidak dapat berubah menjadi 

terbatas yang berwujud dalam bentuk yang aktual; (2) bahwa materi, 

waktu dan gerak adalah muncul secara serentak, bersamaan. Dua 

prinsip ini oleh Al-Kindi kemudian dikembangkan menjadi 9 

pernyataan:  

1. Dua besaran yang sama, jika salah satunya tidak lebih besar 

dari yang lainnya, berarti adalah sama.  

2. Jika satu besaran ditambahkan pada salah satu dari dua be-

saran yang sama tersebut, maka keduanya menjadi tidak sama.  

3. Jika sebuah besaran dikurangi, maka sisanya adalah lebih kecil 

dari besaran semula.  

4. Jika suatu besaran diambil sebagiannya, kemudian sebagiannya 

tersebut dikembalikan lagi, maka hasil besarannya adalah sama 

seperti sebelumnya.  

5. Besaran yang terbatas tidak dapat berubah menjadi tidak 

terbatas, begitu juga sebaliknya.  

6. Jumlah dua besaran yang sama, jika masing-masing bersifat 

terbatas, adalah terbatas.  

7. Besaran alam aktualitas adalah sama dengan besaran alam 

potensialitas.  

8. Dua besaran yang tidak terbatas tidak mungkin salah satunya 

menjadi lebih kecil daripada lainnya.  

                                                           
14 Achmad Khudori Soleh, Al-Falsafah Al-Ula, (Pemikiran Al-Kindi, 801-873 

M), (Yogyakarta: Arruzz, 2016), hal. 51. 
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9. Apa yang dimaksud sebagai lebih besar adalah dalam 

hubungannya dengan bagian yang lebih kecil, dan yang disebut 

sebagai lebih kecil adalah dalam hubungannya dengan yang 

lebih besar.15 

 

Berdasarkan atas dua prinsip dan 9 pernyataan di atas, Al-Kindi 

kemudian membuktikan kebenaran pandangannya. Pertama, jika kita 

menyatakan bahwa semesta ini tidak terbatas, maka kita juga harus 

menyatakan bahwa wujud aktual dari semesta ini juga tidak terbatas. 

Namun, ini bertentangan dengan prinsip pertama Aristoteles yang 

menyatakan bahwa wujud actual adalah terbatas. Kedua, jika wujud 

semesta yang diasumsikan tidak terbatas ini kita ambil sebagiannya, 

maka sisanya dapat berupa wujud tidak terbatas sebagaimana 

keseluruhannya, atau menjadi wujud terbatas. Namun, jika dikatakan 

tidak terbatas, maka berarti ada dua hal yang sama-sama tidak 

terbatas, dan itu mengimplikasikan bahwa keseluruhan adalah sama 

dengan bagiannya dan itu tidak masuk akal; jika dikatakan menjadi 

wujud terbatas, maka hal itu bertentangan dengan pernyataan bahwa 

yang tidak terbatas tidak mungkin melahirkan yang terbatas. Ketiga, 

jika sebagiannya yang diambil tadi kita dikembalikan lagi, maka 

hasilnya adalah sebagaimana yang ada sebelumnya. Namun, ini 

mengimplikasikan ada sesuatu yang tidak terbatas (keseluruhan) yang 

lebih besar dari dari sesuatu yang tidak terbatas lainnya (bagian); 

sesuatu yang tidak masuk akal.16 

Berdasarkan kontradiksi-kontradiksi logis tersebut, maka menurut 

Al-Kindi, semesta yang ada dalam aktualitas ini tidak dapat lain 

kecuali harus bersifat terbatas; dan karena terbatas, maka semesta ini 

berarti tidak abadi, tidak qadîm dan tercipta dari yang tiada (creatio ex 

nihilo). 

Konsep Al-Kindi tentang yang terbatas, tidak qadîm dan tidak 

abadi tersebut tidak hanya berkaitan dengan wujud semesta melainkan 

                                                           
15 Kindi, ―Fî Wahdâniyah Allah wa Tanâhi Jirm al-Alam‖ dalam Abu Ridah 

(ed), Rasâil al-Kindî al-Falsafiyah, (Mesir, al-I`timad, 1950), hal. 202. 
16 George N. Atiyeh, Al-Kindi Tokoh Filsuf Muslim, terj. Kasidjo 

Djojosuwarno, (Bandung, Pustaka, 1983), hal. 51.  
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juga menyangkut masalah waktu dan gerak; dua hal yang dalam 

perspektif metafisika Aristoteles dianggap abadi. Menurut Al-Kindi, 

waktu tidak sama dengan gerak; justru waktu adalah bilangan 

pengukur gerak. Bilangan sendiri ada dua: tersendiri dan 

berkesinambungan. Waktu tidak termasuk bilangan tersendiri 

melainkan berkesinambungan karena waktu merupakan jumlah dari 

bilangan yang dahulu dan berikutnya.  

Sekarang, jika waktu adalah qadîm, tanpa permulaan seperti yang 

dipahami Aristoteles (384–322 SM), maka waktu berarti adalah tidak 

terbatas. Jika waktu adalah tidak terbatas, maka berarti tidak ada istilah 

―waktu lalu‖ dan ―waktu sekarang‖, karena hal ini mengindikasikan 

bahwa waktu telah memasuki alam aktualitas yang terbatas; padahal, 

sesuatu yang tidak terbatas tidak dapat berubah menjadi terbatas. 

Berdasarkan hal itu, maka kita tidak dapat membayangkan adanya 

waktu yang tanpa permulaan, qadîm dan tidak terbatas; sebaliknya, 

waktu adalah dan harus ada permulaan dan terbatas. Hal yang sama 

juga terjadi dengan gerak. Kesimpulannya, jika waktu dan gerak adalah 

ada permulaan dan terbatas, maka ia berarti tercipta, tercipta dari 

sesuatu yang sebelumnya tidak ada (creation ex nihilo).  

Berdasarkan hal itu, Al-Kindi berarti mempunyai konsep sendiri 

yang tidak sama dengan Aristoteles (384–322 SM) yang menyatakan 

bahwa semesta adalah terbatas dalam ruang (materi) tetapi tidak 

terbatas dalam waktu dan gerak. Begitu pula, Al-Kindi tidak sesuai 

dengan Plato (428-347 SM) yang menyatakan bahwa semesta adalah 

terbatas dalam waktu tetapi tidak terbatas dalam materi (ruang). 

Sebab, bagi Al-Kindi, ruang (materi), waktu dan gerak, ketiganya 

adalah sama-sama terbatas dan tercipta. Meski demikian, Al-Kindi 

berkesesuaian dengan Plato dalam masalah hubungan antara gerak 

dan waktu. Menurut keduanya, waktu muncul seiring bersama gerak 

dan perubahan, di mana ada gerak dan perubahan berarti di situ ada 

waktu, begitu juga sebaliknya. Tuhan, karena tidak berubah, maka 
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tidak berkaitan dengan waktu, dan karena itu Dia tidak bermula 

(qadîm) dan abadi.17 

Selanjutnya, bagaimana bentuk dan susunan semesta yang 

terbatas ini? Menurut Al-Kindi, semesta tersusun secara geosentris, tidak 

heliosentris sebagaimana yang banyak diyakini masyarakat sekarang. 

Konsep geosentris Al-Kindi sendiri dibangun berdasarkan atas paduan 

antara pemikiran Aristoteles (384–322 SM) dan Cladius Ptolemy (90-

168 M) dari Mesir, sehingga dikenal juga dengan sistem Ptolemaic.  

Geosentris adalah sebuah konsep kosmologi yang menempatkan 

bumi sebagai pusat tata surya, sedang heliosentris adalah pemikiran yang 

memposisikan matahari sebagai pusat tata surya. Dalam sejarahnya, 

konsep geosentris telah muncul sejak Yunani kuno, mulai Anaximander 

(610–546 SM), Phytagoras (570– 495 SM) sampai Aristoteles (384–

322 SM), dan merupakan pemikiran yang dominan dalam filsafat 

Yunani. Dalam pemikiran mereka, matahari, bulan, bintang dan 

planet-planet lainnya, adalah bergerak mengelilingi bumi. Sementara 

itu, konsep heliosentris pertama kali disampaikan oleh Aristarchus (310-

230 SM), seorang astronom dari Samos, Yunani, diusulkan oleh Ibn 

Syathir (1304-1375 M), seorang astronom Muslim asal Syiria, 

dibangun oleh Nicolaus Copernicus (14731543 M) dari Italia, 

dikembangkan oleh Johannes Kepler (1571-1630 M) dari German dan 

didukung oleh Galileo Galilei (1564-1642 M) dari Italia.18 

 

2. Dalil Adanya Tuhan 

Al-Kindi mengajukan beberapa argumen untuk membuktikan 

adanya Tuhan, baik filosofis maupun teologis. Pertama, berdasarkan 

prinsip hukum sebab akibat. Sebagaimana telah dijelaskan, semesta ini 

adalah terbatas dan tercipta dari ketiadaan (creatio ex nihilo). Menurut 

prinsip sebab akibat, setiap yang tercipta berarti ada yang mencipta, 

dan sang pencipta semesta yang dimaksud adalah Tuhan. Ketika 

                                                           
17 Fuad el-Ahwani, ―Al-Kindi‖ dalam M.M. Syarif, Para Filsuf Muslim, terj. 

A. Muslim, (Bandung, Mizan, 1996), hal. 63.  
18 George N. Atiyeh, Al-Kindi Tokoh Filsuf Muslim, terj. Kasidjo 

Djojosuwarno, (Bandung, Pustaka, 1983), hal. 55. 
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Tuhan sebagai pencipta dan karya ciptaannya yang berupa semesta ini 

ada, maka Dia berarti ada.Kedua, berdasarkan prinsip bahwa segala 

sesuatu tidak dapat menjadi sebab atas dirinya sendiri, karena agar 

dapat menjadi sebab bagi dirinya, sesuatu itu harus ada sebelum 

dirinya. Apa yang dimaksud sebagai ―sesuatu‖ di sini adalah semesta. 

Artinya, jika semesta tidak dapat muncul karena dirinya sendiri berarti 

ia butuh sesuatu di luar dirinya untuk memunculkannya, dan itu 

adalah Tuhan.19 

Ketiga, berdasarkan analogi antara alam makrokosmos (semesta) 

dan mikrokosmos (manusia). Menurut Atiyeh (1923-2008 M), 

argumen ini didasarkan atas pemikiran kaum Stoik, sebuah aliran 

filsafat Yunani kuno yang dibangun oleh Zeno (334-262 SM) pada 

tahun 301 SM di Athena; juga pemikiran Marcus Tullius Cicero (106 

SM-43 M). Menurut argumen ini, persis sebagaimana tubuh manusia 

yang bergerak dan berfungsi secara tertib dan mulus yang 

menunjukkan adanya sang pengatur yang cerdas dan tidak kelihatan, 

yaitu jiwa, maka demikian juga dengan alam. Perjalanan alam yang 

teratur, tertib dan selaras menunjukkan adanya sang pengatur yang 

sangat cerdas dan tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Karena itu, ketika 

ditanyakan kepada Al-Kindi, bagaimana kita dapat mengetahui adanya 

Tuhan, ia menjawab bahwa persis seperti kita memahami adanya jiwa 

dengan memperhatikan munculnya gerak dan efek-efek yang dapat 

diamati dari tubuh, maka begitu pula dengan Tuhan. Keberadaan-Nya 

dapat diketahui lewat efek-efek pengaturan-Nya yang bijak 

sebagaimana yang terwujud dalam semesta.20 Meski demikian, Atiyeh 

mengingatkan bahwa penggunaan analogi Stoik oleh Al-Kindi 

tersebut bukan berarti ia sepakat dengan pandangan pantheism kaum 

Stoik, ―satu ruh Ilahy dan imanensi Tuhan atas alam‖. Al-Kindi adalah 

seorang pendukung yang gigih atas paham transendensi dan kemaha-

                                                           
19 Kindi, ―Fî Wahdâniyah Allah wa Tanâhi Jirm al-Alam‖ dalam Abu Ridah 

(ed), Rasâil al-Kindî al-Falsafiyah, (Mesir, al-I`timad, 1950), hal. 207. 
20 Lihat Atiyeh, Al-Kindi Tokoh, hal. 88. 
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besaran Tuhan. Penerimaannya atas analogi Stoik lebih bersifat dan 

terbatas pada aspek metodologis, bukan metafisis.  

Keempat, didasarkan atas argumen teleologis, yaitu dalil al-`inâyah. 

Dalil ini menyatakan bahwa semua gejala alam yang tertib, teratur dan 

menakjubkan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan melainkan 

pasti karena adanya tujuan dan maksud tertentu, sekaligus 

menunjukkan adanya Dzat Yang Maha Mengatur yang merupakan 

―pembangkit dari semua pembangkit, yang pertama dari semua yang 

pertama, dan yang menjadi sebab dari semua sebab‖. Al-Kindi 

menulis,  

―Susunan alam dan keteraturannya yang mengagumkan, dimana setiap ba-
gian selaras dengan bagian lainnya, beberapa bagian tunduk pada 
pengaturan bagian lainnya; juga pengaturannya yang sempurna, di mana 
yang terbaik selalu terpelihara dan yang terburuk senantiasa terbinasakan, 
semua adalah petunjuk yang paling baik dan jelas tentang adanya sistem 
pengaturan yang sangat cerdas, yang dengan demikian menunjukkan 
adanya  

Sang Maha Pengatur yang sangat cerdas‖. 
21

 

―Keteraturan, ketertiban dan keselarasan alam raya ini adalah wujud dari 
pengaturan-Nya yang bijak dan sempurna. Sungguh, kehidupan alam yang 
serba teratur dan bijak telah cukup (sebagai bukti tentang ada-Nya) bagi 

mereka yang mampu melihat dengan pikiran jernih‖.
22

 

Argumen terakhir ini, oleh sebagian filsuf, dianggap sebagai dalil 

paling efektif untuk membuktikan adanya Tuhan. Dalam tradisi 

filsafat Islam, dalil ini juga digunakan oleh Ibn Rusyd (1126-1198 M), 

sedang dalam tradisi filsafat Barat dipakai oleh Immanuel Kant (1724–

1804 M). 

  

3. Sifat-Sifat Tuhan  

Masalah sifat-sifat Tuhan menjadi persoalan yang sangat krusial 

dalam diskusi teologi saat itu. Paling tidak muncul tiga madzhab 

teologi yang berbeda dan bersitegang karena persoalan ini. Pertama, 

                                                           
21 Al-Kindi, ―Al-Ibânah an al-Illah al-Fâ`ilah al-Qarîbah li al-Kaun wa al-Fasâd‖ 

dalam Abu Ridah (ed), Rasâil, hal. 215. 
22 Ibid, hal. 237. 
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musyabbihah, yang menyatakan bahwa sifat-sifat Tuhan sama dengan 

sifat manusia, sehingga Dia mempunyai badan seperti manusia dan 

bahkan mempunyai singgasana tempat Dia duduk. Kedua, Asy‟ariyah, 

yang menyatakan bahwa Tuhan mempunyai esensi dan sifat-sifat 

tersendiri yang berbeda dengan esensi-Nya. Maksudnya, Tuhan 

mempunyai sifat Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pemurah dan 

seterusnya dan semua sifat-sifat tersebut berbeda dengan Dzat atau 

esensi-Nya. Akan tetapi, meski sifat-sifat itu berbeda dengan esensi 

Tuhan, namun sifat-sifat tersebut sama sekali juga tidak sama dengan 

sifat-sifat yang ada pada makhluk. Sedemikian, sehingga adanya sifat-

sifat yang berbeda dengan esensi tersebut tidak merusak keesaan-Nya. 

Ketiga, Muktazilah, yang menolak adanya sifat positif apapun pada 

Tuhan, dan menolak pembedaan antara sifat dan esensi Tuhan, karena 

hal itu dinilai dapat meniadakan keesaanNya. Karena itu, bagi 

Muktazilah, Tuhan adalah Maha Perkasa bukan dengan sifat atau 

kekuatan yang lain di luar Diri-Nya melainkan dengan kekuatan yang 

merupakan esensi diri-Nya. 

Pemikiran Al-Kindi tentang sifat-sifat Tuhan tidak berbeda 

dengan konsep Muktazilah di atas. Dalam karyanya yang terkenal, al-

Falsafah al-Ulâ, Al-Kindi membuat uraian dan pembelaan yang 

mendalam tentang pandangannya soal sifat-sifat Tuhan ini. Ada dua 

sifat Tuhan yang penting yang diuraikan, yaitu: sifat Maha Esa 

(wahdaniyah) dan sifat ketidaksamaan-Nya dengan makhluk (mukhâlafah 

li alhawâdits). Tentang sifat esa, Al-Kindi menjelaskannya lewat dua 

cara. Pertama, dengan cara membedakan antara esa mutlak dengan esa 

metaforis. Esa mutlak adalah keesaan esensial yang tidak terbagi, 

sedang esa metaforis adalah keesaan yang ada pada objek-objek 

terindera, yang memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut tertentu, 

sehingga keesaannya tidak bersifat mutlak melainkan berganda. 

Menurut Al-Kindi, keesaan Tuhan juga tidak sama dan tidak 

menunjuk pada bilangan, satu Tuhan misalnya, karena bilangan adalah 

konsep kuantitas sedang kuantitas-kuantitas sendiri mempunyai 

atribut-atribut lain yang tidak terpisahkan. Artinya, jika kita 

menyatakan bahwa Tuhan adalah satu, maka bilangan satu tersebut 

menunjuk pada kuantitas material dan dapat dibagi, dan itu 
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menyiratkan bahwa keesaan-Nya terbagi dalam beberapa bagian. Jika 

demikian, maka dalam bagian-bagian Tuhan yang terangkum dalam 

kesatuan-Nya pasti terkandung sesuatu yang sama yang 

menyatukannya sekaligus sesuatu yang tidak sama yang membedakan 

antara yang satu dengan lainnya. Padahal, sesuatu yang dapat 

dibandingkan dengan kesamaan dan ketidaksamaan adalah sifat-sifat 

benda; suatu yang tidak terbayangkan terjadi pada Tuhan.23 

Kedua, menggunakan sebuah argumen yang oleh Musa ibn 

Maimun atau Maimonides (1135-1204 M), seorang filsuf dan Rabbi 

Yahudi asal Kordova, Spanyol, murid Ibn Rusyd (1126-1198 M), 

digambarkan sebagai ―metode yang benar untuk membuktikan 

keniscayaan dan keesaan Tuhan.‖24 Argumen tersebut adalah sebagai 

berikut:  

―Seandainya ada Tuhan lebih dari satu, maka mereka pasti majemuk dan 
berganda. Sebab, mereka pasti mempunyai satu sifat yang umum sebagai 
Sebab Pertama dan sifat pribadi yang membedakan antara satu dengan 
yang lain. Ini menunjukkan bahwa masing-masing Tuhan mempunyai lebih 
dari satu atribut: satu atribut yang dipakai bersama dan atribut lainnya yang 
membedakan antara yang satu dengan lainnya. Artinya, mereka majemuk. 
Jika majemuk, mereka butuh pendahulu yang menyiratkan bahwa Tuhan 
sebagai penyebab itu butuh penyebab lainnya. Penyebab tersebut bisa satu 
atau jamak. Jika satu maka ia adalah Penyebab Pertama satu-satunya; jika 
jamak maka penyebab-penyebab tersebut juga butuh penyebab lainnya 
yang juga jamak. Begitu seterusnya sampai pada penyebab-penyebab 
lainnya yang tidak terbatas, dan itu tidak mungkin. Karena itu, Penyebab 
Pertama tersebut pasti satu adanya, Esa, tidak jamak dan berbeda dengan 

lainnya‖.
25

 

Argumen tersebut juga digunakan oleh Al-Kindi untuk menolak 

ajaran Trinitas Kristen. Yang menarik, penolakan Al-Kindi atas 

konsep trinitas tidak didasarkan atas ajaran wahyu dan teologi Islam 

melainkan murni filsafat dengan asumsi bahwa pemikiran filosofis 

                                                           
23 Achmad Khudori Soleh, Al-Falsafah Al-Ula, (Pemikiran Al-Kindi, 801-873 

M), (Yogyakarta: Arruzz, 2016), hal. 147. 
24 George N Atiyeh, Al-Kindi Tokoh Filsuf Muslim, terj. Kasidjo 

Djojosuwarno, Op. Cit., hal. 61. 
25 Kindi, ―Fî Wahdâniyah Allah wa Tanâhi Jirm al-Alam‖ dalam Abu Ridah 

(ed), Rasâil al-Kindî al-Falsafiyah, (Mesir, al-I`timad, 1950), hal. 207. 
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lebih bersifat universal, dapat diterima oleh orang Kristen maupun 

Islam. Penolakan tersebut didasarkan atas tiga argumen. Pertama, 

bahwa tiga unsur Tuhan tidak mungkin mempunyai esensi yang sama. 

Pada satu sisi, masing-masing dari tiga persona Trinitas memang 

identik dengan yang lain, tetapi pada waktu yang sama masing-masing 

jelas memiliki sifat individu yang membedakannya dari lainnya. 

Artinya, masing-masing dari tiga persona Trinitas ―tersusun‖ atas 

esensi umum yang berlaku pada semuanya dan esensi khusus yang 

membedakan antara satu dengan lainnya. Padahal, sesuatu yang 

tersusun tidaklah abadi, sehingga ketika dikatakan bahwa Tuhan Bapa, 

Anak dan Roh Kudus adalah abadi, maka itu adalah sesuatu yang 

bertentangan dan tidak masuk akal.26 

Kedua, bahwa ajaran Trinitas tidak sesuai dengan konsep kategori 

Porphyrios (234-305 M), filsuf Neoplatonis asal Tyre, Yunani. 

Menurut Porphyry, setiap wujud tidak lepas dari salah satu lima 

kategori: genus, species, diferensia, sifat dan kejadian. Berdasarkan 

atas kategori apapun seseorang mempertahankan trinitas, hasilnya 

akan selalu menyatakan bahwa Tuhan yang satu adalah majemuk dan 

karena itu tidak abadi. Keabadian tiga persona yang berbeda dengan 

satu esensi adalah tidak dapat dijelaskan, tidak masuk akal.  

Ketiga, konsep trinitas yang menyatakan bahwa tiga menjadi satu 

dan satu menjadi tiga, tidak dapat diterima nalar. Konsep tersebut 

menunjukkan bahwa keesaan-Nya mengacu pada bilangan, baik 

umum maupun khusus. Jika menunjuk pada bilangan secara umum, 

Tuhan berarti tersusun atas tiga satuan tinggal dan karena itu berarti 

tidak dapat disebut sebagai Yang Esa. Jika menunjuk pada bilangan 

secara khusus yang berarti bahwa Yang Tiga itu adalah individu-

induvidu sedang Yang Satu adalah species, maka species yang 

dimaksud berarti terdiri dan tersusun atas individu-individu; begitu 

juga dengan genus, dan genus dan species yang dimaksud dalam 

trinitas Kristen ini tidak sama dengan yang dimaksud oleh Porphyry. 

Karena itu, betapapun gigihnya orang-orang Kristen membangun dan 

                                                           
26 Lihat Atiyeh, Al-Kindi Tokoh, hal. 62-63. 
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membenarkan ajaran trinitas, mereka tetap jatuh dalam kesimpulan 

yang tidak masuk akal.  

Sifat Tuhan yang lain yang ditekankan Al-Kindi adalah 

ketidaksamaan-Nya dengan makhluk (mukhâlafah li al-hawâdits). 

Menurutnya, Tuhan tidak dapat dijelaskan dengan negasi dan bahwa 

esensi-Nya juga tidak dapat diketahui. Kita hanya dapat mengetahui 

apa yang bukan Dia tetapi sama sekali bukan tentang Dia. Dalam 

Rasâil Al-Kindi menulis,  

―Yang Esa bukanlah yang dapat dipahami, bukan unsure, bukan genus, 
bukan species, bukan persona, bukan deferensia, bukan sifat, bukan 
kejadian, bukan gerakan, bukan jiwa, bukan pikiran, bukan keseluruhan, 
bukan bagian, bukan jumlah, bukan particular, bukan hubungan, melainkan 
sesuatu Yang Mutlak yang tidak terpengaruh oleh kebergandaan. Dia tidak 
majemuk, tidak jamak, bukan sesuatu yang dapat dimasukkan dalam kon-
sep-konsep di atas, bukan yang namanya dapat dianggap berasal dari 
atribut-atribut manapun…...  
Karena itu, Yang Esa tidak terkatakan, tidak berbentuk, tidak berukuran 
dan tidak ada hubungan. Dia tidak dapat digambarkan oleh katakata. Dia 
tanpa genus atau diferensia atau kepribadian atau sifat atau kejadian atau 
gerakan. Dia tidak dapat dilukiskan oleh sifat apapun kecuali keesaan. Dia 
adalah murni dan mutlak; saya tidak mengartikan apapun kecuali keesaan 
mutlak, sehingga apapun bentuk keesaan selain-Nya adalah jamak….  
Yang Esa adalah satu esensi, tidak pernah berganda, tidak pernah dapat 
terbagi dengan cara apapun atau mengenai apapun. Dia bukan waktu atau 
tempat. Dia juga bukan badan atau predikat atau keseluruhan atau bagian 

atau substansi atau kejadian‖.
27

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tuhan dalam pandangan Al-

Kindi berarti adalah sesusatu yang tidak terjangkau, tidak 

terbayangkan dan tidak tergambarkan oleh kata-kata. Dalam 

perspektif filsafat, konsep Tuhan Al-Kindi tidak memiliki atau tidak 

berkaitan dengan karakteristik-karakterisktik Aristoteles (384–322 

SM), Philo (20 SM-50 M) maupun Plotinus (204–270 M). Satu-

satunya sifat Tuhan yang ditampilkan Al-Kindi adalah Esa, tunggal 

dan tidak terbagi (wahdaniyah) di samping ketidaksamaan-Nya dengan 

                                                           
27 Achmad Khudori Soleh, Al-Falsafah Al-Ula, (Pemikiran Al-Kindi, 801-873 

M), (Yogyakarta: Arruzz, 2016), hal. 160. 
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makhluk (mukhâlafah li al-hawâdits). Meski demikian, menurut Atiyah 

(1923-2008 M), hal itu bukan berarti Al-Kindi tidak mengakui adanya 

sifat-sifat Tuhan yang lain. Dalam beberapa kesempatan, Al-Kindi 

menyebut-Nya sebagai Yang Maha Pengasih, Maha Pemurah dan 

Maha Penyayang. Sifat kasih sayang-Nya yang tak terhingga meresap 

dan meliputi seluruh semesta dan menopangnya sebagaimana jiwa 

menopang raga. 

Meski demikian, Al-Kindi tidak menjelaskan bagaimana imanensi 

dan transendensi Tuhan atas alam (tanzîh). Ia tidak mengakui 

pantheisme sebagaimana yang terjadi pada para pemikir neoplatonis 

muslim sesudahnya, seperti Al-Farabi (870-950 M) dan Ibn Sina (980-

1037 M), juga tidak setuju dengan teori antropomorfisme seperti 

kaum musyabbihah, tetapi tidak menjelaskan bagaimana proses Tuhan 

berkarya dan posisinya dengan alam. Inilah salah satu problem yang 

ditinggalkan Al-Kindi. 
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Bab V 

Mahakarya ‘The Second Teacher’ Al-Farabi  

 

A. Biografi Hidup Al-Farabi 

slam datang ke dunia tanpa filsafat. 

Ia merupakan kehendak Tuhan 

yang turun kepada manusia, dan 

tidak sebaliknya, yakni upaya manusia 

untuk menemukan petunjuk jalan 

menuju Tuhan.1 Oleh karena filsafat 

tidak hanya untuk umat Islam maka 

kajian filsafat sangatlah penting bagi umat Islam. Salah satu tokoh 

yang berjasa besar memberikan penjelasan terhadap umat Islam 

adalah Al-Farabi.  

Al-Farabi menjadi ikon besar dalam filsafat Islam dikarenakan 

karyanya masih terus dibahas oleh para ilmuan. Al-Farabi mempunyai 

nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibn Al-Farakh Al-Farab. Orang 

Barat mengenalnya dengan nama Al-Farabius atau Avennasar. Kota 

Farab, sebuah kota di Turki Tengah merupakan tempat kelahiran Al-

Farabi pada tahun 870 M dan Ayahnya keturunan Persia dan pernah 

menjabat sebagai panglima perang Turki, sedangkan ibunya adalah 

orang Turki asli.2 Sebutan nama Al-Farabi diambil dari nama kota 

                                                           
1 Cyril Glasse, The Concise Encyclopaedia of Islam; terj, Ghufron A. Mas‘adi. 

Ed. 1, Cet. 3. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 99  
2 Kebiasaan bangsa Timur Tengah memanggil nama sesorang yang terkenal 

dengan nama tempat lahirnya, Al-Farabi pun lebih terkenal dengan sebutan 
nama kota lahirnya. Lihat Wahyu Martiningsih, Para Filsuf dari Plato sampai Ibnu 
Bajjah, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), hal. 244. 

I 



F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  79 

Farab tempat beliau dilahirkan.3Al-Farabi melewatkan masa remajanya 

di Farab. Di kota yang mayoritas mengikuti mazhab syafi‘iyah4 dan 

disinilah Al-Farabi menerima pendidikan dasarnya. Ia digambarkan 

―sejak dini memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk 

menguasai hampir setiap subjek yang dipelajari.‖ Pada masa awal 

pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Qur‘an, tata bahasa, kesusastraan, 

ilmu-ilmu agama (fiqh, tafsir, dan ilmu hadits), dan aritmatika dasar. Ia 

mempunyai kecakapan luar biasa dalam bidang bahasa. Bahasa yang 

dikuasainya antara lain bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistan, bahkan 

Munawir Sjadzali,5 mengatakan bahwa ia dapat berbicara dalam tujuh 

puluh macam bahasa; tetapi yang ia kuasai dengan aktif empat bahasa: 

Arab, Persia, Turki dan Kurdi. 

 Dengan ilmu yang dimiliki Al-Farabi mendapatkannya dari 

tempat dan berguru kepada banyak ilmuan terkenal tanpa memandang 

agamanya. Pada waktu mudanya, Al-Farabi pernah belajar bahasa dan 

sastra Arab di Baghdad kepada Abu Bakar Al-Saraj, dan logika serta 

filsafat kepada Abu Bisyr Mattitus ibn Yunus, seorang Kristen 

Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani, dan kepada 

Yuhana ibn Hailam. Kemudian, ia pindah ke Harran, pusat 

kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yuhana ibn 

Jilad. Tidak berapa lama, ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam 

filsafat. Ia menetap di kota ini selama 20 tahun.6 Di kota ini juga ia 

membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani dan mengajar, di 

antara muridnya yang terkenal adalah Yahya ibn ‗Adi, filsuf Kristen. 

Berbanding lurus dengan ilmu yang dimilikinya, Al-Farabi juga 

terkenal karena sikap kesederhanaannya yang luar biasa, beliau 

                                                           
3 Poerwanta dkk., Seluk-Beluk Filsafat Islam, (Bandung: Rosda, 1988, cet ke-

1), hal. 133. 
4 Mazhab Syafi‘iyah adalah slah satu mazhab fiqih yang mengikuti 

pendapatnya Imam Syafi‘i (ada empat mazhab fiqih yang sangat terkenal dan 
mempunyai banyak pengikut) . mazhab fiqih tidak membahas sesuatu yang 
diluar fiqih seperti filsafat, ilmu kalam dan yang lainnya. 

5 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI 
Press, 1993, Cet ke-5), hal. 49. 

6 Hasyimsah Nasution, Filsafat Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, 
cet ke-3), hal. 32. 
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senantiasa bersikap zuhud. Pada usia 75 tahun, tepatnya pada tahun 

330 H (945 M), Al-Farabi pindah ke Damaskus dan berkenalan 

dengan Saif Al-Daulah Al-Hamdani, Sultan Dinasti Hamdan di 

Aleppo. Sultan memberinya kedudukan sebagai seorang ulama istana 

dengan tunjangan yang besar sekali, tetapi Al-Farabi lebih memilih 

hidup sederhana (zuhud) dan tidak tertarik dengan kemewahan dan 

kekayaan. Ia hanya memerlukan empat dirham sehari untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, sisa tunjangan 

jabatan yang diterimanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan amal 

sosial di Aleppo dan Damaskus. 

Seorang keilmuan tentang Ketimuran Prancis Massignon 

menjelaskan bahwa Al-Farabi dinobatkan sebagai seorang filsuf Islam 

yang pertama, ini disebabkan karena sebelum beliau, memang Al-

Kindi telah membuka pintu filsafat Yunani bagi dunia Islam. Akan 

tetapi, ia tidak menciptakan sistem (mazhab) filsafat tertentu, sedang 

persoalan-persoalan yang dibicarakannya masih banyak yang belum 

memperoleh pemecahan yang memuaskan. Sebaliknya, sistem filsafat 

yang lengkap yang dilakukan Al-Farabi telah dapat menciptakan suatu 

dan memainkan peranan penting dalam dunia Islam seperti peranan 

yang dimiliki oleh plotinus bagi dunia Barat. Begitu juga dengan Al-

Farabi menjadi guru Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan filsuf Islam lain yang 

datang sesudahnya. Oleh karena itu, ia mendapat gelar ―guru-kedua‖ 

(al-mu‟allim ats-tsani atau the Second Teacher) sebagai kelanjutan dari 

Aristoteles yang mendapat gelar ―guru-pertama‖ (al-mu‟allim al-awwal).7 

Kemampuan Al-Farabi tidak sebanding dengan zaman yang 

dihadapi. Al-Farabi hidup pada zaman ketika situasi politik dan 

kekuasaan Abbasiyah diguncang oleh berbagai gejolak, pertentangan, 

dan pemberontakan, di beberapa daerah Abbasiyah tak terkendali dan 

mengalami kekacauan. Al-Farabi lahir pada masa pemerintahan Al-

Mu‘taaddid (870-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan 

Muti‘. Suatu periode paling kacau dan tidak ada stabilitas politik sama 

sekali. Pada waktu itu timbul berbagai macam tantangan, bahkan 

                                                           
7Atang Abdul Hakim dkk, Filsafat Umum dari Mitologi sampai Teofilosofi, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 448. 



F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  81 

pemberontakan terhadap kekuasaan Abbasiyah dengan berbagai 

motif: Pertama motif agama yang menyebabkan perdebatan tak 

kunjung berujung hingga menyebabkan saling kafir mengkafirkan dan 

akhirnya terjadi pertumpahan darah antara muslim yang satu dengan 

muslim yang lainnya, antara muslim yang taat dengan muslim yang 

mengerjakan ibadah biasa-biasa saja, antara muslim yang jadi penguasa 

dengan muslim yang menjadi rakyat biasa dan muslim yang jelata. 

Kedua motif kesukuan yang semakin tajam, adanya kebanggaan suku 

yang berlebihan menyebabkan saling bersaing menjadi penguasa, 

Abbasiyah tetap mendapatkan perlawanan dari keturunan Muawwiyah 

yang masih tersisa, Pun dengan suku-suku yang lain yang ingin 

berlomba menjadi penguasa dan akhirnya berakhir sama, berakhir 

dengan pertumpahan darah. Ketiga motif kebendaan, motif ini lebih 

kepada persaingan antara si kaya yang memiliki banyak harta dengan si 

miskin yang hidup apa adanya, kebencian dan saling mencurigai antara 

keduanya tidak elak menimbulkan perselisihan yang mendalam juga. 

Pada akhirnya masyarakat miskin dan masyarakat yang kaya terkotak-

kotakkan, ada dinding bak langit yang memisahkan antara keduanya 

dan akhirnya ketidak harmonisan terjadi di mana-mana.  

Beberapa motif tersebut terdapat masalah yang tak kalah peliknya 

di internal Abbasiyah saat itu dan gagal diatasi oleh para penguasa 

Abbasiyah di antaranya banyak anak raja dan penguasa lama berusaha 

mendapatkan kembali wilayah dan kekuasaan nenek moyangnya, 

khususnya orang-orang Persia dan Turki. Akibat situasi politik yang 

kisruh, Al-Farabi menjadi gemar berkhalwat, menyendiri, dan 

merenung. Ia merasa terpanggil untuk mencari pola kehidupan 

bernegara dan bentuk pemerintahan yang ideal.8 Hidupnya yang tidak 

dekat dengan penguasa dan tidak menduduki salah satu jabatan 

pemerintah dan Al-Farabi juga tidak pernah menginginkan jabatan itu 

pada satu pihak merupakan keuntungan karena Al-Farabi sebagai 

seorang filsuf yang memiliki ―kebebasan‖ dalam berpikir tanpa harus 

berusaha menyesuaikan gagasannya dengan pola dan situasi politik 

                                                           
8Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI 

Press, 1993, cet ke-5), hal. 51. 
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saat itu, tetapi pada pihak lain ia tidak mempunyai peluang untuk 

belajar dari pengalaman dalam pengelolaan urusan kenegaraan, dan 

menguji teori-teorinya dengan kenyataan politik yang hidup di tengah 

kehidupan bernegara pada zamannya. 

 

B. Karya-Karya Al-Farabi 

Tulisan Al-Farabi banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran 

filsuf Yunani semisal Aristoteles, Plato, dan Galenus yang sebagian 

besar karangan-karangan Al-Farabi terdiri dari ulasan dan penjelasan 

terhadap filsafat Aristoteles, Plato, dan Galenus tersebut, dalam 

bidang-bidang logika, fisika, etika, dan metafisika. Pengaruh Yunani 

tampak jelas dalam karya Al-Farabi yang bermuara pada logika, filsafat 

bahasa dalam mengomentari atas karya Aristoteles dan Organon.9 

Kemampuan terbaik Al-Farabi banyak yang terpendam, padahal 

beliau memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan, seperti ilmu 

bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, 

ketuhanan, fikih dan mantiq. Oleh karena itu, banyak karya yang 

ditinggalkan oleh Al-Farabi tidak seperti Ibnu Sina, karya-karya 

tersebut tidak banyak diketahui. Hal ini dikarenakan karya-karya Al-

Farabi hanya berupa risalah-risalah (karangan pendek) dan sedikit 

sekali yang berupa buku besar yang mendalam pembicaraannya, hal 

ini sebenarnya dapat dimaklumi, kajian yang terlalu banyak dikuasai 

oleh Al-Farabi membuatnya tidak terlalu mendalam membahas 

beberapa hasil karyanya, tentu saja beliau hanya akan membahas 

intisarinya saja tanpa bertele-tele membahas satu kajian secara panjang 

lebar, toh Al-Farabi memiliki banyak murid yang harusnya dapat 

mengkaji dan mentelaah karya Al-Farabi akan tetapi kebanyakan 

karyanya hilang tidak terjaga dengan baik dan yang masih dapat 

teridentifikasi baik yang sudah hilang maupun yang dapat dibaca dan 

dipublikasikan baik yang sampai kepada kita maupun tidak, sekitar 30 

judul saja, di antaranya adalah: 

                                                           
9 Deborah L. Black, ―Al-Farabi‖ dalam Ensiklopedia Tematis Filsafat Islam, 

ed. Seyyed Hossein Nasser dan Oliver Leaman. (Bandung: Mizan, 2003), hal. 
298. 
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1. Al-Jam‟u Baina Ra‟yay Al-Hakimayn Aflathun wa Aristu; 

2. Tahqiq Ghardh Aristu fi Kitab ma Ba‟da Al-Thabi‟ah; 

3. Syarah Risalah Zaynun Al-Kabir Al-Yunani; 

4. At-Ta‟liqat; 

5. Risalah Fima Yajibu Ma‟rifat Qabla Ta‟allumi Al-Falsafah; 

6. Kitab Tahshil Al-Sa‟adah; 

7. Risalah fi Itsbat Al-Mufaraqah; 

8. „Uyun Al-Masa‟il; 

9. Ara‟ Ah'li Al-Madinah Al-Fadhilah; 

10. Ihsa‟ Al-„Ulum wa Al-Ta‟rif bi Aghradita; 

11. Maqalat fi Ma‟ani Al-Aql; 

12. Fushul Al-Hukm; 

13. Risalat Al-Aql; 

14. Al-Siyasah Al-Madaniyah; 

15. Al-Masa‟il Al-Falsafiyah wa Al-Ajwibah Anha.10 

 

Tulisan-tulisan di atas dengan berbagai macam objek kajian yang 

ditulis oleh Al-Farabi, membuktikan bahwa Al-Farabi adalah sosok 

filsuf, ilmuwan, dan cendekiawan kaliber dunia yang ilmunya sangat 

luas dan dalam, bahkan di dunia modern seperti sekarang inipun 

merupakan perkara yang amat sulit menemukan orang yang semisal 

dengan Al-Farabi. Terlebih lagi Al-Farabi merupakan orang yang 

sangat ideal sebagai percontohan ilmuan muslim, beliau sangat alim 

dan shalih, keduanya dapat berjalan beriringan dan sangat seimbang 

sehingga patut menjadi panutan bagi ilmuan muslim lainnya.  

 

C. Pemikiran-Pemikiran Al-Farabi yang Monumental 

Karya-karya Al-Farabi dapat ditelaah dengan banyak model ilmu 

pengetahuan, seperti yang sudah disebutkan pada pembahasan 

sebelumnya, Al-Farabi memiliki kemampuan yang luar biasa pada 

beberapa ilmu pengetahuan seperti logika, filsafat, epistemologi, 

                                                           
10 Ibid., hal 299 
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psikologi, dan filsafat pemikiran dalam beberapa karya besarnya.11 

Diantara pikiran besarnya adalah : 

1. Filsafat Metafisika 

Pemikiran tentang teori emanasi yang dikemukakan sempat 

menggemparkan dunia, khususnya para filsuf-filsuf yang ada saat itu, 

baik filsuf Barat maupun filsuf Timur. Teori filsuf emanasi ini 

kemudian banyak dikembangkan oleh beberapa filsuf diantaranya 

filsuf emanasi versi Al-Farabi. Mengawali filsafat emanasi versi Al-

Farabi, mungkin akan lebih mudah dimengerti bila dilihat melalui 

tangga filsafat metafisika neo-platonisme, keduanya mempunyai 

kedekatan dalam pola pikirnya. Menurut Plato (w. 347 SM) di balik 

wujud alam ini, ada alam ide (‗alam mitsāl) yang kekal dan abadi. Ide-

ide abadi tersebut bersifat non-material bersifat tetap dan tidak 

berubah-ubah. Dunia ide adalah dunia kekal dan abadi, sementara 

yang tampak di dunia ini adalah dunia bayang-bayang atau copy dari 

dunia ide yang abadi tersebut. Dunia ide tetap ada dan kekal meskipun 

dunia bayangannya musnah, seperti manusia ini akan musnah tetapi 

dunia ‗ide‘ manusia akan abadi selamanya, dengan pemikirannya yang 

selalu berkaitan dengan ide ini, menujukkan bahwa Plato termasuk 

aliran filsafat idealisme. Dengan membagi realitas menjadi dua seperti 

itu, Plato berusaha mempertemukan antara ‗filsafat ada‘12 menurut 

Parmenindes dan ‗filsafat menjadi‘13 menurut Heraklitos.14 

                                                           
11 Al-Farabi menjelaskan pada salah satu karya besarnya ―Tahsil Al-

Sa‟adah”, beliau mengatakan syarat menjadi seorang filsuf tidaklah mudah, 
seseorang yang ingin menjadi filsuf haruslah sungguh-sungguh mempunyai ilmu 
yang sempurna, seseorang harus memiiki ilmu-ilmu teoritis dan daya untuk 
menggali ilmu-ilmu itu demi kemanfaatan orang lain sesuai dengan kapasitas 
mereka, tidaklah cukup hanya menguasai satu, dua ilmu pengetahuan saja. Lebih 
jauh lagi Al-Farabi menjelaskan dengan memadupadankan apa yang dikatakan 
oleh Plato yang berpendirian bahwa menjadi seorang filsuf sejatinya dibebani 
tugas untuk mengomunikasikan filsafatnya kepada orang lain dan tugas ini 
sangat penting untuk memenuhi cita ideal filsafat. Lihat Mustofa Hasan, Sejarah 
Filsafat Islam: Geneologis dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat (Bandung: CV 
Pustaka Setia. 2015), h. 197  

12 Dalam perkembangannya, tokoh seperti Parmenindes (w. 475 SM) 
membagi pengetahuan menjadi dua, yaitu pengetahuan indera dan pengetahuan 
budi. Dalam penciptan ia berpendapat bahwa materi terdalam bersifat ada dan 
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Al-Farabi yang menjadi murid Plato, ia mencoba menjelaskan dan 

melengkapi gagasan Plato yang masih sederhana, baginya ide-ide yang 

dijelaskan plato tidak menghasilkan jawaban apa-apa. Aristoteles 

memecah dualisme Plato antara alam idea dan alam materi dengan 

mengemukakan bahwa, alam ide dan materi itu menyatu, sejalan 

dengan filsafat metafisikanya Aristoteles bahwa setiap benda terdiri 

dari jiwa (matter) dan bentuk (form) jiwa adalah substansinya 

sedangkan melalui bentuk itulah jiwa menampakkan eksistensi. Ia 

telah mengatasi dualisme Plato tentang idea dan wujud, sedangkan 

Aristoteles lebih kepada jiwa dan materi menyatu dalam sebuah 

wujud.15 Penggeraknya –menurut Aristoteles─ adalah sesuatu yang tak 

bergerak yang bersifat abadi dan kekal atau lebih dikenal dengan 

penggerak yang tidak bergerak (al-muhārik al-ladzī lam yatakharrāk) 

yaitu Tuhan atau dikenal dengan causa prima. 

Menurut pendapat neo-platonis, akal menjadi adalah wujud yang 

paling jelas ‗menyerupai‘ Tuhan dari segala alam semesta. Kemudian 

dari akal tersebut ber-emanasi dan menghasilkan jiwa,16 jiwa-jiwa ini 

mempunyai daya pemahaman dan melahirkan bentuk. 

                                                           
tetap satu, yang kemudian filsafatnya disebut dengan ―filsafat ada‖. M. Hatta, 
Alam Pikiran Yunani, (Jakarta: UI Press), hal. 21. 

13 Tokoh dari filsafat ini adalah Heraklitos (w. 480 SM), yang menyebutkan 
segala sesuatu berasal dari api. Menurutnya semua yang ada di bumi ini adalah 
berubah, tidak ada satupun yang bersifat tetap, semua dalam keadaan menjadi. 
Yang menjadi segala sesuatu berasal dari api. Sifat dasar api adalah terus 
berubah, terus bergerak dan tidak tetap, karena itu penyebab yang menjadikan 
semua ini adalah gerak, atas dasar itulah filsafatnya kemudian disebut filsafat 
menjadi. Filsafat menjadi ini di kemudian hari mendapat beberapa tandingan. 
Jika Heraklitus menyebutkan segala sesuatu berasal dari api, maka ada juga yang 
mengatakan segala sesuatu berasal dari air dan ada juga yang mengatakan segala 
sesuatu berasal dari angin.  

14 Ali Maksum, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2009), hal. 
84. 

15 Ibid., hal. 87. 
16 Menurut Al-Farabi, manusia terdiri dari badan dan jiwa. Manusia 

dikatakan sempurna bila menjadi makhluk yang bertindak dengan anggota 
tubuh sebagai perantaranya. Ia juga membagi tiga jenis jiwa, jiwa tumbuhan, 
hewan dan manusia. Lihat Siti Masfoefah, Eksistensi Jiwa Menurut al-Kindi. 
(Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 1996), hal. 49. 
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Perbedaan tiga jiwa yang berbeda yaitu jiwa tumbuhan, hewan 

dan manusia. Dari jiwa melahirkan jasad yang merupakan pelimpahan 

wujud tingkat ketiga, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan pola yang ditunjukkan pada wujud ketiga ini telah 

mengalami perubahan yang jauh dari sempurna. Mengingat jasad lebih 

jauh posisinya dengan Akal (baca: Tuhan). Namun demikian, hal itu 

tidak kemudian mempunyai kemiripan dari segala-galanya. Jika akal 

mempunyai ide, jiwa memiliki pemahaman, maka jasad memiliki 

bentuk.17 Semoga gambaran singkat tersebut bisa dijadikan batu 

loncatan untuk memahami teori emanasi ala Al-Farabi. 

Al-Farabi memperdalam karya metafisika yang dimiliki Aristoteles 

ratusan kali tapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan, kemudian 

memutuskan untuk menjelaskan kembali konsep metafisika 

                                                           
17 Amroeni Drajat, Suhrawardi: Kritik Falsafah Paripatetik, (Yogyakarta: LKiS, 

2005). 106. 
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penciptaan alam dari wujud tunggal yang abadi dengan penjelasan 

yang lebih detail dan sempurna, menurut Al-Farabi, alam tercipta 

melalui pelimpahan atau emanasi.18 Proses emanasi berlangsung dari 

akal pertama hingga akal ke sepuluh secara serentak dan bertingkat. 

Disinilah nampak sekali pengaruh Neoplatonisme terhadap pemikiran 

metafisikanya Al-Farabi, dan dapat disimpulkan bahwa alam ini 

berasal dari zat yang maha tunggal, kekal dan suci melalui pelimpahan 

(emanasi). 

Pemikiran Al-Farabi tentang penciptaan alam ini diawali dengan 

adanya semua alam ini berasal dari wujud tunggal yang mesti ada 

(wajib al-wujūd) yaitu Tuhan, kemudian melimpah menghasilkan 

(mumkin al-wujūd).19 Argumen lain yang dijadikan dasar oleh alFarabi 

adalah keteraturan alam dan tata letaknya yang sangat teratur seperti 

anggota tubuh yang bekerja sesuai fungsinya.20 Hal ini menunjukkan 

alam ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dari wujud yang 

tunggal dan melimpah sedemimikian rupa. 

Dalam Teori Emanasi yang dikemukakan, semua wujud pada 

dasarnya berasal dari wujud yang satu dan menghasilkan wujud lain,21 

                                                           
18 Emanasi (al-faidh al-ilāhiy) berarti peluberan ilahi, doktrin penciptaan 

menurut filsuf. Yakni suatu keadaan niscaya dan begitu saja—serta tak terjadi 
dalam waktu—yang di dalamnya dari tuhan terwujud ciptaan-ciptaannya. 
Ciptaan ciptaan ini terwujud secara bertingkat-tingkat. Dari ciptaan yang lebih 
tinggi atau ―lebih dulu‖, secara niscaya dan begitu saja pula, terwujud ciptaan-
ciptaan yang lebih tinggi atau ―lebih dulu‖, secara niscaya dan begitu saja pula, 
terwujud ciptaan-ciptaan dalam tingkat yang lebih rendah. 

Tercakup dalam ciptaan- ciptaan ini adalah tingkat akal, malaikat, jiwa 
planet-planet beserta wadagnya, bermula dari akal pertama, sfera (planet) paling 
jauh, hingga—yang terendah—planet bumi, yang bersifat sepenuhnya material. 
Dari bumi tidak ada pelimpahan lagi, lihat Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat, 
(Bandung:Mizan, 2006), hal. 13 

19 Al-Farabi, „Arā‟ ahl al-Madīnah al-Fadhīlah, tahqiq, Al-Biir Nasri Nadir, 
(Beirut: Daar Al-Masyriq, tt), hal. 21. 

20 Ahmad Halim Mahmud, at-Tafkīr al-Falsafī al-Islamī, (Kairo: Dār al 
Ma‘ārif, tt) Hardiman, F. Budi, Politik sebagai Pengawasan Tubuh, Sebuah Tinjauan 
Filosofis atas Hubungan Politik dan Erotik dalam Politea Plato, Studia Philosophica et 
Theologica. Volume 9. No.1, 2009, hal. 252. 

21 Al-Farabi, „Arā‟ ahl al-Madīnah al-Fadhīlah, tahqiq, Al-Biir Nasri Nadir, 
(Beirut: Daar Al-Masyriq, tt), hal. 55. 
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terjadi dalam bentuk tunggal dan bertingkat secara mekanis-

determinis yang melahirkan alam beraneka ragam. Menurutnya akal 

murni berfikir tetang dirinya yang menghasil wujud pertama (al-maujud 

al-awwal) yaitu Tuhan sebagai akal yang berdaya fikir tentang diri-Nya. 

Dari daya pemikiran Tuhan yang besar dan hebat itu timbul wujud 

kedua yang merupakan akal pertama yang juga punya subtansi 

Kemudian pada wujud kedua atau akal pertama berfikir tentang 

dirinya dan menghasilkan wujud berupa langit pertama, akal kedua 

berfikir tentang Tuhan melahirkan akal ketiga, akal ketiga berfikir 

tentang Tuhan menghasilkan akal ke empat dan seterusnya sampai 

akal kesepuluh, dari kesepuluh akal-akal tersebut berfikir tentang 

dirinya menghasilkan wujud materi berupa Langit, Bintang, Saturnus, 

Yupiter, Mars, Matahari, Venus, Mercury dan Rembulan. Berikut tabel 

polanya : 

 
Maujudul Awwal 
Tuhan 

Berfikir tentang 
Tuhan 

Akal berfikir 
tentang dirinya 

Wujud 2 Akal 1 Langit 
Wujdu 3 Akal 2 Bintang 
Wujud 4 Akal 3 Saturnus 
Wujud 5 Akal 4 Yupiter 
Wujud 6 Akal 5 Mars 
Wujud 7 Akal 6 Matahari 
Wujud 8 Akal 7 Venus 
Wujud 9 Akal 8 Mercuri 
Wujud 10 Akal 9 Rembulan 
Wujud 11 Akal 10 (Akal Fa‟al) Wujud Roh 

 

Dan terakhir pada akal kesepuluh dayanya sudah melemah dan 

tidak mampu lagi beremanasi. Begitulah mata rantai emanasi 

berlangsung. Akal kesepuluh ini mengatur dunia fana dan ruh ruh 

manusia serta empat unsur materi pertama dalam bentuk yakni air, 

tanah, api, udara.22 Selanjutnya dari unsur-unsur ini bermunculan 

materi lain seperti besi, aluminium, tembaga, perak, emas dan muncul 

                                                           
22 Muhammad Hasbi, ―Pemikiran Emanasi dalam Filsafat Islam dan 

Hubungannya dengan Sains Modern‖ Jurnal Al-Fikr Volume 14, No.3, 2010, hal. 
368. 
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juga tanaman dan hewan, termasuk manusia yang diaktualkan oleh 

akal-akal yang berhubungan dengan akal kesepuluh (‗aql fa‟al). 

Oleh karena itu, Filsuf Islam ini hendak menjelaskan bahwa 

walaupun alam itu berasal dari dzat yang satu yaitu Tuhan, akan tetapi 

keberadaannya qadim karena dalam proses emanasi menurutnya tidak 

berada dalam lingkup ruang dan waktu seperti waktu di mana kita 

berada pada saat ini. Mungkin itulah yang dimaksud dengan waktu 

transenden. 

Pendapat yang dikemukakan Harun Nasution menjelaskan bahwa 

kaum Mu‘tazilah, berusaha memurnikan tauhid dengan jalan 

peniadaan sifat-sifat Tuhan, berbeda dengan kaum sufi yang 

mensucikan Tuhan dengan cara peniadaan wujud hakikat yang tampak 

selain wujud Allah, maka kaum filsuf Islam yang dipelopori oleh Al-

Farabi melalui teori emanasinya (al-faidh al ilāhiy) hendak men-taqdis-

kan Tuhan dengan jalan meniadakan arti banyak dalam diri Tuhan, di 

sini dapat ditarik benang merahnya, bahwa, baik pemikiran filsafat, 

tasawuf dan wahyu sama sama ingin mengokohkan ke-esa-an Tuhan 

melalui metode yang berbeda beda. yang membedakan adalah metode 

yang ditempuhnya.23 Rupanya tidak hanya Al-Kindi dan Al-Farabi, 

tetapi hal yang sama juga dijadikan pedoman oleh Ibn Sina sebagai 

generasi sekaligus murid Al-Farabi. 

 

2. Hubungan Akal, Wahyu dan Konsep Kenabian 

Pembahasan tentang Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi 

menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, 

termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. 

Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal 

Nabi mampu berhubungan dengan akal ke sepuluh untuk 

mendapatkan gambaran ‗ada‘ dari yang abstrak berupa pengetahuan. 

Secara garis besarnya akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua yaitu 

: 

                                                           
23 Irfan, A.N, Masuknya Unsur-unsur Pemikiran Spekulatif dalam Islam: Kajian 

Atas Logika dan Metafisika al-Farabi, (CMES: Jurnal Studi Timur Tengah. 
Volume 7, No. 2, 2014), hal. 43-45. 
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Akal praktis yang berfungsi menyelesaikan hal hal teknis dan 

keterampilan, 

Akal teoritis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau 

ilham, 

Dari akal teoritis tersebut ia mampu menangkap konsep yang tak 

bermateri (akal aktual), kemampuan akal aktual ini dalam menangkap 

obyek-obyek yang abstrak semata mata hanya dimiliki oleh orang 

orang tertentu, termasuk di dalamnya adalah Nabi dan Filsuf, atau 

disebut dengan akal intelektual.24 

Sedangkan akal intelektual, manusia bisa mencerap hal-hal abstrak 

yang sama sekali tidak berhubungan dengan materi, bagi seorang Nabi 

dengan akal intelektual akal mustafadh, seorang Nabi bisa menerima 

kode atau isyarat wahyu.25 Sedangkan upaya filsuf untuk 

berkomunikasi dengan akal fa‟al melalui akal intelektual dapat dicapai 

melalui jalan kontemplasi dan perenungan atau melalui kegiatan 

berfikir mendalam terhadap sesuatu. Akal inilah yang nantinya akan 

menjadi modal bagi kita untuk memahami konsep kenabian 

(nubuwwah) Al-Farabi. 

Definisi menurut bahasa, wahyu berasal dari kata waha, yahyi, 

wahyan yang berarti samar atau rahasia adalah pemberitahuan dari 

Allah secara cepat dan samar disertai dengan keyakinan yang penuh. 

Baik dengan perantara maupun tidak, denga suara maupun langsung 

dihujamkan ke dalam hati.26 Wahyu dituangkan oleh Tuhan secara 

langsung kepada Nabi pilihannya, bukan berdasarkan keinginannya 

                                                           
24 Irfan, A.N, Masuknya Unsur-unsur Pemikiran Spekulatif dalam Islam: Kajian 

Atas Logika dan Metafisika al-Farabi, (CMES: Jurnal Studi Timur Tengah. 
Volume 7, No. 2, 2014), hal. 180. 

25 Konsep wahyu menurut Al-Farabi, tangkapan akal intelektual yang tak 
berwujud benda, yang punya pengertian lebih dekat dengan makna ilham seperti 
yang kita pahami, namun kebenarannya bersifat pasti. 

26 Wahyu dalam beberapa arti dapat dirujuk sesuai penggunaannya Alquran, 
wahyu dalam arti ilham QS. An Nahl [16]:67, fithrah atau perintah (QS. 
Fushilat[41]:12, was-was (QS. al-An‘am[6]:121), bisa juga wahyu dalam arti isyarah 
( QS. Zalzalah[99]: 5). 
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sendiri.27Sehingga tidak diketahui oleh manusia, wahyu merupakan 

bisikan Tuhan kepada Nabinya sebagai pengetahuan yang cepat dan 

sangat halus yang muncul dengan sendirinya tanpa harus berijtihad. 

Kemampuan akal mustafadh hanya dimiliki oleh para nabi untuk 

mencercap isyarat wahyu dalam bentuk kemampuan akal intelek 

berkomunikasi dengan aql fa‘al sehingga kebenaran yang dihasilkan 

wahyu adalah kebenaran yang pasti bukan kebenaran nisbi. 

Kemampuan istimewa untuk berkomunikasi dengan aql fa‘al ini 

bersifat given dari Allah. Menurut Amin Abdullah, pembahasan 

filsafat kenabian dalam filsafat Islam merupakan pembahasan yang 

khas, tidak ditemui di dalam filsafat Yunani secara detail.28 

Pembahasan tentang Filsafat kenabian ini juga disinyalir sebagai 

jawaban atas keraguan filsuf sebelumnya yaitu Abu Bakar Muhammad 

Ar-Razi (w.925 M) yang menolak adanya kenabian. Menurutnya, para 

filsuf bisa mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan „aql fa‟al 

untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki, oleh karena itu diperlukan 

kehadiran seorang Nabi untuk menjelaskan kebaikan dan keburukan. 

Bahkan menganggap Al-Qur‘an bukan mu‘jizat, melainkan adalah 

semacam cerita khayal belaka.29Ar-Razi ingin membebaskan 

pemikirannya meskipun pemikiran semacam ini cenderung elitis dan 

inklusif terbatas hanya para filsuf yang memungkinkan untuk 

melakukannya. 

Al-Farabi menjelaskan tentang konsep kenabian untuk menepis 

keraguan Ar-Razi dan pengikutnya. Bagi Al-Farabi, Nabi merupakan 

gelar kehormatan yang disematkan oleh Allah kepada hamba pilihan-

Nya. Kepadanya dituangkan kalam Tuhan berupa wahyu untuk di 

sampaikan kepada makhluk di alam ini. Menurut Al-Farabi, manusia 

bisa berhubungan dengan aql fa‟al melalui dua cara, yakni: penalaran 

                                                           
27 Lihat, QS. an-Najm[53]: 3-4 : “dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-

Qur‟an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 
diwahyukan (kepadanya),” 

28 Amin Abdullah, Aspek Epistemologis Filsafat Islam, Makalah Diskusi, 
(Yogyakarta: 1992), hal. 16. 

29 Qosim Nursheha Dzulhadi, Al-Farabi dan Filsafat Kenabian, Jurnal 
Kalimah Vol. 12, No.1, 2014, hal. 130. 
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atau perenungan pemikiran dan imaginasi atau intuisi (ilham). Cara 

pertama hanya bisa dilakukan oleh pribadi terpilih yang dapat 

menembus alam materi untuk mencapai cahaya 

keTuhanan.Sedangkan cara kedua hanya dapat dilakukan oleh para 

Nabi.30 

Metode yang dilakukan kontemplasi dan latihan berfikir 

seseorang bisa sampai pada derajat akal kesepuluh, sementara melalui 

penelitian jiwa, pembelajaran dan latihan, jiwanya akan sampai pada 

akal mustafad untuk merespon dan menerima cahaya ilahi sebagai 

puncak imajinasi tertinggi (al quwwah al mutakhayyilah) . Orang yang 

mampu mencapai derajat ini tentu hanya para Nabi, bukan orang 

biasa secara umum.31 

Filsafat tersebut kenabian Al-Farabi ada kaitan erat dengan politik 

pada waktu itu, di mana ia berpendapat bahwa pemimpin yang ideal 

adalah para Nabi atau Filsuf, karena ia mempunyai kedekatan dan 

mampu berhubungan dengan akal fa‘al, yang merupakan sumber 

kebaikan. Pemimpin ideal seperti yang digagas oleh Al-Farabi 

memang jauh dari fakta yang terjadi, sehingga sangat sulit untuk 

direalisasikan, setidaknya dengan konsep ini memberikan bekal dalam 

memilih seorang pemimpin. 

Berbeda dengan filsuf yang lain, Al-Farabi tidak menjadi pemikir 

yang kebal kritik, pendapatnya tentang imajinasi tertinggi (al-quwwah 

al-mutakhayyilah) bisa mendekatkan diri kepada aql fa‘al sehingga 

─nyaris─ sama antara filsuf dengan Nabi, mendapatkan kritik dari 

Ibn Taymiyah (w. 728) dengan argumen mukjizat kauniyah seorang 

Nabi, seperti terbelahnya lautan oleh tongkat Musa, turunnya manisan 

dan burung puyuh (manna wa salwa), memperbanyak makanan dan 

minuman dari sela-sela jari, dibakar tidak terpanggang dan lain lain 

                                                           
30 Qosim Nursheha Dzulhadi, "Al-Farabi dan Filsafat Kenabian."Jurnal 

Kalimah Vol. 12, No.1, 2014, 131. 
31 Mengutip dari Ibn Khaldun, Qasim Nur Seha menjelaskan seseorang 

yang menerima wahyu memiliki persyaratan, di antaranya adalah hilang 
kesadarannya, tetapi tidak dalam kondisi pingsan, sebelumnya telah dikenal ia 
memiliki kejernihan hari dan kebaikan prilaku, mengajak kepada agama dan rajin 
ibadah, dikenal dikaumnya dengan garis keturunan yang baik, mempu 
melakukan hal hal yang luar biasa. Inilah yang nantinya disebut sebagai mukjizat. 
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tidak mungkin bisa dilakukakan semata mata dengan imajinasi. 

Walaupun bisa saja mukjizat yang termaktub dalam kitab suci bisa 

ditakwilkan menjadi makna lain oleh filsuf. 

 

3. Konsep Negara Utama (al-Madīnah al-Fadhīlah) 

Konsep negara dengan banyak ragam definisi rupanya sesuai 

dengan latar belakang tokoh dan keilmuwan yang digelutinya.32 Robert 

N Bella, membagi negara menjadi tiga teori, pertama, Negara Kota 

yang kemudian dilanjutkan oleh Al-Farabi dengan konsepsi yang 

dinamai dengan negara utama (al-madinat al-fadhilat), kedua, Masyarakat 

Universal yang diawali oleh Romawi dan berkembang terus hingga 

abad pertengahan, kemudian dilanjutkan oleh Al-Ghazali, ketiga 

Negara Nasional yang dimulai dari zaman renaisance pada abad ke-15 

sampai berkembangnya prinsip nasionalis sampai saat ini. Teori ini 

dalam Islam dipelopori oleh Ibnu Khaldun dengan teori ashabiyah dan 

Negara kemakmurannya. 

Pembahasan tentang filsafat Al-Farabi mengenai negara utama (al-

madinah al-fadhilah) , ia tuangkan dalam karyanya monumentalnya Ara‟ 

Ahl al-Madinah al-Fadhilah banyak diilhami dari konsep Yunani, 

terutama konsep negara ideal Plato. Plato membangun idenya tentang 

negara menurut skema tubuh yang disebutnya macro anthropos 

(manusia makro), sebuah gambaran yang mendominasi filsafat politik 

sepanjang zaman. Penduduk politik tubuh itu pemerintah adalah 

                                                           
32 Negara ideal menurut Plato adalah suatu komunitas etikal yang berusaha 

mencapai kebaikan dan kebajikan, pada dasarnya negara ideal adalah seperti 
keluarga, sebagaimana ungkapan: ―di dalam negera kalian semua adalah 
keluarga‖. lihat, Mansur Semma, Negara dan Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor), 
hal. 17.,  

Sedangkan Konsep negara menurut Aristoteles adalah persekutuan dari 
keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik baiknya, menurut 
Roger F. Soltau Negera adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang 
mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. 
Menurut longemann, negara adalah suatu organisasi kemasyarakaan yang 
bertujuan dengan kekuasaannya itu mengatur serta menyelenggarakan suatu 
masyarakat dan masih banyak pengertian yang lain, seperti Joko Soetono, Mr. 
Soenarko, dll selengkapnya (lihat, Aim Abdul Karim, Pendidikan Kewarganegaraan, 
(Jakarta: Grafindo, 2006), hal. 15. 
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kepalanya, militer adalah dadanya dan anggota tubuh lain adalah 

elemen negara penting lainnya.33 Konsep negara menurut Plato tidak 

lain adalah negara etik, bahwa peraturan yang menjadi dasar untuk 

mengurus kepentingan umum, peraturan tersebut─menurut Plato─ 

tidak boleh diputus oleh kemauan atau pendapat seorang atau oleh 

rakyat seluruhnya, melainkan ditentukan oleh suatu ajaran yang 

berdasarkan pengetahuan dengan budi pekerti. Sehingga 

mencerminkan pemerintahan dipimpin oleh idea yang tertinggi, yaitu 

idea kebaikan atau pengetahuan. 34 

Menurut pemikiran Al-Farabi dalam karyanya al-Madīnah al-

Fadhīlah menyatakan bahwa kecenderungan manusia hidup bersosial 

dengan orang lain yang kemudian melalui proses yang panjang 

terbentuklah sebuah negara. Dari Negara tersebut mereka hendak 

mencapai kebahagiaan secara bersama sama,35indikasi kebahagiaannya 

adalah tercukupinya sandang, pangan, papan dan keamanan 

kebahagiaan yang dicita-citakan tersebut bisa dicapai dengan cara 

membentuk sebuah negara yang disebut negara utama (al-madinat al-

fadhilat).36 Dalam pandangan al Farabi, negara utama diserupakan 

bagaikan badan sehat yang dilengkapi anggota tubuh sempurna, saling 

membantu dan bersinergi dengan anggota tubuh lain dalam upaya 

menyempurnakan kehidupan, di dalamnya mempunyai satu pemimpin 

yaitu jantung.37Penisbatan jantung sebagai pemimpin ini dalam hal 

sebagai penggeraknya, oleh karena itu, semua anggota masyarakat bisa 

menjadi pemimpin negara, seseorang yang bisa memimpin negara 

adalah orang yang mempunyai kapasitas tertinggi dalam sebuah 

negara. 

                                                           
33 F. Budi. Hardiman, "Politik sebagai Pengawasan Tubuh, Sebuah 

Tinjauan Filosofis atas Hubungan Politik dan Erotik dalam Politea Plato." 
Studia Philosophica et Theologia. Vol. 9 No.1, 2009, hal. 36. 

34 Disarikan oleh Ajat Sudrajat dari buku yang ditulis oleh Muhammad 
Hatta, Alam Pikiran Yunani, (Jakarta: UI Press, 2011). 

35 Al-Farabi, „Arā‟ ahl al-Madīnah al-Fadhīlah, tahqiq, Al-Biir Nasri Nadir, 
(Beirut: Daar Al-Masyriq, tt), hal. 118. 

36 Abdul Majid, Filsafat Al-Farabi Dalam Praktek Pendidikan Islam. Jurnal 
Manarul Al-Qur'an, dalam abcd.unsiq.ac.id. hal. 5. 

37 Al-Farabi, „Arā‟ ahl al-Madīnah al-Fadhīlah... Op.Cit, hal. 118. 
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Sosok pemimpin yang terbaik adalah, fisik sempurna, cerdas, 

mempunyai pemahaman yang baik, pandai memberikan pemahaman 

kepada orang lain, cinta terhadap ilmu pengetahuan, tidak rakus 

terhadap makanan, pandai bersosialisasi dengan orang lain, 

mempunyai sifat berjiwa besar, tidak memandang kekayaan dunia 

adalah segala-galanya, berlaku adil dan membenci kedhaliman, 

memiliki keseriusan yang tinggi terhadap sesuatu yang dianggap 

penting.38 Dari sini nampak bahwa Al-Farabi ingin 

mengkombinasikan konsep negara pemikiran filsafat Yunani dengan 

Konsep Negara Islam. 

Menurut pendapat Ali Maksum dijelaskan bahwa Al-Farabi 

berpendapat, Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang sama 

persis seperti pemimpin yang dikonsepsikan oleh Plato, yakni seorang 

ideal yang telah mampu mengungkapkan kebenaran universal yang 

bersifat imajinatif yang bisa dimengerti oleh orang awam. Adapun 

sebagai mata rantai kenabian sebagai pemimpin sebuah negara, negara 

utama haruslah dipimpin oleh seseorang yang mempunyai 

pengetahuan yang luas, akal yang jernih dan mempunyai kemampuan 

daya pikir yang kuat, pemimpin yang demikian ini tidak lain adalah 

seorang filsuf.39 

 

 

 

                                                           
38 Ibid., hal. 127-128. 
39 Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 296. 
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Bab VI 

Mahakarya ‘The Most Influential 

Philosopher’ Ibnu Sina  

 

A. Biografi Hidup Ibnu Sina 

bnu Sina memiliki nama lengkap Abu 

Ali al-Husein ibn Abdulah Ibn Sina, 

di Barat orang mengenalnya dengan 

nama Avicenniene (Baca: Ave Sina) seorang 

alhakim al-masyhur (filosof yang sangat 

terkenal), sehingga ia di beri gelar al-Syeikh 

al-Ra‟is. Ia mungkin filosof paling penting dalam tradisi Islam dan bisa 

dibilang filsuf paling berpengaruh (The Most Influential Philosopher) di 

era pra-modern. Ia dilahirkan pada tahun 370 H/980 M di kampung 

Afsyanah dekat kawasan Bukhara dan meninggal tahun 1037.1 

Kecerdasannya yang luar biasa terlihat sejak masih kanak-kanak. Pada 

usia sepuluh tahun ia sudah hafal al-Qur‘an, sastra, menghafal 

beberapa pokok agama Islam (kitab fiqih, tauhid, sejarah Islam), 

matematika, al-Jabar dan debat (logika).2  

                                                           
1 Keterangan tentang tahun lahir dan meninggalnya Ibnu Sina agak berbeda 

antara satu refrensi dengan refrensi lainnya, dibeberapa refrensi hanya 
dicantumkan tahun lahirnya saja (masih menggunakan tahun Hijriyah dan terjadi 
perberbedaan pada tahun masehinya). Ada juga dibeberapa refrensi yang 
dicantumkan hanya tahun meninggalnya saja (versi yang ini hanyamenyebutkan 
tahun Masehinya saja tanpa menampilkan tahun Hijriyahnya). Lihat: Mulyadhi 
Kartanegara, Lentera Kehidupan: Panduan Memahami Tuhan, Alam, dan Manusia 
(Bandung : PT Mizan Pustaka, 2017), hal. 19 

2 Muhammad Kamil al-Hurri, Hayatuhu Atsaruhu wa Falsafatuhu (Beirut 
Libanon : Dar al-Kitab al‗Islamiyah, 1991), hal. 10. 

I 



F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  97 

Memasuki usianya enam belas tahun ia telah dikenal sebagai 

seorang dokter yang ahli dalam berbagai macam penyakit. Dalam usia 

delapan belas tahun, ia telah menguasai filsafat dan berbagai cabang 

ilmu pengetahuan, seperti: matematika, astronomi, musik, mistik, 

bahasa dan ilmu hukum Islam. Namanya semakin terkenal dalam ilmu 

kedokteran, terutama setelah ia mampu menyembuhkan penyakit yang 

diderita oleh Sultan Bukhara, dan sebagai imbalannya ia diberi hadiah 

perpustakaan pribadinya yang berisi buku-buku yang jarang diperoleh 

di perpustakaan lainnya. Namun, diakhir cerita perpustakaan 

legendaris itu, perpustakaan itu terbakar dan sialnya Ibn Sina 

mengalami nasib buruk. Ia dipenjara, karena dituduh sebagai pelaku 

pembakaran perpustakaan pribadinya.3 

Tekad yang sangat kuat dalam mencari ilmu dan bekerja 

menjadikannya tauladan diantara ilmuan yang lainnya. Siangnya ia 

gunakan untuk mencari nafkah dan malamnya ia habiskan untuk 

bertafakur. Ia sering kali tampak di masjid, berdoa, beribadah dan 

membaca. Diriwayatkan bahwa ia pernah membaca empat puluh kali 

buku metafisika karangan Aristoteles, tetapi tidak dipahaminya. 

Kebetulan ada pedagang buku yang menawarkan buku bekas 

kepadanya dengan harga sangat murah, lalu ia beli setelah menolaknya 

beberapa kali. Alangkah gembiranya Ibn Sina setelah diketahui bahwa 

buku itu adalah karya al-Farabi. Lalu ia baca, sehingga dengan mudah 

ia memahami buku Aristoteles tersebut dan semuanya ia hafal.4 

 

                                                           
3 Ibnu Sina tidak menyadari perpustakaan yang diberikan untuknya adalah 

jalan untuk memenjarakannya, tentu saja ini tidak masuk akal bagi kebanyakan 
orang, mana mungkin perpustakaan yang telah dimiliki oleh Ibnu Sina dibakar 
sendiri olehnya, lantaspun ketika perbuatan pembakaran perpustakaan ini 
dilakukan oleh Ibnu Sina maka secara logika tak akan jadi masalah besar, toh 
yang memiliki perpustakaan adalah Ibnu Sina, tapi nyatanya ia tetapdipenjara 
atas dasar tuduhan yang keji tersebut. Lihat : Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat 
Islam,(Jakarta : Bulan Bintang, cet. Ke-3, 1992), hal. 66.  

4 Majid Fakhri, Sejarah Filsafat Islam, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1986), hal. 192.  
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B. Karya-karya Ibnu Sina 

Hasil pemikiran Ibn Sina sangat banyak dan kelengkapan 

risalahnya jauh melampaui risalah manapun yang pernah dihasilkan 

pengarang-pengarang filsafat pertama seperti al-Kindi dan al-Razi. G. 

C. Anawati sorang sarjana Dominican, telah menyusun daftar kitab-

kitab Ibn Sina dari 276 tulisan dalam bentuk buku maupun 

manuskrip.5 Di antara buku-bukunya yang terkenal adalah:  

a. Kitab Asy-Syifa. Kitab ini adalah tulisan yang terpenting ten-

tang filsafat dan terdiri atas empat bagian, yaitu: mantik, ma-

tematika, fisika dan metafisika (ilahiyah). Kitab ini sangat tebal, 

terdiri dari delapan belas jilid, adalah suatu ensiklopedia besar 

dalam ilmu filsafat yang ditulis oleh Ibn Sina. Dengan kitab ini 

ia telah memperoleh kedudukan yang sangat tinggi baik di 

dunia timur maupun barat. Karya ini merupakan ensiklopedia 

studi Islamic-Yunani pada abad ke sebelas, yang ia susun dari 

logika sampai matematika dan metafisika.  

b. Kitab al-Najat, atau Kitab Penyelamat adalah ringkasan kitab 

al-Syifa, karya ini jauh lebih banyak dibaca daripada al-Syifa, 

dan ditulis bagi orang-orang terpelajar yang ingin mengetahui 

dan memahami dengan lengkap dasar-dasar ilmu hikmah. 

Pada tahun 1331 M. untuk pertama kalinya buku ini dicetak di 

Mesir, dan di Roma pada tahun 1593 M bersamaan dengan 

kitab al-Qanun.  

c. Kitab al-Qanun fi al-Thibb (Qanon of Medice), buku ini sangat te-

bal terdiri dari lima bagian (kitab). Telah diterjemahkan ke da-

lam bahasa latin dan bahasa-bahasa Eropa lainnya dan men-

jadi literatur pokok di universitas-universitas di Eropa sampai 

akhir abad ke-17 dan sampai kini menjadi manuskrip bidang 

kedokteran yang tersimpan rapi di perpustakaan Birmingham, 

Inggris bersama dengan kitab-kitab lainnya terutama al-Syifa.  

d. Kitab al-Isyarat wa al-tanbihat, adalah kitab terakhir yang ditulis 

Ibn Sina, hasil dari satu fase yang lebih independen dalam 

                                                           
5 Anawati, Essai de Bibliographie Avicenniene, dalam buku Majid Fakhri, Sejarah 

Filsafat Islam, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hal. 193.  
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perkembangan intelektualnya. Dan buku yang paling indah 

dalam ilmu hikmah. Isinya mengandung berbagai mutiara dari 

berbagai ahli pikir dan rahasia yang sangat berharga yang sulit 

ditemui dari buku-buku lainnya. Antara lain uraiannya 

mengenai logika dan hikmah serta kehidupan dan pengalaman 

ruhani, dicetak di Leiden pada tahun 1892.6 

 

C. Pemikiran dan Falsafah Ibn Sina  

Dalam pembahsaan tentang kajian falsafah [hikmah], menurut 

Ibnu Sina terbagi menjadi dua bagian yang sangat penting yaitu: 

Pertama, hikmah nadzariyah (ilmu teoritis) adalah bertujuan untuk 

membersihkan jiwa melalui ma‟rifat. Yang termasuk ilmu ini adalah 

membahas masalah-masalah metafisika (ketuhanan), riyadhiyah 

(Matematika), dan thabi‟iyah (Fisika). Keduahikmah „Amaliyah (IlmuIlmu 

Praktis). Yang termasuk bagian dari ilmu-ilmu praktis adalah: Etika 

(Khuluqiyah), mengatur pergaulan keluarga dalam rumah tangga, 

ekonomi (Tadbir alManzil), mengatur pergaulan umat dalam Negara 

(Tadbir al-Madinah) dan kenabian.7  

 

1. Teori Ontologi Ibn Sina  

Salah satu buah karya Ibn Sina yang menandai puncak filsafat 

paripatetik Islam,didasarkan pada ontology, sehingga Ibn Sina disebut 

juga sebagai ‗filosof wujud‖. Ada tiga hukum menurut Ibn Sina untuk 

membedakan ―wujud murni‖ dengan ―eksistensi dunia‖. Ibn Sina 

membuat pembedaan fundamental di antara ketiganya: 

 Pertama, al-Wajib al-Wujud (wujud yang wajib) adalah realitas yang 

harus ada, dan tidak bisa tidak ada. Hanya ada satu realitas dan itu al-

Wajib al-Wujud, yakni Tuhan. Eksistensi Tuhan adalah Esa (wahdah), 

simple/simpisitas (sederhana), harus basit (tidak tersusun baik dari 

unsur-unsur dan organ-organ). Tuhan simple, artinya tidak muraqab 

(tersusun) dari zat dan sifat.  

                                                           
6 Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam,(Jakarta : Bulan Bintang, cet. Ke-3, 

1992),hal 69. 
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Kemudian Ibn Sina terbagi menjadi ―Wajib Wujud‖ kepada dua 

bagian, yaitu al-Wajib al-Wujud bi dzatihi, dan al-Wujud al-Wujud bi 

ghairihi. Yang pertama adalah Tuhan ada (maujud) karena dzatnya, 

maka dari Tuhan-lah berasal segala yang ada, sehingga mustahil jika 

diandaikan tidak ada; yang kedua, adalah wujudnya, karena ada 

sesuatu yang lain diluar dzat-Nya. Wajib adanya, karena ada yang 

menciptakan. Alam misalnya, termasuk munkin bidzatihi dan wajib bi 

ghairihi, mungkin ada, mungkin juga tidak ada, dilihat dari sisi dzatnya.  

Kedua, al-Munkin al-Wujud menurut Ibn Sina adalah kontingensi 

yakni transendensi rantai wujud dan tatanan eksistensi cosmis dan 

dunia yang bersifat pluralistis adalah kontingen (tergantung) kepada al-

Wajib al-Wujud. Menurutnya Wajib al-Wujud itu adalah azali, jadi 

Munkin al-Wujud juga harus azali. Alam adalah kontingen jadi alam itu 

azali, dan yang azali itu adalah Hayulani-nya (materi awal), ia tidak 

diciptakan tapi terbit dengan sendirinya.  

Ketiga, al-Mumtani‟ al-wujud (mustahil) adalah wujud yang tidak 

mungkin. Wujud adalah aktualitas dari essensi (mahiyyah).8 Hanya ada 

satu Zat saja yang essensinya adalah eksistensi-Nya dan itulah Allah, 

wujud yang wajib adanya. Dalam hal semua benda lainnya yang 

eksistensinya masih mungkin (kontingensi) atau tidak pasti (al-munkin 

al-Wujud), essensinya tidak selalu menunjukan ada dalam eksistensinya, 

karena dapat diperkirakan adanya essensi suatu ciptaan tanpa 

mengetahui apakah ia ada atau tidak.  

Beberpa pendapat lain perlu dikemukakan sebagai bahan 

komparasi yang dikemukakan oleh Mulla Shadrah (979-1050 H/1571-

1642), filosof terbesar di zaman modern di Iran, menegaskan adanya 

prinsipalitas/konversi eksistensi wujud suatu benda (isalat al-wujud) 

terhadap essensi sebab. Menurutnya, essensi hanya sekedar 

manifestasi mental (aksiden) dari eksistensi.9  

Ibn Sina menjelaskan yang kemudian dikutip oleh Fazlurrahman, 

bahwa Tuhan adalah wujud yang eksistensinya tak beresensi. 

Paripatetik (Ibn Sina) dan kaum Sufi menyatakan bahwa yang 

                                                           
8 Esensi suatu benda adalah alasan mengapa ia ada, apa ia sebenarnya.  
9 M. Sa‘id Syaikh, A Dictionary of Muslim Philosophi, Penerj. Machnun 

Husein, (Yogyakarta: Rajawali, cet-1, 1991),hal. 145-146.  
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berhubungan dengan realitas eksternal adalah eksistensi, sedangkan 

mahiyyah (kauditas=essensi) hanya abstraksi mental. Isyraqi 

(Suhrawardi) sebaliknya memberikan jawaban terbalik, yaitu bahwa 

eksistensi hanyalah formulasi abstrak yang diperoleh pikiran dari 

substasi eksternal. Jadi eksistensi-lah yang aksiden dan essensilah yang 

principal. Mulla Shadra mengikuti posisi paripatetisme. 

 

2. Filsafat Emanasi dan Kosmologi Ibn Sina  

Platonius mengemukakan tentang Teori emanasi berasal dari 

Plotinus sang filosof yang berkontemplasi,10 pemikiran plotinus 

disebut ―Yang Satu‖ (totten). Yang Satu itu adalah Yang tak Berhingga 

dan Absolut. Dengan lain perkatan ―Yang Satu adalah Allah. Dari 

kesatuan yang tak berdiferensiasi itu keluarlah kebaikan dari ―Yang 

Satu‖ melalui semacam emanasi atau radiasi.11 

Teori emanasi pada teologi dan falsafah Islam bermaksud untuk 

memurnikan tauhid.12 Emanasi ialah teori tentang keluarnya suatu 

Wujud Mumkin (alam makhluk) dari Zat yang Wajib al-Wujud (Zat yang 

mesti adanya; Tuhan). Teori ini disebut juga ― teori Urut-urutan 

wujud‖.13 Pemurnian tauhid inilah yang menimbulkan filsafat emanasi 

(al-Faid, pancaran). Yang Maha Esa berpikir tentang diri-Nya yang 

Esa, dan pemikiran merupakan daya atau energi. Karena pemikiran 

Tuhan tentang diri-nya merupakan daya yang dahsyat, maka daya itu 

menciptakan sesuatu yang diciptakan pemikiran Tuhan tentang dirinya 

itu adalah akal pertama14 atau wujud pertama yang keluar dari Tuhan.15 

                                                           
10 Istilah yang dikemukakan oleh P.A. Van Der Weij, dalam bukunya, 

Filosuf Besar Tentang Manusia, penerj. K. Bertens, (Jakarta: Gramedia, 1998), hal. 
27.  

11 P.A. Van Der Weij, dalam bukunya, Filosuf Besar Tentang Manusia, penerj. 
K. Bertens, (Jakarta: Gramedia, 1998), hal. 27. 

12 Harun Nasution, dalam buku Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, 
(Jakarta: Yayasan Islam Paramadina, cet. Ke-1, 1994),hal. 194.  

13 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-
5), hal. 92.  

14 Harun Nasution, dalam buku Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, 
(Jakarta: Yayasan Islam Paramadina, cet. Ke-1, 1994), hal.150.  

15 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-
5), hal. 93.  
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Pada diri yang Esa (Yang Maha Satu) atau Akal I inilah mulai 

terdapat arti banyak. Objek pemikiran Akal I adalah Tuhan dan 

dirinya sendiri. Pemikiraannya tentang Tuhan menghasilkan Akal II 

dan pemikiran tentang dirinya menghasilkan Langit Pertama. Akal II 

juga mempunyai objek pemikiran, yaitu Tuhan dan dirinya sendiri. 

Pemikirannya tentang Tuhan menghasilkan Akal III.  

Lalu kemudian jumlah akal ada 10. 9 di antaranya untuk 

mengurus benda benda langit yang sembilan dan akal ke-10 adalah 

Bulan, mengawasi dan mengurusi kehidupan di bumi.16 Begitulah 

Tuhan menciptakan alam semesta dalam filsafat emanasi. Tuhan tidak 

langsung menciptakan yang banyak ini, tetapi melalui Akal I yang Esa 

dan Akal I melalui Akal II, Akal II melalui Akal III dan demikian 

seterusnya sampai penciptaan Bumi melalui Akal X. Jadi Tuhan tidak 

langsung berhubungan dengan yang banyak, tetapi melalui akal atau 

akal dalam pandangan filsuf Muslim (Ibn Sina dan Ikhwanusshafa) 

disebut malaikat-malaikat. Dalam diri Tuhan tidak terdapat arti 

banyak, dan inilah tauhid yang murni menurut pendapat Ibn Sina dan 

filsuf Islam yang menganut Paham emanasi17.  

Beberapa kritikan bahwa akal benda langit menurut golongan 

ikhwanusshafa dan Ibn Sina disebut malaikat-malaikat, namun malaikat-

malaikat yang disebut dalam al-Qu‘ran tidak mempunyai kekuatan 

untuk menciptakan.18 

Pendapat Mehdi Hairi Yazdi19 menjelasakan tentang teori emanasi 

mengenai hubungan iluminatif (pancaran) menurun diawali oleh Ibn 

Sina. Dalam bukunya al-Isyarat wa al-Tanbihat, Ibn Sina merumuskan 

doktrinnya tentang emanasi sebagai berikut: ―Emanasi‖ (alIbda‟) 

                                                           
16 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-

5), hal. 93 
17 Harun Nasution, dalam buku Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, 

(Jakarta: Yayasan Islam Paramadina, cet. Ke-1, 1994), hal.150.  
18 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-

5), hal. 95.  
19 Seorang Ilmuwan yang dilahirkan dalam tradisi filsafat di Qum. Ayahnya, 

Ayatullah Syeikh Abdul Karim Hairi Yazdi, seorang ulama Syi‘ah yang 
membangun kota Qum, sebagai pusat kajian filsafat dan Syi‘ah. Lihat buku 
Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu Hudhuri, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 10.  
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adalah sesuatu yang dengannya sebuah eksistensi dilahirkan dari yang 

lain, dan bergantung pada eksistensi lain tanpa perantara materi, 

instrument, ataupun waktu.20 

Pada kesemua cahaya emanasi melimpah dari prinsip pertama 

eksistensi, dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa setiap wujud 

emanatif dicirikan oleh keadaannya sebagai efek imanen atau aksi 

emanatif prinsipnya sendiri. Jadi menurut doktrin ini semua wujud 

emanatif memiliki dua persamaan: Mereka bersifat mungkin dalam 

dirinya sendiri dalam pengertian bahwa mereka secara mutlak 

bukanlah apaapa tanpa hubungan iluminatif dengan mereka dan 

mereka semua adalah wajib al-wujud jika dipandang dalam kerangka 

hubungan mereka dengan prinsip tersebut yang merupakan wujud wajib 

dalam esensi dan tindakannya. Prinsip pertama adalah unik dalam hal 

bahwa ia adalah wujud wajib dalam dirinya sendiri (wajib al-wujud bi 

dzatihi), tetapi wujud-wujud emanatif ini semuanya bersifat mungkin 

dalam dirinya sendiri dan wajib berkat yang lain (wajib bi ghairihi).21 

Pada penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, apa yang 

sejauh ini telah disebutkan mengenai Prinsip Pertama dan kaitan 

iluminatif-Nya dengan eksistensi dunia sebagai emanasi-Nya 

merupakan kosmologi filsafat pencerahan yang dilukiskan dengan 

diagram Piramida. Diagram Ibnu Sina disebut ―piramida eksistensi. 

Karena dalam sistem ini cahaya eksistensi bersinar dari sumber cahaya 

pada puncak menuju ke dasar piramida, yang melambangkan dunia 

objek-objek material. Sementara semua sinar dan anak panah emanasi 

dari ketunggalan yang Pertama, tanpa interupsi ketiadaan atau 

kehampaan, semuanya memiliki kaitan eksistensial dan kesatuan yang 

kuat dengan Prinsip Pertama yang berada di Puncak. Akan tetapi 

mereka sangat beragam apabila dipandang berada pada dasar atau 

pada titik manapun di antara piramida dengan titik puncak dimana 

peringkat horizontal maupun vertikal berkonvergensi dalam sebuah 

kesatuan tunggal mutlak22. 

                                                           
20 Ibid., hal. 170  
21 Ibid., hal. 179 
22 Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu Hudhuri, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 193  
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Pemurnian Tauhid ini akan memberikan dan membawa manusia 

pada filsafat emanasi yang di dalamnya terkandung pemikiran alam 

qadim Cretio Ex Nihilo (penciptan dari tiada) Istilah ini menjadi 

perdebatan filosofis antara Al-Ghazali dan Ibn Rusyd; perdebatan 

bermula dari alasan penciptaan alam. Apakah alam ini diciptakan dari 

tiada atau ada madah (materi) lain yang mendahuluinya. Al-Ghazali 

dalam bukunya Tahaffut al-Falasifah beranggapan bahwa pemikiran 

filsafat tentang alam qadim membawa kekufuran yang kemudian 

mendapat tanggapan dari Ibn Rusyd bahwa filsafat tidak menerima 

konsep penciptaan dari tiada. Pendapat Al-Ghazali bahwa alam hadis, 

Tuhan menciptakan dari ―tiada‖ menurut Ibn Rusyd tidak sesuai 

dengan kandungan al-Qur‘an Surat Hud ayat 7 :  

 ٍُ يَّا  َوََكَن َعرُش
َ
رَض ِِف ِستَِّث أ

َ
َِٰت َوٱأل َِ َىَٰ ِ  َخنََق ٱلسَّ َِ ٱَّلَّ َُ  لََعَ ٱلَىاِء  ۥَو

―Dan Ialah yang menciptakaaan Langit dan Bumi dalam enam hari dan 
tahtaNya (pada waktu itu) berada di atas air‖.  

Disebutkan dalam ayat al-Qur‘an di atas, bahwa Tuhan ketika 

menciptakan langit dan bumi telah ada disamping tetesan air. QS. 

Fushilat : 11, menyebutkan pula:  

َىا تَ َوى  ُثهَّ ٱس  َوِِهَ ُدَخان  ء  إََِل ٱلسَّ
―Kemudian Ia pun naik ke langit sewaktu Ia masih merupakan uap‖.  

Dua ayat ini menyatakan ada di samping Tuhan adalah uap dan 

air serta uap adalah satu. QS al-Anbiya:30 : 

َىا ُُ َٰ رَض ََكَنتَا َرتلا َفَفتَلٌَ
َ
َِٰت َوٱأل َِ َىَٰ نَّ ٱلسَّ

َ
يَي َكَفُرواْ أ ِ َو لَه يََر ٱَّلَّ

َ
وََجَعنٌَا ِوَي ٱلَىاِء ُُكَّ  ۖ  أ

 ََشٍء َحي 

―Apakah orang-orang yang tak percaya tidak melihat bahwa langit dan 
bumi (pada mulanya) adalah satu dan kemudian kami pisahkan. Kami 
jadikan segala yang hidup dari air‖.  

Dalil al-Qur‘an yang melandasi pemikiran Ibn Rusyd untuk 

menentang pendapat Al-Ghazali bahwa alam diciptakan Tuhan dari 

tiada dan bersifat hadits, yang benar adalah konsep al-Farabi, Ibn Sina 

dan filosof lainnya. Kata khalaqa di dalam al-Qur‘an menurutnya 
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menggambarkan penciptaan dari ―ada‖ bukan dari ―tiada‖ seperti 

yang dikatakan Al-Ghazali. QS al-Mu‘minun [23]:12 menyatakan: 

“Kami ciptakan manusia dari sari pati tanah”. Manusia dalam al-Qur‘an 

diciptakan bukan dari tiada tetapi dari sesuatu yang ―ada‖ yaitu intisari 

tanah seperti disebut dalam ayat di atas. Falsafah tidak menerima 

konsep Creation Ex Nihilo. ―tiada‖ kata Ibn Rusyd tidak bisa berubah 

menjadi ―ada‖ yang terjadi ialah ―ada‖ berubah menjadi ada dalam 

bentuk lain bumi misalnya. Materi awal (madah) yang empat, yaitu: api, 

air, tanah, udara. Lalu Allah merubah menjadi ‖ada‖ dalam bentuk 

bumi. Demikian pula langit. Jadi qadim adalah materi asal. Adapun 

langit dan bumi susunannya adalah baru (hadis)23.  

Qadimnya alam dalam pemikiran filsafat tidak membawa kepada 

Politeisme atau Ateisme. Karena qadim, bukan hanya berarti sesuatu 

yang tidak diciptakan, tetapi juga sesuatu yang diciptakan terus 

menerus, mulai dari zaman bermula di masa lampau sampai ke zaman 

tak berakhir di masa mendatang. Jadi Tuhan qadim berarti Tuhan tidak 

diciptakan, tetapi pencipta dari alam qadim berarti alam diciptakan 

dalam keadaan terus-menerus dari zaman tak bermula ke zaman tak 

berakhir. Dengan demikian sungguhpun alam qadim, alam bukan 

Tuhan, tetapi adalah ciptaan Tuhan.  

Sungguh alam ini terus menerus dalam keadaan diciptakan ini 

tetap akan ada dan baqin. Digambarkan juga oleh al-Qur‘an, 

menyebut:  

―Jangan sangka bahwa Allah akan menyalahi janji bagi Rasul-rasulnya 
sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha pemberi balasan di hari bumi 
ditukar dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit‖.  

Pada hari akhir disebutkan bahwa Tuhan akan menggantikan 

bumi ini dengan bumi lain, demikian pula langit. Konsep ini 

mengandung arti bahwa pada hari kiamat bumi dan langit sekejap 

akan hancur susunanannya, dan kembali menjadi materi asal, yakni: 

api, udara, air dan tanah. Dari keempat unsur ini, Tuhan akan 

menciptakan bumi dan langit yang lain. Demikian seterusnya tanpa 
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kesudahan. Jadi qadimnya alam sebagai sesuatu yang berbeda dalam 

kejadian terus menerus sesuai dengan kandungan al-Qur‘an. 

Oleh karena itu, Al-Ghazali tidak mempunyai argumen yang kuat 

untuk mengkafirkan filsuf dalam filsafat tentang qadimnya alam. 

Kedua-duanya, kata Ibn Rusdy yaitu pihak al-Farabi dan Al-Ghazali 

sama-sama memberi tafsiran tentang ayat-ayat al-Qur‘an mengenai 

penciptaan alam. Yang bertentangan bukanlah pendapat filsuf dengan 

al-Qur‘an, tetapi pendapat filsuf dengan pendapat Al-Ghazali.24 

 

3. Filsafat Jiwa Ibn Sina  

Pembahasan tentang filsafat jiwa manusia, misteri tentang jiwa 

manusia kemudian diwacanakan, dibicarakan dan dikaji dengan sangat 

mendalam hingga pengkajiannya melibatkan banya tokoh dan banyak 

ilmu untuk melihatnya. Diantara yang sedemikian banyak itu 

diantaranya ilmu tasawuf dan juga ilmu filsafat, baik filsafat umum 

maupun filsafat Islam dan diantara tokoh filsuf Islam yang mengkaji 

secara detail dan mendalam adalah yang dilakukan oleh Ibnu Sina, 

bahkan dalam beberapa karyanya, Ibnu Sina mengkhususkan 

materinya pada filsafat jiwa.  

Pembahasan terbaik tentang pemikiran filsafat Jiwa dikemukakan 

oleh Ibnu Sina. Jiwa sebagai prinsip kehidupan, merupakan sebuah 

pancaran (emanasi) dari akal kecerdasan aktif.25 Definisi yang umum 

tentang jiwa adalah ―Kesempurnaan yang pertama dalam tubuh 

organik‖, baik ketika ia dibentuk tumbuh dan diberi makan (seperti 

dalam kasus jiwa hewani), atau ketika ia memahami hal-hal universal 

dan bertindak berdasarkan pertumbuhan yang mendalam (seperti 

kasus dalam jiwa insani).26  

                                                           
24 Ibn Sina, al-Najat, hal. 184, 278-280, dikutip dari buku Majid Fakhri, 

Sejarah Filsafat Islam, (Jakarta : Pustaka Jaya, cet. Ke-1, 1987), hal. 204.  
25 Ibn Sina, al-Najat, hal. 184, 278-280, dikutip dari buku Majid Fakhri, 

Sejarah Filsafat Islam, (Jakarta : Pustaka Jaya, cet. Ke-1, 1987), hal.204. 
26 M. Sa‘id Syaikh, A Dictionary of Muslim Philosophi, Penerj. Machnun 

Husein, (Yogyakarta: Rajawali, cet-1, 1991), hal. 93.  
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Pembagian jiwa menurut Ibn Sina sama dengan al-Farabi ia 

membagi jiwa ke dalam tiga bagian.27 Pertama, Jiwa nabati (ruh nabati), 

ia mempunyai daya makan, tumbuh dan berkembang biak. Kedua, jiwa 

binatang (ruh Haywani) yang mempunyai daya gerak pindah dari satu 

tempat ke tempat yang lain dan daya menangkap dengan panca indra. 

Misal: pendengaran, penglihatan, perasa, peraba, juga indra yang ada 

di otak. Misal: menerima pesan indra, pengingat (memory) yang 

mengkode (menyimpan) arti-arti. Ketiga, Jiwa manusia (ruh Insani), 

mempunyai satu daya, yaitu berpikir yang disebut akal. 

Pada Akal terbagi dua: Akal praktis (al-Aql al-Fa‟al) yang 

menerima arti-arti yang berasal dari materi melalui indra pengingat 

yang ada dari jiwa binatang. Akal teoritis (al-aql al-Nadhari) yang 

menangkap arti-arti murni yang tak ada dalam materi seperti Tuhan, 

ruh dan Malaikat.  

Akal ini memungkinkan manusia membentuk konsep-konsep 

universal, memahami berbagai macam makna dan saling hubungan 

antara berbagai hal, melibatkan diri dalam diskusi argumentatif dan 

memiliki pemikiran abstrak secara umum. Sebagai bahan komparasi 

dalam Piaget‟s Cognitive-Stage Theory (teori tingkatan kognitif Jean 

Piaget) dikenal dengan istilah “Formal Operational Period” yaitu periode 

manusia yang sudah mampu menggunakan akalnya untuk berpikir 

logis, sistimatis dan berpikir abstrak (akal teoritis).28 

Sedangkan Akal praktis lebih memusatkan perhatian kepada alam 

materi, lalu akal teoritis kepada alam metafisik. Akal teoritis ini terdiri 

dari, akal potensial (al-„aqlu alhayulani), akal manusia dalam bentuknya 

yang belum diaktifkan. Akal aktual (al„aqlu bbil-fi‟li) akal aktif yang 

melalui pancaran yang diterimanya dari akal pendorong (al-„-„aqlul-fa‟al) 

diaktifkan menjadi pemikiran terhadap bentuk-bentuk dan objek-

objek universal maupun konsep tertinggi51. Akal aktual lebih banyak 

                                                           
27 Ibn Sina, al-Najat,184, 278-280, dikutip dari buku Majid Fakhri, Sejarah 

Filsafat Islam, (Jakarta : Pustaka Jaya, cet. Ke-1, 1987), hal. 204.  
28 Patricia H. Miller, Theories of Developmental Psycology, (New York: W.H. 

Freeman and Company, edisi ke-3, 1983), hal. 42.  
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menangkap arti-arti murni.29 Akal perolehan (al-„aqlu al-mustafad), akal 

tetap atau disebut juga al-aqlu bil-malakah, yaitu akal yang memiliki 

pemahaman terhadap bentuk universal, akal tertinggi dan telah 

sempurna kesanggupannya menangkap arti-arti murni.  

Kemudian yang paling puncak adalah Akal tingkat keempat, inilah 

akal yang tertinggi dan dimiliki filsuf. Akal inilah yang dapat 

menangkap arti-arti murni yang dipancarkan Tuhan melalui akal ke-10 

ke bumi.30 Karakter dan sifat seseorang banyak tergantung kepada 

yang berpengaruh pada dirinya. Jika jiwa nabati dan hewani yang 

berpengaruh terhadap dirinya, maka ia menyerupai binatang. Tetapi 

jika jiwa insani yang berpengaruh terhadap dirinya, ia menyerupai 

malaikat.31 Oleh karena itu, dalam dunia ini (alam tubuh spiritual), 

manusia bisa menjadi malaikat, syaitan, binatang-binatang yang makan 

sesama binatang.  

Pada prinsipnya disebutkan bahwa jika pengetahuan dan rasa 

hormat lebih mendominasinya, ia akan menjadi malaikat. Jika 

kemunafikan, kelicikan dan kebodohan yang berlipat ganda (ia sendiri 

tidak sadar akan kebodohan yang sebenarnya) lebih mendominasinya, 

maka ia akan menjadi syaitan. Jika ia dikuasai oleh efek-efek nafsu 

indrawiyah, ia akan menjadi binatang. Dan jika ia ditaklukan oleh efek-

efek amarah dan keagresifan, ia akan menjadi binatang yang memakan 

binatang yang lain. Sebab anjing menjadi anjing karena bentuk 

kebinatangannya bukan karena materi tubuhnya. Di antara beragam 

binatang banyak yang termasuk dalam sifat karakteristik jiwa yang 

ganas, seperti singa, serigala, dan lain-lain.32 

Dari kebisaan dan keadaan karakter yang bisa mendominasi jiwa 

manuisa, ia akan bangkit dengan sesuatu bentuk tertentu. Manusia 

                                                           
29 Harun Nasution, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, (Jakarta : 

Paramadina, cet. Ke-1, 1994), hal. 152.  
30 M. Sa‘id Syaikh, A Dictionary of Moslem Philosophi, penerj. Machnun 

Husein, (Yogyakarta: Rajawali Press, edisi ke-1, cet. Ke1,1991), hal. 93. 
31 Harun Nasution, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, (Jakarta : 

Paramadina, cet. Ke-1, 1994), hal. 152 
32 Mulla Shadra, Kearifan Puncak, judul Asli Hikmah al-Arsyiah, penerj. 

Dimitri Mahayana, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2001), hal.143.  
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akan menjadi bermacam-macam spesies di hari akhir. Sebagaimana 

kitab suci telah mengatakan:  

―Di hari itu mereka (manusia) menjadi bergolong-golongan.‖33 Mengenai 
metamorfosa yang telah diuraikan, Qur‘an menyebutkan: ―Dan tiadalah bi-
natang-binatang yang ada di bumi dan burung yang terbang dengan kedua 
sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu‖.34 Dan ayat lain: 
―Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas 
mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan‖.35 dan juga firman-
Nya: ―Hai golongan jin (syetan), sesungguhnya kamu telah banyak (menye-

satkan) manusia.‖
36 

Dalam pembahasan ini, Imam ash-Shadiq (ra) berpendapat: 

―Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan bentuk-bentuk amalnya‖. 

Atau ―sesuai dengan bentuk-bentuk niatnya‖. Versi lain berkata: 

―Beberapa manusia akan dihidupkan kembali sesuai dengan perilaku 

mereka, seperti laba-laba pengisap darah manusia‖. Inilah bagaimana 

seseorang bisa menafsirkan kata-kata Plato, Pythagoras dan orang-

orang zaman dulu yang bahasanya memberi gambaran simbolis dan 

mempunyai hikmah yang diambil dari miskat kenabian para Nabi 

(„alaihimusalam).37 

Di dalam jiwa merupakan gerbang terbesar kepada Tuhan, yang 

dengan melewatinya seseorang dapat dibawa ke kerajaan tertinggi, 

namun jiwa juga mempunyai suatu bagian tertentu dari seluruh 

gerbanggerbang neraka. Jiwa merupakan pembagi yang berada 

diantara dunia ini dan dunia lain. Karena ia merupakan bentuk dari 

tiap potensi dalam dunia ini dan materi dari setiap bentuk dunia lain. 

Maka jiwa merupakan pertemuan antara dua lautan. Yakni lautan 

jasmaniah dan ruhaniah.38 Kenyataan bahwa ia adalah akhir dari 

                                                           
33 QS. 30: 14  
34 QS. 6:38  
35 QS. 24:24  
36 QS. 6:128. 
37 Mulla Shadra, di mana dinyatakan dalam buku the Philosophy of Plato, karya 

al-Farabi : bahwa ―Kebangkitan‖ manusia dalam bentuk malakuti atau yang lebih 
rendah dari hewani, diambil sebagai pernyataan alegori bagi keadaan sifat yang 
berbeda-beda dari jiwa-jiwa individu.  

38 Mulla Shadra, Kearifan Puncak, judul Asli Hikmah al-Arsyiah, penerj. 
Dimitri Mahayana, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2001), hal.196.  



110 F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  

realitas jasmaniyah merupakan tanda kenyataan bahwa ia adalah awal 

dari realitas ruhaniyah.  

Inti dari hal tersebut merupakan prinsip dari seluruh daya 

(kekuatan-kekuatan) tubuh, yakni seluruh bentuk-bentuk 

kebinatangan, ketumbuhan dalam aktifitas jiwa. Sedangkan 

substansinya dalam dunia intelek pada mulanya adalah ―potensi 

murni‖ tanpa bentuk apapun di dunia tersebut; namun mempunyai 

kemampuan untuk bergerak dari potensi keaktualitas (al-„aqlu bi al-fi‟li) 

awalnya dengan dunia intelek adalah seperti benih dengan buahnya 

atau seperti embrio suatu binatang dengan binatang itu sendiri. Yakni 

bahwa suatu embrio secara aktual adalah sebuah embrio, dan suatu 

binatang hanya secara potensial, maka (pada mulanya) jiwa dalam 

aktualitas tidak lebih dari manusia biasa39.  

Mengenai hal ini, dalam al-Qur‘an dijelaskan:  

 ٌ
َٰ ََ
ُكه إِ ُُ َٰ َ َىآ إِل نَّ

َ
حنُُكه يََُِحٰٓ إََِلَّ أ ًَا بَََشٌ وِّ

َ
َىآ أ  ۖ   َوَِٰحدٌ كُل إِنَّ

―Katakanlah: sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia (biasa) 
seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan 
kamu adalah Tuhan Yang Satu‖.40  

Diserupakannya jiwa Nabi (Saw) dengan jiwa manusia biasa 

merujuk kepada keadaan awal jiwa. Tetapi ketika melewati ilham 

Ilahiyah (emanasi), jiwanya bergerak dari potensialitas (al-Aqlu al-

Hayulani) menuju aktualitas (al-Aqlu bilfi‟li), ia menjadi yang termulia 

dari seluruh makhluk dan lebih dekat kepada-Nya. Dibandingkan 

dengan Nabi-nabi yang lain atau malaikat, sebagaimana ditunjukkan 

dalam sabda beliau (Saw) yang mulia: “Saya mempunyai waktu dengan 

Allah dimana aku tidak bersama-sama dengan malaikat-malaikat tertinggi 

ataupun Nabi (lain)”.41 

                                                           
39 Mulla Shadra, Kearifan Puncak, judul Asli Hikmah al-Arsyiah, penerj. 

Dimitri Mahayana, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2001), hal. 10. 
40 QS. 18:110  
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Pendapat yang dikemukakan ini sebagai bahan komparasi tentang 

klasifikasi jiwa menurut Robert Frager42 yang menurut tradisi Sufi, kita 

memiliki tingkat evolusi yang berbeda, yaitu: Ruh maddani, ruh nabati, 

ruh haywani, ruh nafsani, ruh insani, ruh sirr dan ruh sirr al-asrar.  

Klasifikasi Jiwa menurutnya adalah:  
 Jiwa  Tempat  Sistem 

Tubuh 
Perilaku  Sisi Positif  

Mineral  Tulang 
Belakang  

Sistem  
Kerangka  

Terlalu  
Kaku  

Dukungan 
Batiniah  

Nabati  Hati  Sistem 
Pencernaan  

Kemalasan, 
aktifitas 
berlebihan, 
kekurangan  
gizi  

Kesehatan,  
penyembuhan, 
pemberian gizi  

Hewani  Jantung  Sistem 
Peredaran 
Darah  

Amarah, 
ketamakan, 
kecanduan 
dan  
Kesenangan 
 

Motivasi  

Pribadi  Otak/Neo 
cortex  

Sistem 
Saraf  

Egois ego 
lemah  

Kecerdasan, 
ego yang sehat  

Insani  Hati  
Spiritual  

 Sentimentalis  Belas kasih, 
kreatifitas  

Rahasia 
(Sirr)  

Hati 
Spiritual 
(hati lebih 
dalam)/ 
Fu‟ad 

 Penolakan 
dunia  

Kebebasan 
penuh, 
kearifan  

Maha 
Rahasia 
(Sirr al- 
Asrar)  

  Tidak Ada Kesatuan 
dengan Tuhan  

 

Keseimbangan jiwa  

Di dalam jiwa mineral memiliki tujuan yaitu memberikan kita 

dasar yang kuat, struktur batiniah yang tangguh untuk mendukung 
                                                           

42 Pengarang Buku : Hearth, Self and Soul the Sufi Psychology of Growth Balance, 
and Harmony, seorang Syeikh dan Professor Psikologi pada Institute of 
Transpersonal Psychology California. Buku tersebut telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia oleh Hasmiyah Rouf dengan judul Psikologi Sufi Untuk 
Transformasi, (Jakarta : Serambi, 2002)  
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kita di dalam kehidupan. Jika berada di luar keseimbangan, maka di 

satu sisi ia menjadi sumber kekerasan, kekacauan serta kelemahan. 

Kelabilan dan kebimbangan di sisi lain. Jiwa tumbuhan berfungsi 

untuk membantu kita di dalam menjaga kesehatan dan kekuatan 

tubuh kita. Jika tidak seimbang, ia akan menjadi sumber kemalasan 

atau sifat hiperaktif. Jiwa hewani ditujukan untuk memberikan kita 

hasrat dan dorongan untuk memberikan pelayanan (ber-khidmat) 

yang bermanfaat di dalam dunia ini. Ketika dalam kondisi tidak 

seimbang, jiwa hewani akan mendorong kita bersikap buruk, dengan 

amarah, ketamakan dan nafsu birahi.  

Lalu kemudian jiwa pribadi ditakdirkan untuk membimbing kita, 

menyediakan kecerdasan yang diperlukan untuk memahami diri kita 

sendiri dan dunia di sekeliling kita. Kecerdasan jiwa pribadi (ruh 

nafsani) membuat diri kita mampu memahami lingkungan kita yang 

jauh lebih dalam dari pada kemampuan yang dimiliki oleh jiwa 

mineral, tumbuhan, dan hewani.  

Di dalam jiwa pribadi ini juga tempat ego. Kita memiliki ego 

positif dan ego negatif. Ego positif mengatur kecerdasan kita dan 

memberikan kepekaan terhadap diri kita sendiri. Ia dapat berupa 

tekanan untuk menghargai diri sendiri, bertanggung jawab, dan 

integritas. Ia adalah teman yang baik di jalan spiritul, dapat 

memberikan ketentraman batin pada saat terjadi guncangan-

guncangan yang tak terhindarkan selama kita berada di jalan spiritual. 

Di sisi lain ego negatif memberikan tekanan untuk bersikap egois, 

angkuh, dan merasa terpisah dari manusia lainnya dan Tuhan. Ia 

musuh yang akan merusak pandangan kita dan mencemari relasi kita 

dengan dunia dan Tuhan.  

Sehingga jiwa pribadi yang tidak seimbang akan menyesatkan kita 

melalui keangkuhan, egoisme, dan rasa harga diri dan kepercayaan diri 

rendah. Rasionalisasi dan prasangka yang salah dapat menodai 

kebenaran atau kita menyalahgunakan kecerdasan diri kita untuk 

mengkritik diri kita dan orang lain secara kaku dan sikap menghakimi.  

Selanjutnya ada jiwa insani yang terletak di dalam qalb, yakni hati 

spiritual. Jiwa insani lebih baik dari pada jiwa nafsani, memberikan rasa 

belas-kasih dan kecerdasan yang mendalam, keimanan serta kreatifitas 
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dari hati. Jika tidak seimbang, maka ia akan membuat kita bertindak 

bodoh dengan rasa belas kasih yang tidak pada tempatnya ataupun 

sikap yang lemah.  

Dalam jiwa Rahasia adalah kesadaran batiniah, kebebasan penuh 

dan kearifan. Terletak di hati batiniah. Jiwa inilah yang mengetahui 

dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Bentuk ketidakseimbangan 

jiwa rahasia adalah materialisme, yang menganggap dunia materi sebagai 

dunia yang hakiki dan penting, serta mengabaikan dunia spiritual, atau 

sebaliknya jika tidak seimbang di antara keduanya, maka ia dapat 

membuat kita menolak dunia, diiringi kemalasan dan melakukan 

pemisahan antara hal-hal spiritual dan material.  

Yang terakhir adalah jiwa Maha rahasia adalah jiwa yang tidak 

mengenal istilah ketidak-seimbangan. Karena ia adalah percikan Ilahi. 

Jiwa ini melampaui pemahaman manusia dan melampaui batasan jiwa 

lainnya.  
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Bab VII 

Mahakarya Al-Razi, ‘Drug Inventor 

Smallpox Disease’  

 

A. Biografi Hidup Al-Razi 

okoh Islam yang terkenal dalam 

pemikiran filsafatnya1 yang 

istimewa di kalangan masyarakat 

muslim, tidak ada filosof muslim yang 

seberani beliau dalam pemikiran. Beliau 

adalah Al-Razi, nama lengkap beliau Abu 

Bakr Muhammad bin Zakariyya al-Razi. Dia lahir di Rayy, Provinsi 

Khurasan, dekat Teheran, pada tahun 856 M. 251 H. Dan wafat tahun 

925 M./ 313 H.2 Menjelang wafatnya, ia terkena penyakit buta, tetapi 

menolak untuk diobati, padahal keahliannya sebagai dokter dan obat-

obatan waktu itu cukup tersedia dan mujarab untuk mengobati 

matanya yang buta. Ini disebabkan, pertimbangan masaknya 

                                                           
1 Al-Razi lebih terkenal sebagai seorang yang ahli dibidang kedokteran, hal 

ini disebabkan karena dari awal karir keilmuannya Al-Razi lebih mengutamakan 
ilmu kedokteran, disamping itu juga, dimasa itu sudah banyaknya filosof muslim 
turut serta mempengaruhinya. Bahkan karena keahliannya dibidang ini, Al-Razi 
tidak diketahui ahli dibidang yang lain seperti filsafat dan ilmu yang lain.  

2 Zaki Najib Mahmud, al-mausu‟atal-falsafiyah al-Mukhtasarah (Kairo-Mesir: 
Maktabah al-Anjalu al-Misriyyah, 1963), hal 154. Lihat juga Majid Fakhry, 
Sejarah Filsafat Islam, ter. Mulyadhi Kartanegara. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1987) hal. 
151; dan Yunasir Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam (Jakarta:Bumi 
Aksara,1991), hal.34  

T 
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berkeputusan: bahwa ―begitu banyak dunia yang pernah dilihatnya, 

ingin melihatnya lagi‖.3  

Beliau menimba ilmu dari Hunayn bin Ishaq, mengantarkannya 

menjadi manusia produktif. Bahkan, produktifitasnya melebihi 

gurunya, terutama di bidang medis, sebagaimana poin-poin penjelasan 

berikut.  

Kemampuan terbaiknya dibidang medis menjadikan beliau 

sangatlah sopan dan lemah lembut. Kepribadian al-Razi dilukiskan 

sebagai seorang yang tutur katanya sopan, akhlaknya mulia, sangat 

murah hati, dermawan dan ulet. Oleh karena itu dapat dipahami 

secara logis apabila, dari dua disiplin utama (kedokteran dan filsafat) 

yang ditekuninya, rentang kehidupannya lebih banyak terkonsentrasi 

pada bidang medis yang berkaitan langsung dengan jasa pelayanan 

sosial, daripada bidang filsafat yang bertumpu pada kepentingan 

elitintelektual/ budaya. Hal ini pula yang menyebabkan beliau lebih 

terkenal sebagai seorang dokter dibanding filsuf sebagaimana yang 

telah dijelaskan sebelumnya. 

Ilmunya yang sangat baik di bidang kedokteran, menjadikannya 

diangkat sebagai direktur rumah sakit di Rayy semasa ia menjelang 

usia tigapuluh tahun, kemudian di Baghdad. Bahkan dia berprestasi 

sebagai ―dokter Islam yang tidak ada bandingannya‖. Di sisi lain, dia 

dijelaskan oleh beberapa ahli telah pandai memainkan harpa pada 

masa mudanya dan pernah menjadi money changer, sebelum beralih ke 

filsafat dan kedokteran.4 

Lalu kemudian mengenai karir beliau di bidang intelektual 

terbukti pada karya tulisnya yang tidak kurang dari 200 jilid tentang 

berbagai pengetahuan fisika dan metafisika (medis, astronomi, 

kosmologi, kimia, fisika, dan sebagainya, kecuali matematika, karena 

beberapa alasan yang tidak diketahui, benar-benar dihindarinya. 

Dalam bidang medis, al-Razi adalah penemu obat penyakit cacar dan 

campak (Drug Inventor Smallpox Disease). Dan ia menuliskannya dalam 

bentuk buku—sebagai karya terbesar—tentang penyakit cacar dan 

                                                           
3 Majid Fakhry, Sejarah... Op. Cit. hal. 151 
4 Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam, ter. Mulyadhi Kartanegara. (Jakarta: 

Pustaka Jaya, 1987) hal. 151. 
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campak, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Latin dan 

bahasa-bahasa Eropa lainnya. Bukunya al-Hawi yang lebih terkenal 

dengan sebutan al-Jami„, terdiri atas 20 jilid, membahas berbagai 

cabang ilmu kedokteran, sebagai buku pegangan selama lima abad 

(abad 13-17) di Eropa dan salah satu dari kesembilan karangan 

seluruh perpustakaan Fakultas Kedokteran Paris di tahun 1395 M.5 

Bahkan, al-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara 

penyakit cacar dan measles.6 

 

B. Karya-karya Al-Razi 

Beberapa karya yang dimiliki beliau di bidang filsafat, hanya 

sejumlah kecil karya al-Razi, sekitar 100 buku yang telah ditemukan.7 

Berikut ini disajikan karya-karya tersebut:  

a) Sekumpulan karya logika berkenaan dengan Kategori-Kate-

gori, Demonstrasi, Isagoge, dan Kalam Islam;  

b) Sekumpulan risalah tentang metafisika pada umumnya;  

c) Materi Mutlak dan Partikular;  

d) Plenum dan Vacum, ruang dan waktu;  

e) Fisika;  

f) Bahwa dunia mempunyai Pencipta yang Bijaksana;  

g) Tentang keabadian dan ketidakabadian tubuh;  

h) Sanggahan terhadap Proclus;  

i) Opini fisika: ―Plutarch‖ (Placita Philosophorum);  

j) Sebuah komentar tentang Timaeus;  

k) Sebuah komentar terhadap komentar Plutarch tentang 

Temaeus;  

l) Sebuah risalah yang menunjukkan bahwa benda-benda berge-

rak dengan sendirinya dan gerakan itu pada hakikatnya adalah 

milik mereka;  

                                                           
5 Ibid., 151. 
6 Badri Yatim, SejarahPeradaban Islam (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada,1996),hal.58 
7 Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Op.Cit. hal. 151. Lihat juga: Yunasir Ali, 

Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam (Jakarta:Bumi Aksara,1991), hal. 35 
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m) Obat pencahar rohani (Spiritual Physic);  

n) Jalan filosofis;  

o) Tentang Jiwa;  

p) Tentang perkataan imam yang tak dapat salah;  

q) Sanggahan terhadap kaum Mu‘tazilah; 

r) Metafisika menurut ajaran Plato; dan 

s) Metafisika menurut ajaran Socrates.  

Dari karya-karya tersebut, al-Razi menampilkan dirinya sebagai 

filsuf-platonis, terutama dalam prinsip ―lima kekal‖ dan ―jiwa‖nya. Di 

samping itu, ia juga pendukung pandangan naturalis kuno. Selain ulet, 

ia juga seorang tokoh intelektual yang berani, sehingga ia dijuluki 

sebagai tokoh non-kompromis terbesar di sepanjang sejarah 

intelektual Islam.8 Di antara bukti keberaniannya dituangkan dalam 

pandangannya tentang ―jiwa‖ dan ―kenabian dan agama‖ 

 Meskipun demikian al-Razi juga memiliki sejumlah karya 

monumental dan memiliki keberanian pemikiran, akan tetapi pamor 

kreasi kemedisannya lebih mencuat dibanding dengan buah 

filsafatnya. Oleh karena itu dapat dipahami, apabila dalam seleksi 

unggulan peta kajian filsafat –baik di panggung global maupun di ring 

filsafat Islam sendiri—, ia tidak terekrut di dalamnya. Demikian ini 

didasarkan pada sejauh beberapa referensi yang telah penulis periksa, 

sebagaimana kajian-kajian Anhari, Collinson dan Wilkinson9, al-

‗Iraqi1,10 Hashim11, Hanafi12, dan Aceh13. Kecuali kajian-kajian berikut 

yang memproporsikan al-Razi sesuai dengan kadar pendekatannya.  

                                                           
8 Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam..., Op.Cit hal. 150. 
9 Masjkur Anhari, Filsafat Sejarah Perkembangannya dari Abad ke Abad(Jakarta: 

Karya Remaja,1992). Pada episode tokoh-tokoh Filsafat Islam,Tulisan ini 
mendaulat al-Kindi, Al-Ghazali dan Ibnu Rush 

10 Dian Collinson and Robert Wilkinson, Thirty-five Oriental Philosophers 
(London and New York: Rutledge, 1994). Para Filosof di dunia Islam Timur 
yang diunggulkannya adalah Muhammad, Al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, Al-
Ghazali, Ibnu Rush, dan Iqbal. 

11 Mahmud Atif al-Iraqy, Madhahib Falasifah al- Mashriq (Mesir: Dar al-
Ma‘arif, 1975). Tulisan ini mengutamakan pemikiran Al-Kindi, Ibnu Sina, dan 
Al-Ghazali 
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Dalam pembahasan filsafat yang dikemukakan oleh Fakhry 14 

yang menempatkan al-Razi pada periode awal penulisan filsafat 

sistematik (abad kesembilan). Kajian Madkour 15 yang memposisikan 

al-Razi pada sisi kecil tentang teori kenabian yang berdampingan 

secara aktif dengan beberapa tokoh dan mazhab filsafat Yunani dan 

Islam. Kemudian, kajian Ali 16 yang secara khusus membahas al-Razi –

meskipun sangat ringkas—sebagai anggota mazhab filsafat Dunia 

Islam bagian Timur.  

 

C. Pemikiran Filsafat al-Razi 

Fokus utama dalam pemikiran filsafat al-Razi adalah jiwa, 

kemudian lima yang kekal.17 Setelah itu, moral, kenabian dan agama, 

yang merupakan sisi pengembangan daya kritik intelektualnya. Jiwa 

merupakan titik kesamaan perhatian utama antara al-Razi dan Plato. 

Untuk ini ada ilustrasi indah untuk menggambarkan substansi pokok 

filsafat Plato (Platonik) sebagaimana dipresentasikan oleh Gaarder: ―... 

suatu kerinduan untuk kembali ke alam jiwa...‖18.  

 

                                                           
12 Mahmud Hashim, Nusus Mukhtarah min al-falsafahal-Mashriq (Kairo-Mesir: 

Maktabah al-Al anjalu al-Misriyyah,1969). Kajian ini mengedepankan Sina, dan 
Al-Ghazali, Ibnu Tufail, Ibnu Rusyd dan Ibnu Arabi. 

13. Tulisan ini meluluskan Al-Kindi, Al-Farabi, Ikhwan Al-Shafa, Ibnu Sina, 
Al-Ghazali, Ibnu Bajah, Ibnu Tufail, Ibnu Rusyd. Lihat Ahmad Hanafi, 
Pengantar filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 22 

14 Abu Bakar Aceh, Sejarah Filsafat Islam (Solo: Romadoni, 1991). Tulisan 
ini, dalam analisis sub-sub bahasanya, memperhitungkan Al-Kindi, Al-Farabi 
,Al-Ghazali dan Ibnu Maskawaih. 

15 Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam,.Mulyadi Karta Negara (Jakarta: 
Pustaka jaya,1987). Tulisan ini menggunakan Pendekatan Historis Naratif 
Sekwensial;Mulaiwarisan Yunani sampai warna Filasafat Islam Abad Modern 
dan Kontemporer. 

16 Ibrahim Madkour, filsafat Islam: metode dan peneraannya,bagian pertama 
(Jakarta: Rajawali Pers,1988). Sajiannya secara topical; mengenai masalah 
Filsafat, Tasawuf dan Kalam. 

17 Yunasir Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam (Jakarta:Bumi 
Aksara,1991). Buku ini memaparkan bahasannya secara historis-ketokohan. 

18 Al-Rais Saharil Halu, Mausu‟ah A‟lam Al-Falsafah, juz 1(Bairut-Libanon: 
Dar Al-Qutub Al-Illmiyyah 1992), 155. 
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1. Lima yang Kekal 

Prinsip lima yang kekal yaitu (five co-eternal principles/ al-mabadi‟ al-

Qadimah alKhamsah) menurut al-Razi adalah: (1) Sang Pencipta, (2) jiwa 

universal, (3) materi pertama, (4) ruang absolut, dan (5) waktu 

absolut.19 

Al-Razi memberikan penjelasan secara pasrial demikian:  

1) Sang Pencipta adalah Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha 

Sempurna.  

2) Jiwa universal adalah jiwa yang hidup dari jasad ke jasad sam-

pai suatu waktu menemukan kebebasan yang hakiki.  

3) Materi pertama adalah materi yang dari padanya Tuhan men-

ciptakan dunia. Materi ini terdiri dari atom-atom yang 

mempunyai volume. Atom-atom ini mengisi ruang sesuai 

dengan kepadatannya. Tanah merupakan atom yang paling 

padat, kemudian air, hawa dan api.  

4) Ruang absolut adalah adalah ruang yang abadi, tanpa awal dan 

tanpa akhir. 5) Masa absolut adalah masa yang abadi, tanpa 

awal dan tanpa akhir. 20 

Prinsip yang pertama dan kedua (Sang Pencipta dan jiwa 

universal), dalam sistem al-Razi dikaitkan secara erat dengan usaha 

yang berani untuk bergulat dengan masalah yang mendesak bagi 

pembenaran penciptaan dunia yang sedemikian mengganggu pikiran 

para filsuf sejak zaman Plato, sebagaimana dipaparkan pada bagian 

akhir sub tulisan ini.  

Di sini jiwa memiliki kekalan seperti halnya dengan Tuhan. Oleh 

karena jiwa butuh materi (prinsip ketiga), maka Tuhan terpaksa 

menciptakan kesatuan dengan bentuk-bentuk material. Kemudian, 

materi memerlukan sebuah locus tempat ia tinggal, yang tidak lain 

adalah ruang (prinsip keempat). Ruang sebagai konsep yang abstrak, 

tidak terbatas dan sekaligus kekal. Demikian ini dalam arti ruang 

universal/ mutlak. Sedangkan ruang partikular/ tertentu tidak dapat 

                                                           
19 Jostein Gaarder, Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat 

(Bandung:Mizan,1996), hal. 98 
20 Al-Rais Saharil Halu, Mausu‟ah A‟lam Al-Falsafah, juz 1(Bairut-

Libanon:Dar Al-Qutub Al-Illmiyyah 1992), hal.155 
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dipahami secara terpisah dari materi, yang merupakan esensinya yang 

sejati.  

Sedangkan waktu merupakan semacam gerak. Waktu universal 

tidak dapat diukur dan tidak terbatas (al-dahr), yang merupakan ukuran 

perlangsungan dunia akali, yang berbeda dengan ukuran 

perlangsungan dunia inderawi, yang disebut oleh Plato sebagai 

―bayang-bayang keabadian yang bergerak-gerak‖. Sedangkan waktu 

partikular dapat diukur dan terbatas. Berkat cahaya akal, maka jiwa, 

yang telah terpikat oleh bentuk-bentuk material dan kesenangan-

kesenangan inderawi, pada akhirnya sadar akan kedudukannya yang 

sejati dan terdorong untuk mencari tempat pemukimannya kembali di 

dunia akali, yang merupakan tempat tinggal yang hakiki. Prinsip lima 

kekal itu merupakan sebuah sistem metafisika yang koheren. Sistem 

ini mencerminkan daya kecerdikan al-Razi, sebagai pembenaran 

terhadap tesis filosofis bahwa dunia ini diciptakan, dan sekaligus 

sebagai obat bagi kebingungan para filosof. Dalam hal ini Fakhry 

menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi oleh mereka bukan 

sekadar ―apakah dunia ini diciptakan atau tidak?‖, akan tetapi lebih 

rumit ketika melewati batas-batas risalah polemik teologi dan filsafat, 

baik dalam Islam maupun Kristen –apakah Tuhan menciptakan dunia, 

melalui ―keniscayaan alam‖ (necessity of nature) atau melalui tindakan 

bebas?. Persoalan ini pernah dinyatakan oleh kaum Skolastik Latin.21 

Dalam pemikiran di atas terdapat konsekuensi logis. Apabila 

―kemestian alam‖ yang dituntut, maka konsekuensi logisnya adalah, 

bahwa Tuhan, yang menciptakan dunia dalam waktu, berada dalam 

waktu itu sendiri. Sebab suatu produk alamiah harus terjadi secara 

niscaya atas pelaku alamiahnya dalam waktu. Di sisi lain, apabila 

tindakan ―kehendak bebas‖ yang dijadikan jawaban, maka ada 

pertanyaan lain yang segera muncul: ―mengapa Tuhan lebih senang 

menciptakan dunia dalam waktu partikular daripada dalam cara yang 

lainnya?‖  

 

                                                           
21 Yunasir Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam (Jakarta:Bumi 

Aksara,1991)hal.37 
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2. Jiwa 

Pada penjelasan tentang jiwa ini, ada sesuatu yang mengejutkan 

pendirian Aristotelianisme dan ajaran Islam, yakni pernyataan 

keyakin-an al-Razi kepada Pythagorean-Platonik tentang 

metempsikosis (transformasi jiwa).  

 Pendapat al-Razi tentang jiwa, meskipun asalnya hidup, tidak 

sabar dan dalam keadaan bodoh. Oleh karena terpesona oleh materi, 

maka ia berusaha untuk dipersatukan dengannya dan untuk 

dianugerahi bentuk yang memungkinkannya dapat menikmati 

kesenangan-kesenangan jasmani. Tetapi, karena ada perlawanan 

materi terhadap kegiatan jiwa yang sedang dalam pembentukan, maka 

Tuhan ―bermurah hati‖ untuk membantunya dan menciptakan dunia 

ini, dengan bentuk materialnya, agar jiwa dapat melampiaskan nafsu 

syahwatnya untuk menikmati bagian kesenangan-kesenangan material 

untuk sementara waktu.22 

Selanjutnya, Tuhan menciptakan manusia dan memberinya akal 

dari ―esensi ketuhanan-Nya‖, sehingga akal pada akhirnya dapat 

menggugah jiwa dari keterbuaian jasmaninya dalam tubuh manusia, 

dan mangingatkannya pada nasib (hakikat)nya yang sejati sebagai 

warga dunia yang lebih tinggi (akali) dan akan tugasnya untuk mencari 

dunia tersebut melalui pengkajian filsafat. Ketika jiwa sampai ke taraf 

ketagihan terhadap pengkajian filsafat, ia berhak memperoleh 

keselamatannya dan bergabung kembali dengan dunia akali dan 

dengan demikian ia terbebas –sebagaimana dikatakan oleh kaum 

Pythagorean kuno—dari ―jantera kelahiran‖. Ketika tujuan akhir ini 

tercapai dan jiwa manusia yang dibimbing oleh akal telah kembali ke 

tempat asalnya yang sejati, ―dunia yang lebih rendah‖ ini akan 

berhenti, dan materi, yang telah demikian lekat terjalin dengan bentuk, 

akan kembali kepada keadaannya semula yang betul-betul murni dan 

sama sekali tiada berbentuk.23 

Di dalam pembahasan jiwa tersebut, al-Razi tidak saja 

mengajukan sebuah teori yang berani dan orisinal tentang jiwa, akan 

                                                           
22 Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam, ter. Mulyadhi Kartanegara. (Jakarta: 

Pustaka Jaya, 1987) hal. 151 
23 Ibid., hal.155. 
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tetapi juga memberikan penjelasan mengenai penciptaan dunia dalam 

waktu oleh Sang Pencipta. Konsepsi Pythagorean-Orphik tentang 

kembalinya jiwa secara melingkar dan pelepas-annya yang terakhir dari 

―jantera kelahiran‖ dikemukakan dengan tegas dan fungsi terapi 

mistik filsafat cukup ditonjolkannya.  

 

3. Moral 

Pemikiran al-Razi tentang moral beraset konsep transmigrasi 

jiwanya, yang tertuang dalam karyanya Philosophical Way (Jalan 

Filsafat), tarutama berkenaan dengan masalah penyembelihan hewan. 

Dalam hal ini Fakhry menjelaskan bahwa al-Razi merasa terganggu 

oleh penderitaan hewan, terutama yang diakibatkan oleh perlakuan 

manusia. Menurutnya, penyembelihan hewan buas dapat dibenarkan 

sebagai pemeliharaan terhadap terhadap kelangsungan hidup manusia. 

Tetapi hal itu tidak dapat diterapkan kepada hewan-hewan piaraan. 

Menurut hematnya, bahwa penyembelihan itu diartikan sebagai 

pembebasan jiwa mereka dari penghambaan kepada tubuh, dan 

dengan demikian menjadikan mereka lebih dekat dengan takdir 

akhirnya. dengan memberikan kemungkinan bagi mereka ―tinggal 

dalam tubuh lain yang lebih baik, seperti tubuh manusia.24 

 

4. Kenabian dan Agama 

Menurut pemikiran yang dikemukakan oleh al-Razi, akal menjadi 

kompas utama dalam kehidupan setiap manusia. Akal diberikan oleh 

Tuhan kepada setiap insan dalam kekuatan yang sama. Perbedaan 

timbul karena pengaruh pendidikan, lingkungan dan suasana. Manusia 

bebas untuk menerima ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya. 

Sebab, ilmu itulah yang akan menyucikan jiwanya, untuk dapat 

kembali kepada Tuhannya.  

Dalam hal ini Al-Razi tidak percaya kepada para Nabi. 

Disebabkan bahwa mereka dipandangnya hanya membawa 

kehancuran bagi manusia. Kebenaran wahyu yang didakwahkannya, 

tidak benar adanya. Oleh karenanya, al-Qur‘an dengan uslub-nya tidak 

                                                           
24 Ibid., hal. 155. 
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merupakan mu‘jizat bagi Muhammad. Ia hanya sebagai buku biasa. 

Nikmat akal lebih kongkret daripada wahyu. Oleh karena itu, kegiatan 

membaca buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya lebih 

berarti daripada membaca buku-buku agama.25 

kemudian dalam hubungan kenabian dan agama, al-Razi 

menegaskan bahwa para Nabi tidak berhak mengklaim bahwa mereka 

memiliki keistimewaan khusus, baik rasional maupun spiritual, karena 

semua manusia sama. Padahal keadilan dan kemahahakiman Tuhan 

memastikan untuk menolak memberikan keistimewaan kepada 

seseorang di atas orang lain.26 

Lalu mukjizat dipandangnya sebagai bagian dari mitos keagamaan 

atau rayuan dan keahlian yang dimaksudkan untuk menipu dan 

menyesatkan. Ajaran agama saling kontradiktif, karena satu sama lain 

saling menghancurkan, dan tidak sesuai dengan pernyataan bahwa ada 

realitas permanen. Hal itu dikarenakan setiap Nabi membatalkan 

risalah pendahulunya, akan tetapi menyerukan bahwa apa yang 

dibawanya adalah kebenaran, bahkan tidak ada kebenaran lain, dan 

menusia menjadi bingung tentang pimpinan dan yang dipimpin, 

panutan dan yang dianut. Semua agama merupakan sumber 

peperangan yang menimpa manusia sejak dulu, di samping merupakan 

musuh filsafat dan ilmu pengetahuan.27 

Pemaparan pemikiran di atas dapat dipahami, bahwa dalam 

pandangan al-Razi, agama itu hanya warisan tradisional yang diikuti 

oleh masyarakat karena tradisi saja. Oleh karena pandangannya yang 

demikian, maka al-Razi dapat disebut seorang ateis, karena mengkritik 

semua agama. Tetapi di sisi lain, ia seorang monoteis sejati yang 

mengaku adanya Tuhan Pencipta, sehingga baginya, nabinya adalah 

akalnya sendiri. Kritik terhadap al-Razi, dengan cara yang tajam 

pernah disampaikan oleh Abu al-Hatim al-Razi (w. 330 H.) –seorang 

yang sezaman dan senegara dengan al-Razi— dalam kitabnya A‟lam al-

                                                           
25 Yunasir Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam (Jakarta:Bumi 

Aksara,1991),hal. 35-36 
26 Ibid., hal. 37 
27Ibrahim Madkour, filsafat Islam: Metode dan Peneraannya,Bagian Pertama 

(Jakarta: Rajawali Pers,1988) hal.115 
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Nubuwwah28 Di dalamnya tidak ditegaskan nama al-Razi, akan tetapi 

cukup mengarahkan kritiknya kepada orang yang disebutnya al-Mulhid 

(sang ateis). Namun ada indikasi pasti yang menunjukkan bahwa sang 

ateis ini bukan orang lain selain al-Razi. Buku tersebut memuat protes 

fundamental yang diarahkan dengan al-Razi yang dihadiri oleh para 

ulama dan pemimpin politik. Protes-protes ini, secara global, 

mendekati semua protes yang sebelumnya telah dikobarkan oleh al-

Rowandi. Seakan kedua tokoh tersebut mengulangi nada yang sama.29 

Dalam pendapat al-Rowandi –rekan sezaman dengan al-Razi—

amat masyhur dan mempunyai keberanian intelektual yang luar biasa, 

sampai-sampai ia benar-benar berani menginterpretasikan al-Qur‘an 

dengan meniru-nirukannya dan menertawakan Muhammad. Tetapi, 

namanya tertutupi oleh al-Razi.30  

 

 

 

                                                           
28 Ibid., hal.115 
29 Kitab ini merupakan hasil kodifikasi perdebatan-perdebatan tajam antara 

Abu al- Hatim dengan al- Razi yang dihadiri oleh para ulama dan pemimpin 
politik., Ibrahim Madkour, filsafat Islam: Metode dan Peneraannya,Bagian Pertama 
(Jakarta: Rajawali Pers,1988), hal.114 

30 Ibid., hal.114-115 
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Bab VIII 

Mahakarya ‘The Proof of Islam’  

Al-Ghazali  

 

A. Biografi Hidup Al-Ghazali 

l-Ghazali disebut sebagai tokoh 

yang multitalen, merangkap antara 

menjadi seorang ulama yang sangat 

shalih,1 sufi dan seorang pemikir (filosof) 

yang briliant. Pemikiran-pemikirannya selalu 

dijadikan rujukan sampai dengan hari ini, 

beliau adalah Al-Ghazali, mempunyai nama 

lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad ibnu Muhammad 

Al-Ghazali al-Thusi yang bergelar Hujjatul Islam/The Proof of Islam 

(panduannya umat Islam). Dia dilahirkan tahun 450 H (1058 M) di 

Thusi (sekarang dekat Meshed) salah satu daerah Khurasan (daerah ini 

sering berganti dan berubah-ubah wilayah, yang terbaru daerah ini 

sekarang masuk menjadi wilayah negara Iran).2 Di tempat ini Al-

Ghazali menghabiskan pengabdiannya kepada masyarakat melalui 

                                                           
1 Al-Ghazali sangat taat menjalankan ibadah, bahkan beliau sempat 

mengurung diri (bertahannus selama 40 hari disebuah gua, ia hanya melakukan 
ibadah selama itu tanpa melakukan pekerjaan yang lainnya, selain itu 
pengetahuan agamanya yang sangat luar biasa menempatkannya sebagai ulama 
yang diseganioleh para ulama lainnya. Dihampir semua kehidupannya, ia 
mempelajari semua ilmu sehingga ia sangat ahli dibeberapa ilmu, diantaranya 
Fiqih, Nahwu, Sharef, Balaghah, Mantiq dan ilmu yang lainnya) 

2 Abu Hamid Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub, (Kairo: Maktabah al-
Taufiqiyah, tth.), hal. 3.  

A 
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pengajaran ilmu yang dikuasai dan ditempat ini pula Al-Ghazali wafat 

dan dikuburkan pada tahun 505 H./ 111 M,3 dalam usia yang relatif 

belum terlalu tua yaitu 55 tahun.4  

Kelebihan yang dimilikinya adalah kesalehan dan kealiman Al-

Ghazali dipengaruhi oleh keluarganya. Ayah sang Imam adalah 

seorang yang sangat shalih lagi wira‘i (orang yang sangat hati-hati dan 

menjaga dengan ketat dalam memakan sesuatu yang belum jelas 

haram dan halalnya), tidak makan sesuatu kecuali dari hasil 

pekerjaannya sendiri. Ayah Beliau adalah pedagang kain wol yang kain 

wolnya diperoleh dari hasil memintal sendiri tanpa bantuan orang lain 

dan menjualnyapun dilakukan sendiri di tokonya di Thus.5 Dengan 

kehidupan yang sederhana itu beliau menekuni sufi, dan menjadi ahli 

tasawuf yang hebat di tempatnya. Ketika sakaratul maut, sebelum 

ajalnya tibadan menjemputnya, ia berwasiat kepada sahabat dekatnya 

seorang ahli sufi bernama Ahmad bin Muhammad Al-Rozakani agar 

dia bersedia mengasuh anaknya Al-Ghazali dan saudaranya yang 

bernama Ahmad.6 

Oleh karenanya Al-Ghazali kecil tumbuh dan diasuh oleh seorang 

sufi yang luas ilmunya dan terkenal ketokohannya maka mula-mula Al-

Ghazali belajar berbagai keilmuan di Thusi pada Syekh Ahmad bin 

Muhammad Al-Razakani (orang tua asuh Al-Ghazali), kemudian ia 

berpinah ke Jurjan untuk menimba ilmu pada Imam Abi Nasar Al-

Ismaili. Setelah mempelajari berbagai ilmu di Jurnan, maka ia 

berpindah ke Naishabur untuk menimba ilmu pada Imam Dhiya al-

                                                           
3 Lihat: Zurkani Jahja, Teologi Al-Ghazali; Pendekatan Metodologi, (Yogyakara: 

Pustaka Pelajar, 2009), hal. 64. Dan Abu Hamid Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub, 
(Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, tth.), hal.3 

4 Wlaupun mempunyai umur yang tidak terlalu panjang, akan tetapi karya 
dan sumbangsihnya terhadap Islam sangatlah panjang dan besar. Jasadnya boleh 
hilang akan tetapi karya dan pemikirannya tetap hidup disetiap waktu, ditengah-
tengah manusia―Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk 
manusia lainnya dan seburuk-buruk manusia adalah yang paling banyak membuat 
kerusakan dan kerugian bagi manusia lainnya (Al-Hadits)‖ 

5 Sulaiman al-Dunya dalam kata pengantar Tahafut alFalasifah.. hal. 48.  
6 Abu Hamid Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub, (Kairo: Maktabah al-

Taufiqiyah, tth.), hal.3 
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Din al-Juwaini7 (yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Haramain) 

direktur Madrasah al-Nidzamiyah ketika itu. Dalam tempaan Imam al-

Juwaini inilah Al-Ghazali mendalami fiqih madzhab, ushul fiqih, 

manthiq, ilmu kalam, filsafat hingga ajal memisahkan keduanya.8  

Di kota Naisabur ini Al-Ghazali terlihat kecerdasannya, 

mendalam pengamatannya, kuat hafalannya, dapat menyelami makna 

secara mendalam, dan cakap dalam berdebat.9 Setelah ImamA l-

Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju ke 

Mu‘askar tahun 478 H., ia menetap di sini hingga didaulat menjadi 

salah seorang pengajar di madrasah al-Nizhamiyah tahun 484 H.10 

Pada tahun 1091, Al-Ghazali diundang oleh Perdana Menteri Nizam 

al-Muluk (pemerintahan Bani Saljuk). Ia disambut di sebuah majlis 

ahli ilmi. Di saat berpidato tampak ketinggian ilmumunya, lalu para 

ulama‘ yang hadir di situ, mengakui akan kemuliaan dan ketinggian 

ilmu yang dimiliki Al-Ghazali. Menteri Nizam al-Muluk akhirnya 

memberi anugerah kepada Al-Ghazali pada tahun 484 H/1091 M, 

sebagai guru besar (profesor) pada perguruan Tinggi Nizamiyah, 

Baghdad.  

selanjutnya Al-Ghazali kemudian mengajar di perguruan tinggi 

tersebut selama 4 (empat) tahun. Di tempat ini Al-Ghazali juga 

menuntaskan studinya tentang teologi, filsafat, ta‘limiyah dan tasawuf, 

dan merupakan penulis paling produktif di saat itu.11 Sebagai pengajar 

                                                           
7 Al-Juwaini merupakan tokoh yang punya peran penting dalam 

memfilsafatkan teologi Asy‘ariyah. Menurut al-Subki, al-Juwaini inilah yang 
mengenalkan Al-Ghazali pada filsafat termasuk logika dan filsafat alam, melalui 
disiplin teologi. Ahwani menjelaskan, selain mendalami fiqih dan teologi di 
Naisabur, Al-Ghazali juga belajar melakukan praktek tasawuf dibimbing al-
Farmadzi (w.1074), tokoh sufisme asal Thus, murid al-Qusyairi (w. 1074). 
Hanya saja saat pertama ini, Al-Ghazali tidak sampai pada tingkat dimana sang 
mistis menerima inspirasi dari alam ‗atas.‘Lihat A. Khudori Soleh, Wacara Baru 
Filsafat Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 81.  

8 Lihat kata pengantar dalam pendahuluan dalam cetakan pertama Sulaiman 
al-Dunya dalam sebuah kata pengantar Tahafut al-Falasifah, (Kairo: Dar al-
Ma‘arif, 1972), hal. 48  

9 Abu Hamid Al-Ghazali, Mukasyafatul..., Op. Cit. hal. 3.  
10 Sulaiman al-Dunya, Muqaddimah Tahafut al-Falasifah.. hal. 49  
11 A. Khudori Soleh, Wacana Baru Filsfat Islam…., hal. 81.  
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di Perguruan Tinggi Nizamiyah, Al-Ghazali mendapatkan perhatian 

yang serius dari para mahasiswanya, baik yang datang dari dekat atau 

dari tempat yang jauh, sampai ia menjauhkan diri dari keramaian.12 Ia 

mengasingkan diri dan melakukan pengembaraan selama 10 tahun, di 

mulai ke Damaskus, Yerussalem, Makkah, kembali ke Damaskus dan 

terakhir ke Baghdad.13 

Al-Ghazali menuju Baitullah di Makkah pada tahun 488 H, pada 

tahun yang sama ia menunaikan Ibadah Haji. Untuk menggantikannya 

mengajar di Baghdad ia meminta adiknya untuk menjadi penggatinya. 

Setelah pulang dari haji, Al-Ghazali kembali ke Damaskus tahun 489 

H., untuk menetap beberapa hari, kemudian melanjutkan 

perjalanannya ke Baitul Maqdis dan menetap di sini untuk beberapa 

lama waktunya. Kemudian ia kembali ke Damaskus untuk menetap. 

Disini ia beribadat di masjid al-Umawi, dan beri‘tikaf seraya 

megasingkan diri di Menara sebelah barat Masjid. Di tempat ini 

sempat mengajar sebuah kitab yang sangat monumental yaitu Ihya‘ 

Ulumuddin.  

Al-Ghazali  disebut merupakan  seorang yang 

 memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia selalu 

hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari 

suasana baru, untuk mendalami pengetahuan dan mengajarkan 

pengetahuan. Dalam kehidupan berpolitik, ia sering menerima jabatan 

di pemerintahan.  

Beberapa pengalaman Al-Ghazali, dalam perpindahan dan 

pengembaraannya dari satu tempat ke tempat yang lain.14Pertama, 

ketika ia di Baghdad, ia pernah di daulat menjadi pengajar dan guru 

besar di perguruan tinggi Nidzamiyah selama kurang lebih (empat) 

tahun. Kedua, ketika ia meninggalkan kota Baghdad untuk berangkat 

ke Damaskus, di Damaskus untuk menjalankan cara hidup yang sama 

sekali lain dari kehidupannya ketika di Baghdak. Ia menetap hampir 2 

tahun di Damaskus untuk berkhalwat melatih dan berjuang keras 

                                                           
12 A. Mustofa, Filsafat Islam, Bandung: Pustaka Setia, 1997, hal. 215.  
13 A. Khudori Soleh, Wacana Baru Filsfat Islam…., hal. 81.  
14 Zainal Abidin Ahmad, Riwayat Hidup Al-Ghazali, Jakarta: Bulan Bintang, 

1975, hal. 10.  
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membersihkan diri, akhlak, dan menyucikan hati dan beri‘tikaf di 

mesjid Damaskus. Ketiga, kemudian ia berpindah ke Palestina untuk 

mengunjungi kota Hebron dan Jerussalem, tempat para nabi di utus, 

seperti Ibrahim dan Isa. Keempat, ia meninggalkan Palestina15 

dikarenakan kota tersebut di kuasai Tentara Salib, terutama ketika 

jatuhnya kota Jerussalem pada tahun 492 H/1099 M, kemudian ia pun 

berangkat ke Kairo Mesir16, yang merupakan pusat kedua peradaban 

Islam sesudah Baghdad. Kelima, dari Kairo, iapun melanjutkan 

perjalanannya ke Iskandariyah. Dari sana ia hendak berangkat ke 

Maroko, namun Ia mengurungkan niatnya untuk pergi memenuhi 

undangan ke Maroko, ia tetap tinggal di Mekkah, untuk melaksanakan 

kewajiban yang ke lima dalam rukun Islam, yakni melaksanakan 

ibadah haji. Keenam, setelah lama dalam pengasingan spiritual, setelah 

meyakinkan dirinya bahwa ‗kaum sufilah orang yang menempuh jalan 

kepada Allah secara benar dan langsung, dan setelah merasa mencapai 

tingkat tinggi dalam realitas spiritual, Al-Ghazali mulai merenungkan 

dekadensi moral dan religious pada komunitas kaum muslimin saat 

itu. Kebetulan bersaman itu, Fakhr al-Muluk, penguasa Khurasan 

memintanya untuk mengajar di Naisabur, tahun 1105 M. Di di sini Al-

Ghazali tidak lama, hanya sekitar 5 tahun, karena pada tahun 1110 M, 

ia kembali ke Thus.17 

Al-Ghazali mendirikan Madrasah Fiqh di tempat kelahirannya, 

madrasah ini khusus untuk mempelajari ilmu hukum dan membangun 

asrama (khanaqah) untuk melatih para sufi belajar ilmu tasawuf. Di 

Thus ini Al-Ghazali menghabiskan sisa hidupnya sebagai pengajar 

agama dan guru sufi disamping mencurahkan diri dalam peningkatan 

spiritual. Al-Ghazali meninggal pada hari Senin tanggal 14 Jumadil 

                                                           
15 Ibu Kota Palestina saat itu , al-Quds jatuh ke tangan kaum Salib pada 

tahun 492 H./1098 M. Lihat Zurkani Jahja, Teologi Al-Ghazali…,hal. 65  
16Di saat Al-Ghazali berkunjung ke Mesir, saat itu Mesir rezim yang 

berkuasa adalah Dinasti Fatimiyah. Wilayah kekuasaannya tidak terbatas pada 
Mesir saja, tetapi sampai ke daerah Afrika Utara dan Syiria. Bahkan, menjelang 
munculnya Dinasti Sajuk, pernah sampai beberapa bulan menguasai Baghdad 
Ibu Kota Abbasiyah. Lihat Zurkani Jahja, Teologi Al-Ghazali…, hal. 65.  

17 A. Khudori Soleh, Wacana Baru Filsfat Islam…., hal. 82.  
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Akhir 505 H. bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1111 M, dalam 

usia 55.18 

 

B. Karya-Karya Monumental Al-Ghazali 

Banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh Al-Ghazali yang 

merupakan salah seorang ulama‘ besar yang pernah dimiliki Islam 

dalam sepanjang sejarahnya. Ia tidak hanya tergolong ulama akan 

tetapi tergolong juga sebagai seorang pemikir Islam yang sangat 

produktif dalam menuliskan buah pemikirannya. Jumlah kitab yang 

ditulis Al-Ghazali sampai sekarang belum disepakati secara definitif 

oleh para penulis sejarahnya. Ini dikarenakan oleh adanya karya yang 

tidak sampai pada khalayak umum dan hanya didapatkan oleh orang 

tertentu dan lembaga negara khusus.  

Menurut pendapat Daudy menjelaskan, penelitian paling akhir 

yang dilakukan oleh Abdurrahman al-Badawi tentang jumlah judul 

buku yang menjadi karya oleh Al-Ghazali, kemudian al-Badawi 

mengumpulkan dalam satu buku diberi judul Muallafat Al-Ghazali.  

Al-Badawi di dalam kitab itu membuat klasifikasi kitab-kitab yang 

telah dikarang dan diduga sebagai karya oleh Al-Ghazali menjadi tiga 

kelompok. Pertama, kelompok kitab yang dapat dipastikan keasliannya 

sebagai karya Al-Ghazali terdiri dari 72 buah kitab. Kedua, kelompok 

kitab yang diragukan sebagai karyanya asli alGhazali terdiri atas 22 

kitab. Ketiga, kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya, 

terdiri atas 31 buah kitab.19 Karya-karya Al-Ghazali meliputi bidang 

ilmu yang populer pada zamannya, yaitu ilmu kalam, tafsir al-Qur‘an, 

ushul fiqh, tasawuf, mantiq, fiqih, falsafat, dan lainnya. Di antara 

karyanya yang paling monumental adalah;  

a. Ihyal Ulum al-Din (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama); 

sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan 

keselarasan antra dimensi eksoterik dan esoterik Islam. Kitab 

ini dikarang Al-Ghazali selama beberapa tahun dalam keadaan 

                                                           
18 Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya‟ Ulumuddin, Pendahuluan Juz I, Kairo: 

Maktabah al-Iman Li al-Nasyr wa al-Tauszi‘, 1996, hal. 5.  
19 Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hal.97.  
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berpindah-pindah antara Damaskus, Baitul Maqdis, Makkah 

dan Thus. Kitab ini merupakan perpaduan dari beberapa 

disiplin ilmu, diantaranya fiqh, tasawuf dan filsafat. 

b. Maqashid al-Falasifat (Tujuan-tujuan para filosof). Kitab ini berisi 

tentang ringkasan ilmu-ilmu filsafat, dijelaskan juga ilmu-ilmu 

mantiq, fisika dan ilmu alam. Menurut Dunya karya Al-Ghazali 

ini memaparkan tentang tiga persoalan pokok dalam filsafat 

Yunani (logika, metafisika dan fisika) dengan bahasa yang se-

derhana, sehingga kitab ini dapat memudahkan para pemula 

yang mengkaji filsafat Yunani, dengan susunan yang sistematis 

dan bahasanya yang sederhana serta mudah dicerna.20 

c. Tahafut al-Falasifah (kerancuan pemikiran para filosof). Dalam 

kitabnya ini Al-Ghazali mengemukakan tentang pertentangan 

(kontradiksi) yang ada dalam ajaran filsafat, baik pada masa 

klasik maupun filsafat yang dikembangkan oleh filosof muslim 

seperti Ibnu Sin dan Al-Farabi, serta dijelaskannya juga 

ketidaksesuaiannya dengan akal. Dalam kitab ini Al-Ghazali 

menunjukkan beberapa kekeliruan dan kerancauan pemikiran 

para filosof Yunani terutama aristoteles dan para pengikut 

mereka, seperti filosof Muslim al-Farabi (m. 950) dan Ibnu 

Sina (m. 1037). Dalam karyanya ini diuraikan secara panjang 

lebar serta sangat detailmengenai kesalahan cara berpikir para 

filusuf baik dari filusuf Yunani maupun para pengikutnya dari 

para filusuf Muslim. Al-Ghazali berhak mendapat predikat se-

bagai failasuf Islam, meskipun isinya banyak menyerang para 

filosof dan menghancurkan para filosof di mata umat Islam, 

namun cara-cara yang dipakai dalam mengkritik ini 

menggunakan cara-cara filsafat.21 

d. Al-Munqidz min al-Dhalal (Sang Penyelamat dari Kesesatan). 

Karya Al-Ghazali ini merupakan autobiografi (sejarah ke-

hidupannya) yang memuat perkembangan intelektual dan 

spiritual pribadinya. Dalam karyanya ini Al-Ghazali juga 

                                                           
20 Lihat kata pengantar dari Sulaiman Dunya, dalam Al-Ghazali, Maqashid 

al-Falasifat, Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1960, hal. 24.  
21Lihat kata pengantar dari Sulaiman Dunya, dalam Al-Ghazali,  
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mendeskripsikan tentang penilaiannya terhadap metode para 

pencari kebenaran, jenis macam pengetahuan dan epistemo-

loginya. Al-Ghazali dalam pendahuluan kitabnya menyatakan 

bahwa motivasi yang mendorongnya menulis buku ini adalah 

untuk memenuhi permintaan saudara seagama (alakh fi al-din) 

yang meminta agar ia menyampaikan pendapatnya tentang 

kebenaran dan kekeliruan ilmu-ilmu yang di dalaminya serta 

pengalaman-pengalaman pribadinya dalam mencari 

kebenaran.23  

e. Karya lain di bidang filsafat, logika dan ilmu kalam antara lain, 

Mi‟yar al-ilmi (standar ilmu), al-Iqtashad fi Al-„Itiqad (moderasi 

dalam berkeyakian), Mahku A-Nadharfi al-manthiq ( uji 

pemikiran dalam ilmu manthiq ). 

f. Karya Al-Ghazali lain di bidang ilmu-ilmu agama; Jawahir Al-

Qur‟an (mutiara-mutiara yang terkandung dalam al-Qur‘an), 

Mizan Al-„Amal (Kriteria amal perbuatan), Misykat Al-Anwar 

(lentera cahaya-cahaya), Faishal al-Tafriq baina al-Islam wa Al-

Zindaqah (perbedaan pemisah antara Islam dan Zindiq), 

AlQisthas al-Mustaqim (Neraca yang adil), Ayyuhal Walad (wahai 

anakku!), al-adab fi al-dien (sopan santun dalam keagamaan), dan 

lain-lain.  

 

C. Pandangan Al-Ghazali terhadap Filsafat dan Para Filosof 

Pada masa di mana perkembangan intelektual di dunia begitu 

pesat, Al-Ghazali banyak berkarya di bidang ilmu-ilmu syariat ketika 

masih di Baghdad. Namun, setelah itu dalam kurun dua tahun Al-

Ghazali memahami filsafat dengan seksama, hampir setahun ia terus 

merenungkannya, mengulang-ulang kajiannya, dan membiasakan diri 

dengannya, di samping meneliti kebohongan dan penyelewengan yang 

terkandung di dalamnya. Pada saat itulah Al-Ghazali menyingkap 
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pemalsuan dan tipuan-tipuan, serta membedakan unsur yang benar 

dan yang cuma khayatan.22 

Dalam al-Munqidz min al-Dhalal, Al-Ghazali memberikan 

klasifikasi filosof sekaligus memberikan penilaian (vonis kekafiran) 

kepada mereka;23 

Pertama, pengikut ateisme (al-Dahriyyun); kelompok ini 

merupkan golongan filosof yang mengingkari Tuhan yang mengatur 

alam ini dan menentang keberadaan-Nya. Mereka mempunyai dugaan 

kuat bahwa alam telah ada dengan sendirinya tanpa campur tangan 

Tuhan. Mereka berkeyakinan bahwa bahwa hewan berasal dari sperma 

dan sperma berasal dari hewan, dari zaman dahulu dan selamanya 

tetap seperti itu. Menurut Al-Ghazali mereka itu orang-orang yang 

tidak mengenal Tuhan. 

Kedua, Pengikut faham naturalisme (al-Thabi‟iyyun); mereka 

merupakan golongan filosof yang setelah sekian lama meneliti 

keajaiban hewan dan tumbuh-tumbuhan (alam atau thabi‟ah) dan 

menyaksikan tanta-tanda kekuasaan Tuhan, akhirnya mereka 

mengakui keberadaan-Nya. Namun karena terlalu banyak meneliti 

alam, mereka terkesan dengan dengan watak biologis hewan yang 

memiliki pengaruh terhadap dayadaya inderawi mereka. Akibatnya, 

mereka pun berpendapat bahwa daya pikir manusia tergantung pada 

watak biologisnya, dan ketika watak biologisnya hilang, maka hilang 

pulalah daya pikirnya. Pada akhirnya, mereka berpandangan bahwa 

tidak mungkin mengembalikan sesuatu yang telah tiada. Mereka 

berkeyakinan orang yang telah tiada ruhnya tidak akan kembali. Selain 

itu mereka juga menentang eksistensi akhirat, surga, neraka, hari 

kiamat dan hisab.24 

Ketiga, penganut filsafat Ketuhanan (ilahiyyun); mereka adalah 

golongan filosof yang percaya kepada Tuhan, mereka para filosof 

Yunani seperti Socrates, Plato dan Aristoteles, serta orangorang yang 

                                                           
22 Abu Bakar Abdurrazak, Inilah Kebenaran; Puncak Hujjah Al-Ghazali untuk 

Para Pencari Kebenaran, terj. Khaeron Sirin, (Jakarta: Penerbit Iiman, 2003) , hal. 
43.  

23 Al-Ghazali, al-Munqidz min al-Dhalal…, hal. 21.  
24 Al-Ghazali, al-Munqidz min al-Dhalal…, hal 22  
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mengekor pada pemikiran mereka. Kelompokilahiyyun ini pada garis 

besarnya membantah dua kelompok pertama yaitu dahriyyun dan 

thabi‟iyyun. Al-Ghazali lebih lanjut menyatakan bahwa Aristoteles pada 

fase berikutnya menolak dan menyanggah dengan tegas pandangan 

Plato dan Socrates beserta pendahulunya yang mengikuti filsafat 

ketuhanan sehingga ia keluar dari ruang lingkup mereka. Hanya 

sayangnya, dalam filsafatnya, ia masih menyisakan beberapa hal kecil 

yang setidaknya masih mengandung indikasi kekufuran yang belum 

dapat ia lepaskan. Dari pandangan itu Al-Ghazali menvonis kafir, 

termasuk para filosof Islam yang terinspirasi pandangan-pandangan 

Aristoteles seperti Ibnu Sina dan al-Farabi.25 

Kitab Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali memandang para filosof 

telah melakukan kerancuan, setidaknya ada 20 masalah yang 

menyebabkan para filosof ini menjadi ahli ahl al-bid‘at dan kafir. Dari 

20 persoalan ini, Al-Ghazali menegaskan bahwa para filosof menjadi 

kafir karena tiga masalah:26 

Pertama, para filosof yang berpendapat bahwa alam itu qadim 

(tidak mempunyai permulaan), ini merupakan pendapat Aristoteles 

dan pengikutnya. Para filosof muslim sebelum al Ghazali mengatakan 

bahwa alam ini qadim. Sebab qadimnya Tuhan atas alam sama halnya 

dengan qadimnya illat atas ma‟lulnya (ada sebab akibat), yakni dari zat 

dan tingkatan, juga dari segi zaman. Para filosof kala itu beralasan 

tidak mungkin wujud yang lebih dahulu, yaitu alam, keluar dari yang 

qadim (Tuhan), karena dengan demikian berarti kita bisa 

membayangkan bahwa yang qadim itu sudah ada, sedangkan alam 

belum ada.27 Menurut alGhazali yang qadim (tidak mempunyai 

permulaan) hanyalah Tuhan semata. Maka, selain Tuhan haruslah 

baru (hadits). Karena apabila terdapat sesuatu yang qadim selain Tuhan, 

maka dapat memunculkan paham; apabila yang qadim banyak, berarti 

Tuhan banyak; pemikiran ini tentu menimbulkan kemusyrikan yang 

pelakunya dosa besar yang tidak dapat diampuni Tuhan; atau masuk 

                                                           
25Al-Ghazali, al-Munqidz min al-Dhalal…, hal 23  
26 Lihat Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah…., hal. 307-309.  
27 Dedi Supriyadi, Pengantar Filsafat Islam; Konsep, Filosof dan Ajarannya, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal.162.  
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golongan Ateisme yang menyatakan bahwa alam yang qadim tidak 

perlu adanya pencipta.  

Kedua, pendapat filosof yang menyatakan bahwa Tuhan tidak 

mungkin mengetahui hal-hal yang bersifat partikular (pendapat yang 

dipegangi oleh Ibnu Sina). Mula-mula pendapat ini dipegangi oleh 

Aristoteles kemudian dianut oleh para filosof Muslim. Menurut Al-

Ghazali para filosof Muslim itu mempunyai pemahaman bahwa Allah 

hanya mengetahui zat-Nya sendiri (juz‟iyat) dengan alasan alam ini 

selalu terjadi perubahanperubahan, jika Allah mengetahui rincian 

perubahan tersebut, hal itu akan membawa perubahan pada zat-Nya. 

Perubahan pada obyek ilmu akan membawa perubahan pada yang 

punya ilmu (bertambah atau berkurang). Ini mustahil terjadi pada 

Allah.28 AlGhazali mengkritik seraya mengatakan bahwa para filosof 

itu telah melakukan kesalahan fatal. Menurutnya, sebuah perubahan 

pada obyek ilmu tidak membawa perubahan pada ilmu. Karena ilmu 

berubah tidak membawa perubahan pada zat, dalam artian keadaan 

orang yang mempunyai ilmu tidak berubah. Kemudian alGhazali 

memberikan sebuah ilustrasi, sebagaimana halnya kalau ada orang 

berdiri di sebelah kanan kita, kemudian ia berpindah ke sebelah kiri 

kita, maka yang berubah sebenarnya dia, bukan kita. Ia mengetahui 

segala sesuatu dengan ilmu-Nya yang satu (Esa) semenjak azali dan 

tidak berubah meskipun alam yang diketahui Nya itu mengalami 

perubahan.29 

Sebagai penguat bangunan argumen dalam mengkritik para filosof 

Muslim, Al-Ghazali mengemukakan dalil ayat-ayat alQur‘an yang 

menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala yang di bumi, baik itu 

kecil maupun besar, di antaranya: 

 ―Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat 
dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan 
kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. tidak luput dari 
pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di 
langit. tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, 

                                                           
28 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hal. 174.  
29 Dedi Supriyadi, Pengantar Filsafat Islam; Konsep, Filosof dan Ajarannya, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal.162.  
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melainkan (semua tercatat) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).‖(Q.S. 
Yunus: 61). 

Pada ayat lain, Allah berfirman, 

 ―Katakanlah: ―Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang 
agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di 
bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?‖ (Q.S. Al-Hujurat: 16). 

Ketiga, penolakan filosof terhadap kebangkitan jasmani dan 

mortalitas jiwa individu. Para filosof Muslim sebelum alGhazali 

berpandangan bahwa yang akan dibangkitkan dari alam kubur menuju 

akhirat nanti adalah rohani semata, sedangkan jasmani akan hancur 

lebur. Menurut mereka, akan merasakan kebahagiaan atau siksaan 

adalah rohani semata. Al-Ghazali dalam mengkritik pendapat para 

filosof tersebut lebih banyak bersandar pada arti tekstual Al-Qur‘an, 

yang menurutnya tidak ada alasan untuk menolak terjadinya 

kebahagiaan atau kesengsaraan (siksaan) fisik dan rohani secara 

bersamaan. Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu dan untuk 

itu tidaklah ada keraguan sedikitpun Allah akan mengembalikan 

rohani pada jasmani di akhirat nanti.30 

Kemudian Al-Ghazali menegaskan bahwa kekalnya jiwa setelah 

mati tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan terdapat 

beberapa hadis yang menyebutkan bahwa roh-roh manusia merasakan 

adanya kebaikan atau siksa kubur dan lainlain. Semua itu sebagai 

indikasi adanya kekekalan jiwa. Sementara itu kebangkitan jasmani 

secara eksplisi telah ditegaskan syara‘ (agama), dengan arti jiwa 

dikembalikan pada tubuh, baik tubuh semula maupun tubuh yang lain, 

atau tubuh yang baru dijadikan.31 

 

D. Filsafat Metafisika Al-Ghazali 

Kitab al-Munqidz, Al-Ghazali telah mengklasifikan filosof menjadi 

tiga kelompok di atas. Setelah itu Al-Ghazali mencoba mengalihkan 

perhatian pada pembagian ilmu-ilmu mereka dari segi tujuan yang 

                                                           
30 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hal.172  
31Ibid., hal. 173 
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ingin dicapai. Dalam pandangannya, Al-Ghazali menggolongkan ilmu-

ilmu tersebut menjadi 6 kelompok; yaitu matematika, logika, fisika, 

metafisika, politik, dan etika. Di antara menjadi fokus di sini adalah 

metafisikanya. 

Pembahasan tentang metafisika, tidak bisa lepas dengan masalah 

ketuhanan (ilahiyyat). Madkour menyebutkan bahwa dalam masalah 

ketuhanan, Al-Ghazali banyak mengikuti dan membentengi aliran 

Asy‘ariyah.32 Al-Ghazali sebagaimana penganut al-Asy‘ariyah mencoba 

menselaraskan akal dengan naql.  

Al-Ghazali berpendapat bahwa akal harus dipergunakan sebagai 

penopang, karena ia biasa mengetahui dirinya sendiri dan bisa 

mempersepsi benda lain. Namun Al-Ghazali menghentikan akal pada 

batas-batas tertentu, dan hanya naql-lah yang bisa melewati batas-

batas ini. Meskipun demikian, menurut Ali, argumentasi-argumentasi 

yang telah dibangun al-Asy‘ari mengenai konsep ketuhanan (ilahiyyat) 

lebih mendekati pada argumentasi yang bersifat filosofis daripada 

argumentasi agamis. Oleh karenanya, Al-Ghazali kemudian mencoba 

kepada jalan lain yang dianggapnya lebih agamis, yaitu menempuh 

jalan tasawuf.  

 

1. Wujud dan Sifat Allah 

Pada perdebatan yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, Al-

Ghazali memegang pendapat yang dianut oleh al-Asy‘ari, sehingga 

tidak menerima pendapat yang dikemukakan oleh kaum Hasywiyah 

maupun Mu‘tazilah, karena kedua aliran ini dianggap sebagai aliran 

kaum ekstrimis. Aliran Hasywiyah berpedoman teguh pada arti dari 

suatu teks (ayat al-Quran dan al-Sunnah) agar mereka tidak 

                                                           
32Banyak ulama‘ yang menggolongkan Al-Ghazali beraliran al-Asy‘ariyah, 

meskipun ia juga mengkritik kajian teoritik yang dilakukan oleh kaum 
mutakallimin (teolog Islam) dan sikap mereka berlebih-lebihan dalam berdebat 
dan bermusuhan. Untuk itu Al-Ghazali menyerukan untuk mengekang 
masyarakat awam dari ilmu kalam, walaupun al-Asy‘ari telah mendahuluinya 
dengan mengarang risalah, al-istihsan fi ilm al-kalam. Lihat Ibrahim Madkour, Fi 
al-Falsafah Islamiyyah: Manhaj wa Tathbiq, terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Jakarta: 
Bumi Aksara, cet. III, 2004), hal. 73-74.  
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menghindarkan Allah dari berbagai sifat, sehingga mereka terkesan 

antropomorfis (tajsim). 

Di sisi lain Mu‘tazilah berlebih-lebihan dalam menyucikan Allah, 

sehingga mereka harus menafikan sifat-sifat Allah. Yang paling baik 

menurut Al-Ghazali adalah jalan tengah.33 Lebih tegas Al-Ghazali 

menjelaskan. Allah adalah satu-satunya sebab bagi alam. Allah 

menciptakan alam dengan kehendak dan kekuasaan-Nya, karena 

kehendak Allah adalah sebab bagi segala yang ada (al-maujudat), sedang 

ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.34 Lebih lanjut Al-Ghazali 

menetapkan adanya sifat Zat yang diistilahkan dengan sifat Salbiyah, 

yakni sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

kesempurnaan Zat Allah. Sifat Salbiyah ini ada lima; Qidam, Baqa‟, 

mukhalafat li alhawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Dengan 

adanya sifat-sifat ini pada Zat Allah, maka menjadi tiada 

kesempurnaan makhluk dan dan hanya Allah-lah yang maha 

sempurna.35 

Akan tetapi tentang wujud Allah, Al-Ghazali tidak jauh berbeda 

dengan pendapat para filosof paripatetik lainnya, semisal al-Kindi, al-

Farabi dan Ibn Sina. Bahwa Tuhan merupakan prima kausa (penyebab 

pertama). Menurut mereka Allah Esa tak terbilang, sama sekali tidak 

menyamai makhluk-makhluk-Nya, kekal dan tak akan Fana. Menurut 

al-Farabi, Allah adalah Pencipta Yang Maha Kuasa dan Maha Bijak, 

Allah adalah Dzat yang harus ada karena diri-Nya sendiri (wajib al-

Wujud di Dzatihi) dan sebab pertama dalam segala entitas (kausa 

prima). Wujud-Nya merupakan wujud yang paling sempurna, Maha 

Suci dari segala kuasa seperti materi, bentuk, aksi dan efisiensi. Allah 

dengan subtansi-Nya merupakan akal aktual (aql bi al-fi‟l), karena Dia 

                                                           
33 Dalam beri‘tiqad Al-Ghazali memilih jalan moderat (iqtishad), oleh 

karenanya Al-Ghazali menulis sebuah karya moderasi dalam beri‘tiqad 
(kepercayaan), untuk menghindarkan dari kaum ekstrimis semisal kaum 
Hasywiyah dan Mu‘tazilah. Lihat Al-Ghazali, al-Iqtishad fi al-I‟tiqad, .  

34 Ibrahim Madkour, Fi al-Falsafah Islamiyyah: Manhaj wa Tathbiq,……, hal. 
5.  

35 Yunasril Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafi Dalam Islam, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1991), Cet. I, hal. 68  
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suci dari materi. Dengan subtansi-Nya, Allah juga ma‟qul (kategori, 

obyek pengetahuan), karena Dia mengetahui Dzat-Nya.36  

Pemikira tentang penciptaan alam, menurut al-Farabi dan Ibnu 

Sina bahwa wujudnya alam bukanlah dan bukanlah diciptakan, Allah 

memang prima kausa, penyebab pertama, penggerak pertama, wajib al-

Wujud. Namun, Allah bukanlah pencipta alam, melainkan sebagai 

penggerak pertama. Allah menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah 

ada secara pancaran (emanasi). Dengan demikian, Allah menciptakan 

alam semenjak azali alam semenjak azali dengan materi alam berasal 

dari energi yang qadim, sedangkan susunan materi yang menjadi alam 

adalah baru berasal dari pancaran pikiran Akal Pertama.37 

Pemikiran Al-Ghazali tentang teori ketuhanan (ilahiyyat) al-Farabi 

dan Ibnu Sina yang teperngaruhi oleh filsafat Aristoteles, lebih me-

Mehasuci-kan dan me-Mahaabstrak-kan Tuhan dibandingkan dengan 

yang dikembangkan oleh kaum Mu‘tazilah, menjauhkan Tuhan secara 

total dari segala yang memiliki cela inderawi dan materi. Tuhan 

digambarkan secara rasional murni, yang lebih mendekati teori 

transenden dan tak terhingga yang dikembangkan oleh filosof-filosof 

modern.38 Lebih jelas Al-Ghazali mengemukakan, pemikiran al-Farabi 

dan Ibnu Sina tersebut jelas-jelas tidak bisa diterima dalam pandangan 

Islam. Sebab, dalam ajaran Islam (yang bersumber dari al-Qur‘an dan 

Hadits) Allah merupakan Dzat yang Pencipta (al-Khaliq), yaitu yang 

menciptakan sesuatu dari tiada. Kalau alam dikatakan qadim, tidak 

bermula, berarti alam bukanlah diciptakan, dan dengan demikian 

Tuhan bukanlah Pencipta.39 

                                                           
36 Ibrahim Madkour, Fi al-Falsafah Islamiyyah: Manhaj wa Tathbiq…, hal 122-

123.  
37 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hal. 74.  
38 Brahim Madkour, Fi al-Falsafah Islamiyyah: Manhaj wa Tathbiq…, hal. 125..  
39 Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2002), 

hal. 84.  
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2. Iradah (Kehendak) Allah dan Hubungannya dengan 

Hukum Kausalitas 

Alam adalah sesuatu yang diciptakan, Al-Ghazali mengungkapkan 

bahwa alam (dunia) itu berasal dari iradah (kehendak) Allah semata, 

tidak bisa terjadi dengan sendirinya, sebagaimana yang diyakini oleh 

filosof Islam sebelumya. Iradat tuhan itulah yang diartikan penciptaan. 

Iradat itu menghasilkan ciptaan yang berganda, di satu pihak 

merupakan undang-undang, dan di lain pihak merupakan zarah-zarah 

(atom-atom) yang masih abstrak. Penyesuaian antara zarah-zarah yang 

abstrak dengan undang-undang itulah yang merupakan dunia dan 

kebiasaanya yang kita lihat ini. Iradat tuhan adalah mutlak, bebas dari 

ikatan waktu dan ruang, tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang 

dapat ditangkap dan dikesankan pada akal (intelek) manusia, terbatas 

dalam pengertian ruang dan waktu. Al-Ghazali menganggap bahwa 

tuhan adalah transenden, tetapi kemauan iradatnya imanen di atas 

dunia ini, dan merupakan sebab hakiki dari segala kejadian.40 

Dalam penjelasanya Al-Ghazali sebenarnya tidak mengingkari 

adanya hukum kausalitas. Namun yang ia ingkari adalah pendapat para 

filosof Muslim yang mengatakan bahwa hubungan sebab akitab 

merupakan hubungan kepastianatu keniscayaan. Sikap Al-Ghazali ini 

didasiri oleh konsep bahwa Allah adalah pencipta segala yang ada 

termasuk peristiwa yang berada di luar kebiasaan. Al-Ghazali sangat 

menekankan pada kehendak Tuhan, suatu sifat yang 

mentransformasikan diri dalam potensi (dan aktualitas) tindakan. 

Dengan mempertimbangkan premis-premis ini, adakah tempat bagi 

sebab-sebab alamiah atau causae secundae dalam sistem pemikiran Al-

Ghazali? Malah kausalitas mungkin merupakan masalah yang paling 

banyak dibahas dalam literatus historiografis tentang pemikir ini. 

Bahkan belakangan ini sejumlah sarjana menggarap masalah ini.41 

Al-Ghazali berpendapat bahwa hubungan antara sebab dan akibat 

tidak bersifat dharuri (kepastian), dalam pengertian keduanya tidak 

                                                           
40 Poerwantana, dkk, Seluk Beluk Filsafat Islam, (Bandung: CV ROSDA, 

1988), hal 172.  
41 Sayyed Hossein Nasr, Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam, (Bandung: Mizan, 

2003),hal. 326.  
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merupakan hubungan yang mesti berlaku, tetapi keduanya masing-

masing memiliki individualitasnya sendiri. Sebagai contoh, antara 

makan dan kenyak tidak terdapat hubungan yang bersifat keniscayaan. 

Artinya, orang makan tidak niscaya merasa kenyang Karena makan 

tidak mesti menyebabkan orang kenyang. Artinya, orang makan tidak 

niscaya merasa kenyang karena makan tidak mesti menyebabkan 

orang kenyang, begitu pula kertas tidak mesti terbakar meski terkena 

api. Ini merupakan adat kebiasaan alam, bukan sesuatan keniscayaan. 

Terjadinya segala sesuatu itu hanya karena kekuasan dan kehendak 

Sang Maha Pencipta yaitu Allah Swt.42 Sebagai contoh, kertas tidak 

mesti terbakar oleh api, air tidak mesti membasahi kain. Semua ini 

hanya merupakan adat (kebiasaan) alam, bukan suatu kemestian. 

Terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena kekuasaan dan kehendak 

Allah semata. Begitu juga dengan kasus tidak terbakarnya Nabi 

Ibrahim ketika dibakar dengan api. Mereka menganggap hal itu tidak 

mungkin, kecuali dengan menghilangkan sifat membakar dari api 

ituatau mengubah diri (zat) Nabi Ibrahim menjadi suatu materi yang 

tidak bisa terbakar oleh api.43 

Akan tetapi, merupakan sebuah kesalahan jika ada yang 

menyatakan bahwa Al-Ghazali menolak secara mutlah keberadaan 

kausalitas alamiah, menolak fakta bahwa api membakar kapas adalah 

sangat bodoh. Yang ditolak Al-Ghazali adalah keberadaan hubungan 

yang niscaya antara sebab dan akibat yang terlepas dari kehendak 

Tuhan yang menciptakan hakikat membakar. Jika dunia yang mungkin 

adalah dunia tempat segala kemungkinan, Al-Ghazali mengklaim 

bahwa kemungkinan in hanyalah karena tindakan bebas Tuhan. 

Kesulitannya bukan terletak pada keberadaan objektif halhal konkret 

hanya karena Tuhan menciptakan mereka.44 

                                                           
42 Sayyed Hossein Nasr, Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam, (Bandung: Mizan, 

2003),hal. 175.  
43 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hal. 176  
44 Sayyed Hossein Nasr, Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam, (Bandung: 

Mizan 2003), hal. 326.  
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Bab IX 

Mahakarya ‘The Master of Illumination’ 

Suhrawardi  

 

A. Biografi hidup Suhrawardi 

emikir Islam dalam bidang filsafat lainnya 

adalah Suhrawardi, nama lengkapnya Syihab 

al-Din Yahya ibn Habasy ibn Amira‘ 

Suhrawardi al-Maqtul (Istilah al-Maqtul untuk 

membedakannya dengan dua tokoh Suhrawardi yang 

lain) lahir di desa Suhraward, sebuah desa kecil dekat 

Zinjan di Timur Laut Iran, tahun 545 H/ 1153 M.1 

                                                           
1Tokoh lain yang sama-sama bernama Suhrawardi adalah (1) `Abd Qadir 

Abu Najib Suhrawardi (w. 1168 M), pendiri tarekat Suhrawardiyah. Ia murid 
Ahmad Al-Ghazali, adik kandung Imam Ghazali. (2) Syihab al-Din Abu Hafs 
`Umar Suhrawardi (1145-1234 M), keponakan sekaligus murid Suhrawardi 
pertama. Ia lebih berpengaruh di banding pamannya dan menjadi maha-guru 
(syaikh al-syuyukh) ajaran sufi resmi di Baghdad pada masa khalifah al-Nasir. 
Tokoh ini adalah pengarang kitab Awarif al-Ma`arif yang terkenal dalam sufisme. 
(3) Syihab alDin Yahya ibn Habasy, tokoh yang dikaji dalam bahasan ini adalah 
yang digelari al-Maqtul atau al-Syahid karena dihukum mati oleh Malik al-Zahir, 
penguasa Aleppo, atas perintah Shalah al-Din al-Ayyubi. Annemarie Schimmel, 
Mystical Dimension of Islam, (Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 
1975), 244-5; Abu al-Wafa al-Ghanimi, Sufi Dari Zaman ke Zaman, terj. Ahmad 
Rafi`, (Bandung, Pustaka, 1985), 193. alam rasio, seakan rasio sesuai dengan 
prinsip segala sesuatu dan begitu juga sebaliknya. Padahal, kenyataannya tidak 
demikian. Artinya, para intelektual Islam tidak melarang rasionalisme tetapi 
tidak menyukai rasionalisasi segala sesuatu, pemaksaan diri, karena itu berarti 
justru tidak rasional dan tidak realistis. Osman Bakar, Tauhid & Sains, terj. 
Yuliani Liputo, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1994), hal.43.  

P 
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Pendidikannya dimulai di Maraghah –sebuah kota yang kemudian 

menjadi terkenal karena munculnya Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274 

M) yang membangun observatorium Islam pertama—di bawah 

bimbingan Majdud al-Din al-Jilli, dalam bidang fiqh dan teologi.  

Kemudian, Suhrawardi pergi ke Isfahan untuk lebih mendalami 

studinya pada Zahir al-Din Qari dan Fakr al-Din al- Mardini (w. 1198 

M), di mana orang yang disebut terakhir ini diduga sebagai guru 

Suhrawardi yang paling penting.2 Selain itu, ia juga belajar logika pada 

Zahir al-Farsi yang mengajarkan al-Bashâir al-Nashîriyah, kitab karya 

`Umar ibn Sahlan al-Sawi (w. 1183 M), ahli logika terkenal sekaligus 

salah satu pemikir illuminasi awal dalam Islam.3 

Selanjutnya, Suhrawardi mengembara ke pelosok Persia untuk 

menemui guru-guru sufi dan hidup secara asketik. Menurut Husein 

Nasr,4 Suhrawardi memasuki putaran kehidupannya melalui jalan sufi 

dan cukup lama berkhalwat untuk mempelajari dan memikirkannya. 

Perjalanannya semakin lebar sehingga mencapai Anatoli dan Syiria. 

Dari Damaskus, Syiria, ia pergi ke Aleppo untuk berguru pada Syafir 

Iftikhar al-Din, dan di kota ini Suhrawardi menjadi terkenal sehingga 

para faqih yang iri mengecamnya. Akibatnya, ia dipanggil Pangeran 

Malik al-Zahir, penguasa Aleppo, putra Sultan Shalah al-Din al-

Ayyubi, untuk dipertemukan dengan para fuqaha dan teolog. Namun, 

dalam perdebatan ini Suhrawardi mampu mengemukakan 

argumentasi-argumentasi yang kuat yang itu justru membuatnya dekat 

dengan pangeran Zahir dan pendapat-pendapatnya disambut secara 

baik.5 

Pada saat Suhrawardi berada di kota Aleppo, dalam usianya yang 

masih belia, Suhrawardi telah menguasai pengetahuan filsafat dan 

                                                           
 
2 Hossein Ziai, Suhrawardi & Filsafat Illuminasi, terj. Afif Muhammad, 

(Bandung, Zaman, 1998), hal.22;  
3 Yang menarik, bahwa Suhrawardi ini menulis sebuah komentar atas karya 

Ibn Sina, Risalat al-Tayr, dalam bahasa Persia, yang disusun kembali oleh 
Suhrawardi (diterjemahkan menjadi The Mysrical and Visionary Treatise of 
Suhrawardi, oleh Thackston).  

4 Husein Nasr, Tiga Pemikir Muslim, hal. 71.  
5 Al-Ghanimi, Sufi Dari Zaman ke Zaman,.. hal.194.  
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tasawuf begitu mendalam serta mampu menguraikannya secara baik. 

Bahkan Thabaqat al-Athibba‟ menyebut Suhrawardi sebagai tokoh 

zamannya dalam ilmu-ilmu hikmah (The Master of Illumination). Ia 

begitu menguasai ilmu filsafat, memahami usul fiqh, begitu cerdas dan 

begitu fasih ungkapannya.6 Semua itu membuat lawan-lawannya atau 

pihak yang tidak menyukainya semakin iri dan dendam. Karena itu, 

setelah tidak berhasil mempengaruhi pangeran Zahir, para fuqaha 

yang dengki berkirim surat langsung pada Sultan Shalah al-Din dan 

memperingatkan tentang bahaya kemungkinan tersesatnya akidah 

sang pangeran jika terus bersahabat dengan Suhrawardi. Shalah al-Din 

sendiri yang terpengaruh isi surat segera memerintahkan putranya 

untuk menghukum mati Suhrawardi. Akhirnya, pemikir yang sangat 

brilian ini harus mati di tiang gantungan, tahun 1191 M, dalam usia 

yang relatif muda, 38 tahun, karena kedengkian sebagian ulama fiqh.7 

 

B. Karya-karya Suhrawardi 

Di dalam perjalanan hidupnya tidak begitu lama tetapi, 

Suhrawardi meninggalkan banyak karya tulis. Menurut Husein Nasr,8 

Suhrawardi meninggalkan sekitar 50 judul buku yang ditulisnya dalam 

bahasa Arab dan Persia, meliputi berbagai bidang dan ditulis dengan 

metode yang berbeda. Kelima puluh judul buku tersebut, secara 

umum, dapat dibagi dalam 5 bagian. 

a. Buku empat besar tentang pengajaran dan doktrin yang ditulis da-

lam bahasa Arab. Kumpulan ini membentuk kelompok yang 

membahas filsafat paripatetik, yang terdiri atas al-Talwîhât, al-

Muqâwimât, dan al-Muthârahât yang ketiganya berisi pembenaran 

filsafat Aristoteles. Terakhir Hikmah alIsyraq (The Theosophy of 

the Orient of Light) yang berbicara sekitar konsep illuminasi.  

b. Risalah-risalah pendek yang masing-masing ditulis dalam bahasa 

Arab dan Persia. Materi tulisan ini sebenarnya juga telah ada da-

                                                           
6 Ibn Khalikan, Wafayat al-A`yan, II, (Kairo, tp. 1299 H),hal. 346.  
7 Ibn Khalikan, Wafayat al-A`yan, II, (Kairo, tp. 1299 H), hal. 348.  
8 Husein Nasr, Tiga Pemikir Islam,..hal. 72-3.  
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lam kumpulan buku yang empat tetapi ditulis dalam bahasa yang 

lebih sederhana.  

c. Kisah-kisah sufisme yang melukiskan perjalanan ruhani dalam se-

mesta yang mencari keunikan dan illuminasi. Hampir semua kisah 

ini ditulis dalam bahasa Persia.  

d. Nukilan-nukilan, terjemahan dan penjelasan terhadap buku filsafat 

lama, seperti terjemahan Risâlah al-Thair karya Ibn Sina (980-1037 

M) dalam bahasa Persia, penjelasan al-Isyârat serta Risâlah fi 

Haqîqah al-Isyqi (On the Reality of Love) yang terpusat pada risâlah 

fi al-Isyqi karya Ibn Sina, dan tafsir sejumlah ayat serta hadis Nabi.  

e. Wirid-wirid dan doa-doa dalam bahasa Arab.  

 

C. Pemikiran-pemkiran Suhrawardi 

1. Pengertian dan Sumber-Sumber Isyraqi  

Kata isyrâq (اشراق) mempunyai banyak arti, antara lain, terbit dan 

bersinar, berseri-seri, terang karena disinari dan menerangi. Tegasnya, 

isyraqi berkaitan dengan kebenderangan atau cahaya yang umumnya 

digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan dan 

hal lain yang membahagiakan. Lawannya adalah kegelapan yang 

dijadikan lambang keburukan, kesusahan, kerendahan dan semua yang 

membuat manusia menderita.9Illuminiation, dalam bahasa Inggris yang 

dijadikan padanan kata isyrâq juga berarti ini, cahaya atau 

penerangan.10 

Pada istilah bahasa filsafat, illuminationism berarti sumber 

kontemplasi atau perubahan bentuk dari kehidupan emosional kepada 

                                                           
9 Lihat al-Munjid fî al-Lughah, (Beirut, Dar al-Masyriq, 1969), 384; Abd al-

Hulw, ―alIsyraqiyah‖ dalam Main Ziyadah, al-Mausû`ah al-Falsafiyah al-Arabiyah, 
II, (Tk, Ma`had alInmâ‘ al-Arabi, 1988), 109. Dalam literatur lain, isyraqi juga 
dimaknakan sebagai Timur, sebagai sumber sesuatu yang memancar dan dunia 
keabadian. Husein Nasr, Intelektual Islam, terj. Suharsono, (Yogyakarta, Pustaka 
Pelajar, 1996), 73; Husein Nasr, ‗Filsafat Hikmah Suhrawardi‘ dalam Jurnal 
Ulumul Qur`an, (edisi no. 3. VII, 1997), hal.56.  

10John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta, 
Gramedia, 1979),hal. 311.  
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pencapaian tindakan dan harmoni.11 Bagi kaum isyraqi, apa yang 

disebut hikmah bukan sekedar teori yang diyakini melainkan 

perpindahan ruhani secara praktis dari alam kegelapan yang di 

dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan merupakan sesuatu yang 

mustahil, kepada cahaya yang bersifat akali yang di dalamnya 

pengetahuan dan kebahagiaan dapat dicapai bersama-sama. Karena 

itu, menurut madzhab isyrâqi, sumber pengetahuan adalah penyinaran 

cahaya yang itu berupa semacam hads yang menghubungkan dengan 

substansi cahaya.12 Lebih jauh, cahaya adalah simbol utama dari 

filsafat isyrâqi. Simbol cahaya digunakan untuk menetapkan satu faktor 

yang menentukan wujud, bentuk dan materi, hal-hal masuk akal yang 

primer dan sekunder, intelek, jiwa, zat individual dan tingkat-tingkat 

intensitas pengalaman mistik. Jelasnya, penggunaan simbol cahaya 

merupakan karakter dari bangunan filsafat isyrâqi.13 

Kemudian, tentang sumber-sumber pengetahuan yang 

membentuk pemikiran isyraqi Suhrawardi, menurut SH. Nasr,14 terdiri 

atas lima aliran. 

1. Pemikiran-pemikiran sufisme, khususnya karya-karya al-Hallaj 

(858-913 M) dan al-Ghazali (1058-1111 M). Salah satu karya 

al-Ghazali, Misykat al-Anwâr, yang menjelaskan adanya 

hubungan antara nûr (cahaya) dengan iman mempunyai 

pengaruh langsung pada pemikiran illuminasi Suhrawardi. 

2. Kedua, pemikiran filsafat paripatetik Islam khususnya filsafat 

Ibn Sina. Meski Suhrawardi mengkritik sebagian pemikiran 

Ibn Sina tetapi ia memandangnya sebagai azas penting dalam 

memahami keyakinan-keyakinan isyraqi. 

3. Ketiga, pemikiran filsafat sebelum Islam yakni aliran Pythago-

ras (580-500 SM), Platonisme dan Hermenisme sebagaimana 

yang tumbuh di Alexanderia, kemudian dipelihara dan 

disebarkan di Timur Dekat oleh kaum Syabiah Harran, yang 

                                                           
11 Lionello Venturi, ―Illumination‖ dalam Dagobert D. Runes, Dictionary of 

Philosophy, (New Jersey, Littlefield, Adams & Co, 1976), hal.141.  
12 Abd al-Hulw, ―al-Isyraqiyah‖ dalam al-Mausû`ah, II, 109.  
13 Hossein Ziai, Suhrawardi…, hal.27.  
14 Husein Nasr, Tiga Pemikir Islam,..,hal. 74.  
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memandang kumpulan aliran Hermes sebagai kitab samawi 

mereka. 

4. Keempat, pemikiran-pemikiran (hikmah) Iran-Kuno. Di sini 

Suhrawardi mencoba membangkitkan kembali keyakinan-

keyakinan baru dan memandang para pemikir Iran-kuno se-

bagai pewaris langsung hikmah yang turun sebelum datangnya 

bencana taufan yang menimpa kaum nabi Idris (Hermes).  

5. Kelima, bersandar pada ajaran Zoroater dalam menggunakan 

lambanglambang cahaya dan kegelapan, khususnya dalam ilmu 

malaikat yang kemudian ditambah dengan istilah-istilahnya 

sendiri.15  

Dikemukakan secara tegas Suhrawardi menyatakan bahwa dirinya 

bukan penganut dualisme dan tidak menuduh mazhab Zahiriyah 

sebagai pengikut Zoroaster. Sebaliknya, ia mengklaim dirinya sebagai 

anggota jamaah hukama Iran, pemilik keyakinan-keyakinan ‗kebatinan‘ 

yang berdasarkan prinsip kesatuan ketuhanan dan pemilik sunnah yang 

tersembunyi di lubuk masyarakat Zoroaster.  

Sehingga pemikiran isyraqi Suhrawardi bersandar pada sumber-

sumber yang beragam dan berbeda, tidak hanya Islam tetapi juga non-

Islam, meski secara garis besar bisa dikelompokkan dalam dua bagian: 

pemikiran filsafat dan sufisme. Namun, yang harus menjadi perhatian, 

hal itu bukan berarti Suhrawardi melakukan pembersihan terhadap 

pemikiran-pemikiran sebelumnya. Ia justru mengkliam dirinya sebagai 

pemersatu antara apa yang disebut hikmah ladûniyah (genius) dan 

hikmah al-atiqah (antik). Menurutnya, hikmah yang total dan universal 

adalah hikmah (pemikiran) yang jelas tampak dalam berbagai ragam 

orang Hindu kuno, Persia kuno, Babilonia, Mesir dan Yunani sampai 

masa Aristoteles.16 

Skema  

                                                           
15 Zoroastrianisme adalah agama orang Iran-kuno yang bersifat dualistik, 

berkembang pada abad ke-7 SM. Penciptanya diduga nabi mistik Zarathustra 
(Zoroaster). Ajaran utamanya adalah tentang pergumulan yang terus menerus 
antara unsur yang berlawanan di dunia, yakni kebaikan (cahaya) dan kejahatan 
(kegelapan). Loren Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta, Gramedia, 1996), hal.1188.  

16 Husein Nasr, Tiga Pemikir Islam,..,hal. 75.  
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Sumber-sumber Pemikiran Isyraqi  

 
 

Selanjutnya pemikiran Suhrawardi bahkan mengklaim dirinya 

sebagai pusat pertemuan dua cabang hikmah dunia. Menurutnya, juga 

menurut kebanyakan penulis abad pertengahan, hikmah diturunkan 

Tuhan kepada manusia melalui nabi Idris (Hermes) sehingga ia 

dipandang sebagai pendiri filsafat dan ilmu-ilmu (wâlid al-hukamâ‟). 

Dari Hermes ini hikmah (filsafat) kemudian terbagi menjadi dua 

cabang: di Persia dan di Mesir, di mana yang dari Mesir ini kemudian 

melebar ke Yunani. Selanjutnya, melalui dua cabang ini, khususnya 

Persia dan Yunani bertemu kembali membentuk peradaban Islam.17 

Akan tetapi, berbeda dengan kebanyakan penulis, Suhrawardi 

tidak menganggap tokoh-tokoh filsafat paripatetik Islam seperti al-

Farabi (870-950 M) dan Ibn Sina serta para filosof lainya sebagai 

seorang filosof melainkan hanya sebagai perintis sufisme. Ia justru 

menengok Abu Yazid Bustami (w. 877 M) dan Abu Muhammad Sahal 

ibn Abdillah Tustari (815-896 M), dan menilainya sebagai seorang 

filosof dan ahli hikmah yang sesungguhnya. Secara ringkas, 

perpindahan dan silsilah ahli hikmah serta posisi Suhrawardi 

digambarkan sebagai berikut.  

 

                                                           
17Husein Nasr, Tiga Pemikir Islam,..,hal. 75.  
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2. Pandangan Ontologis 

Disebutkan bahwa ada dua ajaran pokok dalam filsafat isyrâqi, 

yaitu gradasi esensi dan kesadaran diri; yang pertama berkaitan dengan 

persoalan ontologis, yang kedua berkaitan dengan epistemologis. Dari 

dua ajaran ini lahir ajaran atau teori ketiga, alam mitsâl, di mana 

struktur ontologis dari realitas spiritual atau ‗alam atas‘ dianggap 

mempunyai kemiripan atau mengambil bentuk-bentuk gambar konkrit 

dari alam materi atau ‗alam bawah‘. Ajaran yang ketiga ini pada fase 

berikutnya dikembangkan oleh Ibn Arabi (1165-1240 M) menjadi ide 

tentang alam semesta sebagai macroanthropos (al-insân al-akbar) atau 

macro-personal (al-syakhsh al-akbar). Ide ini mengasumsikan atau 

mempolakan semesta sebagai manusia. Kamampuan-kemampuan 

kognitif manusia diproyeksikan ke dalam struktur ontologis realitas 

yang tampak sebagai seseorang sehingga seperti manusia semesta ini 

mempunyai persepsi inderawi, imajinasi, pemikiran rasional dan intuisi 

spiritual.18 

Yang terkait dengan ajaran pertama, gradasi esensi, menurut 

Suhrawardi, apa yang disebut sebagai eksistensi adalah sesuatu yang 

                                                           
18 Fazlur Rahman, Islam, (Chicago-London, University of Chicago Press, 

1979), 124-5. Tentang ajaran Ibn Arabi soal ‗alam mitsal‘, lihat William C. 
Chittick, Dunia Imajinal Ibn Arabi, terj. Ahmad Syahid, (Surabaya, Risalah Gusti, 
2001).  
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hanya ada dalam pikiran, gagasan umum dan konsep yang tidak 

terdapat dalam realitas, sedang yang benarbenar esensial atau realitas 

yang sesungguhnya adalah essensi-essensi yang tidak lain merupakan 

bentuk-bentuk cahaya.19 Cahaya-cahaya ini adalah sesuatu yang nyata 

dengan dirinya sendiri karena ketiadaannya berarti kegelapan dan tidak 

dikenali. Karena itu, cahaya tidak membutuhkan definisi bahkan tidak 

ada yang lebih tidak membutuhkan definisi kecuali cahaya. Sebagai 

realitas segala sesuatu, ia menembus setiap susunan entitas, fisik 

maupun non-fisik, sebagai komponen essensial dari cahaya.20 

Oleh karena itu, menurut Suhrawardi, masing-masing cahaya 

tersebut berbeda tingkat intensitas penampakannya, tergantung pada 

tingkat kedekatannya dengan Cahaya Segala Cahaya (Nûr al-Anwâr) 

yang merupakan sumber segala cahaya. Semakin dekat dengan Nûr al-

Anwâr yang merupakan cahaya yang paling sempurna berarti semakin 

sempurnalah cahaya tersebut, begitu pula sebaliknya. Begitu pula yang 

terjadi pada wujud-wujud, karena tingkatan-tingkatan cahaya ini 

berkaitan dengan tingkat kesempurnaan wujud. Dengan demikian 

realitas ini tersusun atas gradasi essensi yang tidak lain merupakan 

bentuk-bentuk cahaya, mulai dari yang paling lemah sampai yang 

paling kuat.21 

Permasalahannya adalah bagaimana realitas cahaya yang beragam 

tingkat intensitas penampakannya tersebut ‗keluar‘ dari ‗Cahaya Segala 

Cahaya‘ yang Esa dan kuat kebenderangannya? Menurut Suhrawardi, 

proses itu pada dasarnya tidak berbeda dengan teori emanasi pada 

umumnya:  

1. Gerak menurun dari yang ‗lebih tinggi‘ kepada yang ‗lebih 

rendah‘, yakni emanasi-diri Cahaya Segala Cahaya,  

2. Peniadaan penciptaan, yakni bahwa semesta ini tidak dicip-

takan dari tiada, tidak ada ‗pembuat‘ dan tidak ada ‗kehendak‘ 

Tuhan, 

                                                           
19 Armahedi Mahzar, ‗Pengantar‘ dalam Rahman, Filsafat Shadra, xv dan 36.  
20 Madjid Fakhry, History of Islamic Philosophy, (New York & London, 

Colombia University Press, 1970), 331-2.  
21 Husein Nasr, Tiga Pemikir Islam, 88-89.; Abd al-Hulw, ―al-Isyraqiyah‖ 

dalam alMausû`ah, II, 109.  
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3. Keabadian semesta, hubungan abadi antara wujud yang lebih 

tinggi dengan wujud yang lebih rendah.22  

Gagasan emanasi Suhrawardi di sini tidak hanya mengikuti teori 

yang dikembangkan kaum Neoplatonis, tetapi mengkombinasikan dua 

proses sekaligus, dan inilah yang membuatnya menjadi khas pemikiran 

Suhrawardi.  

Pertama, adanya emenasi dari masing-masing cahaya yang berada 

di bawah Nûr alAnwâr. Cahaya-cahaya ini benar-benar ada dan 

diperoleh (yahshûl) tetapi tidak berbeda dengan Nûr al-Anwâr kecuali 

pada tingkat intensitasnya yang menjadi ukuran kesempurnaan. 

Cahaya-cahaya itu bercirikan: (1) ada sebagai cahaya abstrak, (2) 

mempunyai gerak ganda, yaitu ‗mencintai‘ (yuhibbuh) serta ‗melihat‘ 

(yusyâhiduh) yang di atasnya, dan mengendalikan (yaqharu) serta 

menyinari (asyraqah) apa yang ada di bawahnya, (3) mempunyai atau 

mengambil ‗sandaran‘ yang mana sandaran ini mengkonsekuensikan 

sesuatu, seperti ‗zat‘ yang disebut barzah, dan mempunyai ‗kondisi‘ 

(hay‟ah); zat dan kondisi ini sama-sama berperan sebagai ‗wadah‘ bagi 

cahaya, (4) mempunyai sesuatu semisal ‗kualitas‘ atau sifat, yakni kaya 

(ghâni) dalam hubungannya dengan cahaya di bawahnya dan miskin 

(fâkir) dalam kaitannya dengan cahaya di atas. Ketika cahaya pertama 

melihat Nûr al-Anwâr dengan dilandasi cinta dan kesamaan, ia 

memperoleh cahaya abstrak yang lain. Sebaliknya, ketika cahaya 

pertama melihat kemiskinannya, ia memperoleh ‗zat‘ dan ‗kondisi‘nya 

sendiri. Proses ini terus berlanjut, sehingga menjadi bola dan dunia 

dasar (elemental world).25 

Kedua, proses illuminasi dan visi (penglihatan). Ketika cahaya 

pertama muncul, ia mempunyai visi langsung pada Nûr al-Anwâr tanpa 

durasi, dan pada momentum tersendiri Nûr al-Anwâr menyinarinya 

sehingga menyalakan cahaya kedua dan zat serta kondisi yang 

dihubungan dengan cahaya pertama. Cahaya kedua ini, pada proses 

berikutnya, menerima tiga cahaya sekaligus, yaitu dari Nûr al-Anwâr 

secara langsung, dari cahaya pertama dan dari Nûr al-Anwâr yang 

tembus lewat cahaya pertama. Proses ini terus berlanjut dengan 

                                                           
22 Husein Ziai, Suhrawardi, 148.  
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jumlah cahaya meningkat sesuai dengan urutan 2n-1 dari cahaya 

pertama.23 

 

3. Kesadaran Diri. 

Pemikiran Suhrawardi berkaitan kesadaran diri berkaitan dengan 

konsepnya tentang pengetahuan. Menurut para pemikir sebelumnya, 

khususnya kaum paripatetik, pengetahuan diperoleh lewat berbagai 

cara: (1) lewat definisi, (2) lewat perantara predikat, seperti X adalah 

Y, dan (3) lewat konsepsi-konsepsi (tashawûr). Ini terjadi karena objek 

yang diketahui bersifat independen dan keberadaannya berada di luar 

eksistensi subjek. Di antara keduanya tidak ada kaitan logis, ontologis 

atau bahkan epistemologis. Karena itu, pengetahuan ini menuntut 

konfirmasi (tashdîq) untuk menentukan kriteria salah dan benar. 

Dikatakan benar jika ada kesesuaian antara konsepsi dalam pikiran 

subjek dengan kondisi objektif eksternal objek; dianggap salah jika 

tidak ada kesesuaian di antara subjek dan objek.24 

  Dalam pemikirannya Suhrawardi mengkritik proses 

mengetahui seperti itu. Menurutnya, proses tersebut mengandung 

beberapa kelemahan: (1) menunjuk pada sesuatu yang tidak hadir (al-

syai‟ al-ghâib), (2) objeknya menjadi terbatas karena tidak semua objek 

bisa dikonsepsikan atau didefinisikan, (3) validitasnya tidak terjamin 

karena apa yang ada dalam konsep mental ternyata tidak pernah 

identik dengan realitas objektif yang ada di luar pikiran, (4) terikat 

pada ruang dan waktu. 

Menurut Suhrawardi, agar dapat diketahui, sesuatu harus terlihat 

seperti apa adanya (kamâ huwa) sehingga pengetahuan yang diperoleh 

memungkinkannya untuk tidak butuh definisi (istighnâ `an al-ta`rîf). 

Misalnya, warna hitam. Warna hitam hanya bisa diketahui jika terlihat 

seperti apa adanya dan sama sekali tidak bisa didefinisikan oleh dan 

untuk orang yang tidak pernah melihat sebagaimana adanya (lâ yumkin 

ta`rifuhu liman lâ yusyâhiduh kamâ huwa).  

                                                           
23 Husein Ziai, Suhrawardi, ..,hal.150.  
24 Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu Huduri, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung, 

Mizan, 1994),  
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Penjelasannya dalam hal ini, Suhrawardi menuntut bahwa subjek 

yang mengetahui harus berada dan memahami objek yang dilihat 

secara langsung tanpa penghalang apapun. Jenis ‗hubungan illuminasi‘ 

(idlâfah isyrâqiyah) inilah yang merupakan ciri utama pandangan 

Suhrawardi mengenai dasar pengetahuan, dan konsep ini memberikan 

perubahan antara apa yang disebut sebagai pendekatan mental 

terhadap pengetahuan dan pendekatan visi langsung terhadap objek 

yang menegaskan bahwa kevalidan sebuah pengetahuan terjadi jika 

objeknya ‗dirasakan‘. 

Istilah ini dikemukakan oleh Henry Bergson sebagai ‗pengetahuan 

tentang‘ (knowledge of) yang dibedakan dengan ‗pengetahuan mengenai‘ 

(knowledge about). ‗Pengetahuan tentang‘ adalah pengetahuan intuitif 

yang diperoleh secara langsung sedang ‗pengetahuan mengenai‘ adalah 

pengetahuan diskursif yang diperoleh lewat perantara, indera maupun 

rasio.25 

Pemikiran tentang proses mengetahui secara langsung atas hal-hal 

yang sederhana tersebut, seperti warna, rasa, bau, suara dan lainnya, 

juga berlaku pada sesuatu yang lebih besar dan majemuk. Bedanya, 

sesuatu yang sederhana dan tunggal diketahui lewat essensinya, sedang 

hal-hal yang menjemuk diketahui lewat sifatsifat essensinya. Yang 

pasti, substansi dapat diketahui lewat dirinya sendiri dengan cara 

berhubungan langsung secara illuminatif antara subjek dan objek 

sehingga esensi yang sesungguhnya dapat dilihat dan dipahami.26 

Sehingga dalam pandangan Suhrawardi, sebuah pengetahuan yang 

benar hanya bisa dicapai lewat hubungan langsung (al-idlâfah al-

isyrâqiyah) tanpa halangan antara subjek yang mengetahui dengan 

objek yang diketahui. Meski demikian, hubungan ini sendiri tidak 

bersifat pasif melainkan aktif, di mana subjek dan objek satu sama lain 

hadir, tampak pada essensinya sendiri dan di antara keduanya saling 

bertemu tanpa penghalang.27 

                                                           
25 Louis Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono, (Yogyakarta, 

Tiara Wacana, 1996), hal.144-145.  
26 Husein Ziai, Suhrawardi, 131.  
27 Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu Huduri,..,hal. 211-215.  
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Permasalahanya adalah bagaimana subjek bisa menangkap essensi 

yang sebenarnya dari objek, dan sebaliknya objek mampu 

menghadirkan essensinya pada subjek? Suhrawardi menjawab 

persoalan ini dengan sesuatu yang disebut sebagai ‗kesadaran diri‘. 

Menurutnya, kesadaran diri (idrâk al-anâ‟iyah) adalah sama dengan 

pengetahuan langsung tentang dirinya sendiri (idrâk mâ huwa huwa), 

seperti kesadaran tentang rasa sakit adalah sama dengan pengetahuan 

tentang sakit yang dialami. Ini adalah kebenaran semua wujud yang 

menyadari essensi mereka sendiri, dan sesuatu yang tidak bisa 

dibantah. ‗Anda‘ tegas Suhrawardi ‗tidak pernah tidak menyadari 

essensi anda‘. Akan tetapi, kesadaran diri ini tidak boleh dimunculkan 

oleh dan tidak sama dengan ide tentang kesadaran diri. Artinya, 

kesadaran diri tersebut tidak dilahirkan oleh ide tentang kesadaran 

melainkan oleh kesadaran itu sendiri. Ini penting, sebab jika kesadaran 

tersebut lahir dari ide tentang kesadaran, maka akan lahir dua hal yang 

berbeda, subjek yang menyadari dan objek yang disadari, sehingga 

tidak diketahui essensi diri sendiri. 

Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, 

maka kesadaran diri berarti sama dengan manifetasi wujud atau 

sesuatu yang tampak (zhâhir) yang diidentifikasi dengan ‗cahaya murni‘ 

(nûr mahdl). Kesadaran diri, karena itu, identik dengan ‗penampakan‘ 

(manifestasi) dan ‗cahaya seperti apa adanya‘ (nafs al-zhuhûr wa 

alnûriyyah). Dari sini kemudian disimpulkan bahwa setiap orang yang 

memahami essensinya sendiri adalah cahaya murni dan setiap cahaya 

murni adalah manifestasi dari essensinya sendiri.28 

Kemudian, cahaya murni tersebut adalah ‗bagian‘ dari cahaya 

abstrak, sedang cahaya-cahaya abstrak itu sendiri adalah bersifat sama 

dan merupakan satu kesatuan, hanya berbeda tingkat intensitas 

penampakannya. Karena itu, dalam konsep kesadaran diri dapat 

dikatakan bahwa setiap ‗aku‘ secara essensial adalah sama dengan ‗aku‘ 

yang lain, karena masing-masing adalah kesadaran diri. Yang mungkin 

membedakan di antara mereka adalah tingkat kesadaran masing-

masing. Sedemikian, sehingga dengan adanya kesadaran diri ini yang 
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dalam filsafat illuminasi disebut isfahbad al-nasût, manusia akan dapat 

mengenal dirinya dan bertemu dengan essensi semesta. 

Melalui pemahaman tersebut di atas, di mana pengetahuan tidak 

dihasilkan lewat hubungan subjek-objek tetapi oleh kesadaran diri dan 

perasaan yang dialami secara langsung, maka ia menjadi bebas dari 

dualisme logis, benar dan salah. Selain itu, ia juga bebas dari 

pembedaan antara pengetahuan berdasarkan ‗konsepsi‘ dengan 

pengetahuan berdasarkan ‗kepercayaan‘, atau antara ‗makna‘ dan ‗nilai 

kebenaran‘ dalam kajian logika modern.29 Pengetahuan yang 

didasarkan atas objek swaobjektivitas yang bersifat immanen ini 

kemudian dikenal dengan ‗ilmu hudluri‘ (pengetahuan yang 

dihadirkan) karena objeknya justru hadir dalam kesadaran diri subjek 

yang mengetahui. 

 

4. Metode Mendapatkan Pengetahuan 

Pemikirannya tentang pengetahuan isyraqi, karena objeknya 

bersifat immanen dan bersifat swaobjektivitas yang melibatkan 

kesadaran, maka cara perolehannya harus melalui tahapan-tahapan 

tertentu.  

Pertama, tahap persiapan untuk menerima pengetahuan iluminatif. 

Tahap ini diawali dengan aktivitas-aktivitas spiritual seperti 

mengasingkan diri selama paling tidak 40 hari, berhenti makan daging, 

berkonsentrasi untuk menerima nur Ilahi dan seterusnya, yang hampir 

sama dengan laku asketik dan sufistik, kecuali bahwa di sini tidak ada 

konsep ahwâl (keadaan-keadaan) dan maqâmât (tingkatan-tingkatan) 

seperti dalam sufi. Melalui aktivitas-aktivitas seperti ini, dengan 

kekuatan intuitif dalam dirinya yang oleh Suhrawardi disebut sebagai 

bagian dari ‗cahaya Tuhan‘ (al-bâriq al-ilâhi), seseorang akan dapat 

menerima realitas keberadaannya dan mengakui kebenaran intuisinya 

melalui ilham dan penyingkapan diri (musyâhadah wa mukâsyafah). 

Dengan demikian, dalam tahap ini terdiri atas tiga hal; (1) suatu 

aktivitas tertentu, (2) suatu kondisi tertentu di mana seseorang 

                                                           
29 Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu Huduri, 79-80.  
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menyadari kemampuan intuisinya sendiri sampai mendapatkan kilatan 

cahaya ketuhanan, (3) ilham.37 

Kedua, tahap penerimaan, di mana Cahaya Tuhan memasuki diri 

manusia.Cahaya ini mengambil bentuk sebagai serangkaian ‗cahaya 

penyingkap‘ (al-anwâr al-sânihah), di mana lewat ‗cahaya-cahaya 

penyingkap‘ tersebut pengetahuan yang berperan sebagai pengetahuan 

yang sebenarnya (al-ulûm al-haqîqah) dapat diperoleh. Ketiga, tahap 

pembangunan pengetahuan yang valid (al-ilm al-shâhih) dengan 

menggunakan analisis diskursif. Di sini pengalaman diuji dan 

dibuktikan dengan sistem berpikir yang digariskan dalam Posterior 

Analytics Aristoteles sehingga dari situ bisa dibentuk suatu sistem di 

mana suatu pengalaman dapat didudukan dan diuji validitasnya, meski 

pengalamannya itu sendiri sudah berakhir. Hal yang sama juga 

diterapkan pada data-data yang didapat dari penangkapan inderawi, 

jika berkaitan dengan pengetahuan illuminatif. Keempat, tahap 

pelukisan atau dokumentasi dalam bentuk tulisan atas pengetahuan 

atau struktur yang dibangun dari tahap-tahap sebelumnya, dan inilah 

yang bisa diakses oleh orang lain. 

Sehingga perolehan pengetahuan dalam isyraqi tidak hanya 

mengandalkan kekuatan intuitif melainkan juga kekuatan rasio. Ia 

bahkan menggabungkan keduanya, metode intuitif dan diskursif. 

Metode intuitif digunakan untuk meraih segala sesuatu yang tidak 

tergapai oleh kekuatan rasio sehingga hasilnya merupakan 

pengetahuan yang tertinggi dan terpercaya,30 sedang kekuatan rasio 

digunakan untuk menjelaskan secara logis pengalamanpengalaman 

spiritual yang dijalani dalam proses penerimaan limpahan pengetahuan 

dan kesadaran diri.  

Lalu kemudian berdasarkan atas perbedaan metode untuk 

menghasilkan tingkat validitas keilmuan ini, Suhrawardi membagi para 

pencari ilmu dalam empat tingkatan: (1) Para pencari ilmu yang mulai 

                                                           
30 Mehdi Aminrazavi, Pendekatan Rasional Suhrawardi, 76; Hosein Ziai, 

‗Syihab al-Din  
Suhrawardi Founder of the Illuminationist School‘ dalam Husein Nasr & 

Oliver Leaman (ed), History of Islamic Philosophy, (London & New York, 
Rouledge, 1996),hal, 452.  
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merasakan kehausan ma`rifat, yang pada putaran berikutnya 

memajukan diri untuk membahas filsafat; (2) para pencari yang telah 

memperoleh ilmu secara formal dan telah sempurna mempelajari 

filsafat pembuktian (burhâni) tetapi masih asing dengan pengetahuan 

yang sesungguhnya, seperti al-Farabi dan Ibn Sina; (3) para pencari 

yang belum merasa puas dengan bentuk-bentuk ma`rifat secara 

mutlak tetapi telah membersihkan diri sehingga mencapai derajat 

perkiraan akal dan illuminasi batin, seperti al-Hallaj, Yazid Bustami 

dan Tustari; (4) para pencari yang telah menamatkan filsafat 

pembuktian sebagaimana mereka mengetahui tahapan illuminasi atau 

pengetahuan. Pada tahap terakhir ini, pengetahuan dan kualitas 

individu meningkat pada posisi yang dinamakan sebagai kelompok 

‗Ahli Hikmah Ketuhanan‘ seperti pada Pyithagoras dan Plato. 

Suhrawardi sendiri masuk dalam tingkatan ini.31 

SKEMA TEORI METODE ISYRAQI 

INTUITIF  BURHANI 

Hati (qalb)   rasio (aql) 

Pengalaman ruhani Penangkapan makna 

Mukasyafah   Proses penalaran 

Cahaya makrifat Analisa 

      

Badihi (manifest itself) Pernyataan rasional 

 

    

 

                                                           
31 Husein Nasr, Tiga Pemikir Islam, hal, 80.  

Pengalaman ruhani & Pembuktian Rasional 
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Bab X 

Mahakarya Ibnu Thufail: Novelist, 

Physician, and Astronomer  

 

A. Biografi Hidup Ibnu Thufail  

ilsuf Islam ini memiliki nama 

lengkap beliau Abu bakar 

Muhammad bin Abdul Malik bin 

Thufail, nama panggilan beliau adalah Ibnu 

Thufail, dilahirkan di Wadi Asya‘d dekat 

Granada, pada tahun 506 H/1110 M. 

Kegiatan ilmiahnya meliputi kedokteran, 

kesusasteraan, matematika, dan filsafat. Ia 

menjadi dokter di kota tersebut dan berungkali menjadi penulis 

penguasa negerinya. Setelah terkenal, ia menjadi dokter pribadi Abu 

Ya‘qub Yusuf al-Mansur, khalifah kedua dari Daulat Muwahhidin. 

Dari al-Mansur ia memperoleh kedudukan yang tinggi dan dapat 

mengumpulkan orang-orang pada masanya di istana khalifah itu, di 

antaranya ialah Ibnu Rusyd yang diundang untuk mengulas buku-

buku karangan Aristoteles.1  

Ketika telah dewasa, Ibnu Thufail berguru kepada Ibnu Bajjah, 

seorang ilmuwan besar yang memiliki banyak keahlian. Di bawah 

bimbingan Ibnu Bajjah yang multitalenta, Ibnu Thufail berkembang 

menjadi seorang ilmuwan besar. Beliau adalah seorang filsuf, dokter, 

                                                           
1 Penjelasan dan dialog pertemuan dengan Ibnu Rusdy akan diuraikan pada 

bab yang membahas Ibnu Rusdy. Lihat : Hanafi, Pengantar Filsafat Islam (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1996), hal. 161. 

F 
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novelis, ahli agama, dan penulis. Beliau menguasai ilmu hukum dan 

ilmu pendidikan serta termasyhur sebagai seorang politikus ulung 

sekaligus filsuf Muslim paling penting kedua (setelah Ibnu Bajjah) di 

Barat. Awalnya beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang 

kedokteran dan menjadi terkenal di bidang tersebut. Ketenaran beliau 

sebagai seorang dokter membuatnya terkenal di dalam pemerintahan 

sehingga beliau diangkat sebagai sekretaris oleh Gubernur Granada. 

Kemudian beliau dipindah menjadi sekretaris pribadi Gubernur 

Ceuta. Nama beliau kian terkenal sehingga beliau diangkat oleh Abu 

Ya‘qub Yusuf Al-Manshur, khalifah daulah Muwahhidin, menjadi 

dokter pribadi sekaligus sebagai wazir khalifah. Khalifah juga meminta 

Ibnu Thufail untuk menguraikan buku-buku Aristoteles.2  

Beliau menjadi seorang murid ternama dari Ibnu Thufail adalah 

Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd menggambarkan bagaimana Ibnu Thufail 

menginspirasinya untuk tugas-tugas kenegaraan. Hal ini sebagaimana 

diungkap oleh Ibnu Rusyd dalam catatan Nasr dalam Leaman, (ed.). 

―Abu Bakar ibn Thufail, pada suatu hari, memanggilku dan bercerita 
kepadaku bahwa dia mendengar Amirul Mukminin mengeluh tentang 
keterpenggalan cara pengungkapan Aristoteles—atau penerjemahnya—da, 
akibatnya, maksudnya kabur. Di mengatakan bahwa jika ada seseorang 
yang membaca buku-buku ini kemudian dapat meringkasnya dan 
menjernihkan tujuan-tujuannya, setelah pertama-tama memahaminya 
sendiri secara seksama, orang lain akan mempunyai waktu yang longgar 
untuk memahaminya. ―kalau kamu mempunyai kesempatan‖, Ibnu Thufail 
menasehatiku, lakukanlah itu. Aku percaya kamu bisa, karena aku tahu 
engkau mempunyai otak yang cemerlang dan watak yang baik, dan betapa 
besar rasa pengabdianmu kepada ilmu itu. Kamu tahu bahwa usia tuaku, 
jabatanku—dan komitmenku pda tugas lain yang aku kira jauh lebih vital—

yang menyebabkan aku tidak melakukan sendiri hal itu.‖
3
 

                                                           
2 Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, (ed.), Ensiklopedi Tematis Filsafat 

Islam (Buku Pertama), terj., Tim Penerjemah Mizan (Jakarta: Mizan, 2003), hal. 
390. 

3 Ibnu Rusdy, Fasal Maqal..., dalam Mustofa Hasan, Sejarah Filsafat..., hal. 
175 
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Dikemukakan bahwa ada beberapa catatan penting Ibnu Rusdy 

menjadi penerus Ibnu Thufail setelah pensiun tahun 1882. 4Di bidang 

politik dan pemerintahan, beliau dipercaya menjadi pejabat di 

pengadilan Spanyol Islam. Selain itu Ibnu Thufail juga dipercaya 

Sultan Dinasti Muwahiddun untuk menduduki jabatan menteri hingga 

menjadi gubernur untuk wilayah Sabtah dan Tohjah di Magribi. 

Ketika usia beliau sudah lanjut, beliau meminta berhenti dari 

jabatannya. Meskipun sudah bebas dari jabatan, tapi penghargaan Abu 

Ya‘qub masih seperti dulu bahkan setelah khalifah Abu Ya‘qub 

meninggal dan diganti oleh putranya Abu Yusuf Al-Manshur 

penghargaan tersebut masih diterima oleh Ibnu Thufail. 

 

B. Karya-Karya Ibnu Thufail  

Kesibukannya Ibnu Tufail menjadi abdi kerajaan menjadikan 

beliau agak susah untuk mengatur waktunya membuat karangan dan 

karya. Ibnu Tufail sangat dikagumi oleh semua orang ketika itu, baik 

oleh kerajaan maupun oleh rakyat biasa, pengetahuan beliau yang luas 

dan mendalam menjadikan beliau tetap dipercaya sebagai pejabat 

kerajaan. 

Dalam hal ini Ibnu Thufail sebenarnya mempunyai banyak karya 

baik dalam bidang filsafat maupun bidang yang lain (fisika dan sastra). 

Hasil karya beliau antara lain Risalah fi Asrar al-Hikmah al-Masyriqiyah 

(Hayy bin Yaqzhan, Rasa‟il fi an-Nafs, dan Biqa‟ al-Maskunnah wa Al-

Ghair al-Maskunnah). Selain itu beliau juga memiliki beberapa buku 

tentang kedokteran serta risalah berisi kumpulan surat-menyurat yang 

beliau lakukan dengan Ibnu Rusyd dalam berbagai persoalan filsafat.5  

                                                           
4 Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, (ed.), Ensiklopedi Tematis Filsafat 

Islam (Buku Pertama), terj., Tim Penerjemah Mizan (Jakarta: Mizan, 2003), hal. 
390. 

5 Diskusi dan interaksi dengan para filsuf dilakukan dengan banyak cara, 
salah satunya melalui surat menyurat. Dalam surat menyuratnya, para filsuf 
saling bertanya dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dibicarakan, 
jika diandaikan (dianalogikan) maka kala itu mirip dengan kegiatan zaman 
modern, jika kala itu menggunakan surat menyurat maka zaman sekarang 
dikenal dengan chating atau kemudian dalam dunia pendidikan dikenal dengan 
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Di antara beberapa karya yang telah diurai pada bagian 

pembahasan di atas juga dikemukakan oleh Hanafi bahwa di buku-

buku biografi menyebutkan beberapa karangan dari Ibnu Thufail yang 

menyangkut beberapa lapangan filsafat, seperti filsafat fisika, 

metafisika, kejiwaan dan sebagainya, di samping risalah-risalah (surat-

surat) kiriman kepada Ibnu Rusyd.6 Akan tetapi, karangan-karangan 

tersebut tidak sampai kepada generasi-generasi lebih lanjut kecuali 

satu saja, yaitu risalah Hayy bin Yaqzhan, yang merupakan intisari 

pikiran-pikiran filsafat Ibnu Thufail, dan yang telah diterjemahkan ke 

dalam berbagai bahasa. Suatu manuskrip di Perpustakaan Escurrial 

yang berjudul Asrar al-hikmat al-Masyriqiyyah (Rahasia-rahasia Filsafat 

Timur) tidak lain adalah bagian dari risalah Hayy bin Yaqzhan. Risalah 

ini ditulis atas permintaan salah seorang kawannya untuk 

mengintisarikan filsafat timur. Hal ini sebagaimana yang telah 

ditulisnya dalam kata pengantar karyanya: 

―wahai saudara yang mulia, engkau minta agar sedapat mungkin aku mem-
buka rahasia-rahasia filsafat timur yang sudah disebutkan oleh Abu ‗Ali 
ibnu Sina. Ketahuilah bahwa bagi orang yang mengingkari kebenaran yang 
tidak berisi kesamaran lagi, maka ia harus mencari filsafat itu dan berusaha 

memilikinya.
7
  

Setelah mengatakan pernyataan di atas, Ibnu Thufail kemudian 

menyampaikan bahwa tujuan filsafat ialah memperoleh kebahagiaan 

dengan jalan dapat berhubungan dengan Akal Fa‘al melalui akal 

(pemikiran). Persoalan hubungan tersebut merupakan perkara yang 

paling pelik pada masanya. Ada dua jalan untuk memperoleh 

kebahagiaan tersebut. Pertama jalan tasawuf batini yang dibela Al-

Ghazali, tetapi tidak memuaskan Ibnu Thufail. Kedua, jalan pemikiran 

dan perenungan yang ditempuh oleh Al-Farabi beserta murid-

muridnya, dan yang hendak diperjelas oleh Ibnu Thufail. Dalam 

hubungan kedua hal ini Hanafi mencatat bahwa Ibnu Thufail 

                                                           
pendidikan non formal yang tidak bertemu di kelas dan ruangan khusus akan 
tetpi pembelajaran tetap bisa berlangsung. 

6 Hanafi, Pengantar Filsafat..., hal. 161 
7 Ibnu Rusdy, Fasal Maqal..., dalam Mustofa Hasan, Sejarah Filsafat..., hal. 

175 



162 F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  

berusaha menurut caranya sendiri dalam memecahkan persoalan yang 

menyibukkan filsuf-filsuf Islam, yaitu persoalan ―hubungan‖ atau 

dengan perkataan lain, hubungan manusia dengan Akal Fa‘al dan 

dengan Allah. Cara Al-Ghazali yang didasarkan atas rasa sufi tidak 

membuat dirinya tertarik, dan dia lebih mengutamakan cara Ibnu 

Bajjah. Dia mengikuti cara ini dan ikut serta menjelaskan 

perkembangan pekerjaan pikiran pada si ―penyendiri‖ (al-

mutawahhid) yang dapat terbebas dari kesibukan-kesibukan 

masyarakat dan pengaruhnya. Selain dari itu, dirinya menjadikan 

―penyendiri‖ tersebut yang jauh sama sekali dari pengaruh masyarakat, 

telah terbuka pikirannya dan dirinya sendiri terhadap semua wujud, 

dan dengan usahanya sendiri serta dorongan dari Akal Fa‘al dia dapat 

mamahami rahasia-rahasia alam dan persoalan metafisika yang paling 

tinggi.8  

Di sisi lain beberapa aspek pemikiran yang disampaikan oleh Ibnu 

Thufail tentang interkorelasi filsafat dan agama, Ibnu Rusyd 

mengatakan bahwa Ibnu Thufail mempunyai pemikiran-pemikiran 

cemerlang dalam ilmu falak. Sayangnya semua hasil karya beliau tidak 

ada yang tersisa kecuali risalah Hayy bin Yaqzhan. Hayy bin Yaqzhan 

(Alive, son of Awake) Hayy bin Yaqzhan dikenal dengan nama 

―Philosophus Autodidactus‖ di Barat. Melalui karya pemikirannya ini, 

Ibnu Thufail mengungkap di dalamnya suatu argumen yang 

berorientasi pada ―putaran‖ sosial (social twist), yang mengubah 

situasi fiktif pikiran dari ketercerabutan inderawi kepada keterpencilan 

kultural. Tujuannya terpenting berspekulasi tentang hal-hal yang 

empiris dari fenomena ―bocah liar‖ meskipun kisahnya mendekati 

motif Romulus dan Remus, yang mengisahkan seekor rusa liar sebagai 

perawat Hayy bin Yaqzhan yang terdampar atau pendatang di sebuah 

pulau. Tujuan utamanya yaitu menunjukkan bahwa akal manusia 

dapat menemukan-tanpa bantuan dari luar -pengetahuan yang 

ditanamkan Tuhan- kemudahan manusia menerima gagasan-gagasan 

dan kecenderungan aktif untuk menyelidiki, seperti klaim Al-Ghazali 

bagi dirinya sendiri dan yang ditetapkan Aristoteles sebagai premis 

                                                           
8 Hanafi, Pengantar Filsafat..., hal. 161 
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tatkala ia membuka Metaphysics dengan kata-kata; ―Semua orang 

menurut fitrahnya memiliki hasrat untuk mengetahui‖.9  

dijelaskan di atas bahwa karyanya Hayy bin Yaqzhan, Ibnu 

Thufail mempersembahkan beberapa pandangan dari para 

pendahulunya, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Bajjah. Al-

Farabi dikritik keras tentang pandangannya yang tidak konsisten 

tentang alam akhirat. Tidak ada kritik tentang Ibnu Sina, sebaliknya 

diceritakan bahwa kebijaksanaan oriental Ibnu Sina akan diuraikan 

sepanjang sisa pekerjaannya. Pandangan Ibnu Bajjah dikatakan belum 

lengkap, menyebutkan tentang kondisi spekulatif tertinggi tetapi 

bukan kondisi di atasnya, yaitu ―menyaksikan‖ atau pengalaman 

mistik. Sementara pengalaman mistik al Ghazali tidak diragukan lagi, 

tak satupun dari karya-karyanya tentang pengetahuan mistik telah 

dicapai oleh Ibnu Thufail. Pendahuluan tersebut dimaksudkan untuk 

memberitahukan niat Ibnu Thufail yaitu elaborasi kebijaksanaan 

oriental Ibnu Sina dan menunjukkan bagaimana karyanya berbeda dari 

para pendahulunya. Inti dari pemikiran Ibnu Thufail termuat dalam 

karyanya ini.10  

Di dalam karya yang dikemukakannya ini, Ibnu Thufail 

memaparkan secara generik hakikat dari individualitas manusia dalam 

meraih pengetahuan dasariah yang dimiliki. Nasr dan Leaman, (ed.),11 

mencatat temuan dari eksperimen Ibnu Thufail dengan fiksinya itu 

ialah bahwa bahasa, budaya, agama, dan tradisi tidaklah penting bagi 

pengembangan pikiran yang sempurna bahkan, boleh jadi, 

menghalangi kemajuannya. Hasil ini menunjukkan tamparan keras 

bagi struktur-struktur sosial yang ada umumnya dan Islam 

Institusional khususnya. Kritik sosial, yang melengkapi pesan kritis 

Ibnu Thufail, tidak dibiarkan implisit. Kritik itu dijelaskan dalam 

pasase yang telah sempurna yang memaparkan pertemuan antara 

Hayy bin Yaqzhan dan para anggota suatu masyarakat yang diatur 

oleh agama wahyu profetis yang (dalam istilah Ibnu Thufail) 

merupakan padanan generis Islam ―yang berselubung tipis. 

                                                           
9 Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, (ed.), Ensiklopedi..., hal. 392. 
10 Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, (ed.), Ensiklopedi..., hal. 392. 
11 Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, (ed.), Ensiklopedi..., hal. 392. 
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Pembahasan tentang ilustrasi cerita fiksi yang disampaikan oleh 

Ibnu Thufail dalam Karya Hayy bin Yaqzhan ingin mengurai bahwa 

antara akal dan wahyu tidaklah memiliki kontradiksi yang begitu besar. 

Bahkan keduanya dapat memiliki satu visi dan tujuan yang sama 

tentang kebenaran dan juga akan memiliki titik keindahan bila 

keduanya dapat digabungkan. Bahwa jalan yang ditunjukkan oleh 

agama dapat diperoleh dengan intelektualitas manusia yang cenderung 

berhasrat untuk terus bertanya dan mencoba menjawab apa yang ada 

dan juga oleh wahyu yang dapat dijadikan petunjuk tetap menuju satu 

kebenaran. Keduanya sama-sama dapat menuju kebenaran, demikian 

pesan yang ingin disampaikan oleh Ibnu Thufail dalam karyanya Hayy 

Ibn Yaqdzan. Dalam karyanya ini, Ibnu Thufail seperti merasa jengah 

dengan debat antara dua model pemikiran besar Islam dalam proses 

pencarian kebenaran, filsafat, dan wahyu. Perdebatan yang 

dimunculkan oleh Al-Ghazali dengan Tahafut al-Falasifah-nya 

menentang Ibnu Sina dan Al-Farabi yang fokus pada ajaran 

Aristotelian mereka.  

Perbedaan itu pada dasarnya ada pada ketidaksetujuan Al-Ghazali 

yang fokus pada 3 ajaran para filsuf terutama Ibnu Sina dan Al-Farabi 

tentang keabadian alam, penolakan bangkitnya jasmani setelah mati, 

dan pengetahuan Tuhan yang universal. Ketiga hal ini yang benar-

benar dianggap oleh Al-Ghazali sebagai penyalahgunaan rasio untuk 

menyelewengkan agama. Pertikaian ini coba didamaikan Ibnu Thufail 

dengan mengatakan bahwa antara keduanya tidaklah jauh berbeda 

dalam memandang kebenaran yang sama, eksternal, dan internal. 

Pemahaman agama melalui wahyu dan pemahaman agama melalui 

nalar melihat kebenaran dari sisi yang berbeda dengan hakikat yang 

sama.  

Pemikirannya berkaitan tentang karya intelektual yang disebut 

Ibnu Thufail untuk membebaskan dirinya dari proyek yang akan 

menjadi komentar tiga tingkat Averroes yang monumental atas karya 

Aristoteles, adalah usahanya untuk menyelaraskan agama wahyu 

dengan filsafat. Dia mendekati tugas itu dari landasan yang kukuh 

dalam ilmu-ilmu kealaman, yang padu dengan metode dan pandangan 

filosofis. Di luar pekerjaannya sebagai dokter dan pengarang dua 
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risalah kedokteran dan surat-menyuratnya dengan Averroes tentang 

Kulliyyat, karya medis Averroes, Ibnu Thufail adalah sosok kunci 

dalam ―Pemberontakan Andalusia‖ terhadap astronomi Ptolemik, 

sebuah gerakan kritis yang dilanjutkan oleh sahabat sekaligus 

muridnya, Al-Bithruji. Dia menulis beberapa karya tentang filsafat 

alam yang tidak ditemukan lagi, termasuk penjelasan filosofis tentang 

jiwa, yang dilihat Al-Marrakusyi di tangan Ibnu Thufail. Akan tetapi, 

yang terpenting dari tugas untuk mempertemukan antara agama dan 

filsafat itu adalah fabel filosofisnya, ―Hayy bin Yaqzhan‖, kisah 

seorang filsuf yang belajar sendiri tentang akal yang sempurna, 

tumbuh di sebuah pulau di daerah khatulistiwa tanpa orang tua, 

bahasa atau budaya, yang menemukan fase-fase pengetahuan, dari 

kebenaran-kebenaran teknis dan jasmaniah hingga kebenaran spiritual 

yang mendasari agama-agama skriptural. Menjajaki penyelidikan dan 

temuan pikiran semacam itu, tanpa pembimbing, dan tidak disinari 

oleh tradisi, Ibnu Thufail percaya dapat menjelaskan kebenaran 

filsafat dan mistisisme serta membantu meredakan perselisihan antara 

filsafat dan agama di dunia muslim yang waktu itu sudah berusia satu 

abad (Nasr dan Leaman).12  

Pembahasan tersebut di dalam pendahuluan Hayy, Ibn Thufail 

mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menjabarkan 

―kebijaksanaan iluminatif‖ yang telah dibicarakan Ibn Sina, dan yang 

menurut hematnya dapat diturunkan ke dalam mistikisme. Apa yang 

membedakan para filsuf dengan mistikus adalah bahwa yang pertama 

menuntut bahwa iluminasi mistik dapat dicapai melalui spekulasi saja, 

sementara spekulasi yang paling tinggi akan mengantarkan para 

pencari kebenaran sampai ke pintu gerbang pengalaman yang tak 

terperikan, yang merupakan intisari mistikisme sejati. Untuk dapat 

melukiskan keadaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, 

Ibn Thufail terpaksa menggunakan alegori (tamtsil), suatu metode 

yang lebih tepat karena sifatnya tidak langsung dan tidak eksplisit. 

Setting-nya dimulai di atas sebuah pulau yang tandus di Lautan India 

dan pelaku utamanya adalah Hayy, seorang anak kecil yang muncul 

                                                           
12 Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, (ed.), Ensiklopedi..., hal. 393. 
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tiba-tiba di pulau tersebut. Seekor rusa yang telah kehilangan anaknya 

menyusui Hayy sehingga ia tumbuh kuat. Namun sekalipun ia telah 

menempuh kehidupan hewaninya, ia segera terbentur pada kenyataan 

bahwa dirinya berbeda dengan hewan di sekelilingnya. Seiring putaran 

waktu, rusa yang memeliharanya mati dan membuat Hayy menjadi 

sangat berduka. Dari hasil autopsi kasar ditemukan bahwa penyebab 

kematian si rusa adalah disfungsi jantung yang begitu saja 

melenyapkan nyawanya dan membunuh organ vitalnya, tanpa sedikit 

pun ada tanda-tanda kerusakan pada raganya. Dari sini, kemudian 

Hayy menarik kesimpulan bahwa kematian tak lain dari terpisahnya 

jiwa dan raga. Dengan demikian, Hayy menemukan rahasia 

kehidupan.  

 

C. Pemikiran Ibnu Thufail yang Monumental 

Kebijaksanaan dari Timur Hayy bin Yaqzhan (Asrar Hikmah 

al-Masyriqiyyah) 

Filsuf Islam Ibnu Thufail mengetahui benar masalah-masalah 

yang memisahkan Al-Ghazali dari penganut Aristotelianisme yang 

Neoplatonis, yaitu Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam Hayy bin 

Yaqzhan, dia mencari sintesis tema-tema mereka dengan menyusun 

kembali mistisisme dan kesalehan Islam yang dipengaruhi pandangan 

sufi Al-Ghazali. Sebab, semua jalan ini diyakininya mengejar tujuan 

yang sama. Al-Ghazali sendiri telah mendalami teori emanasi 

Neoplatonik dan etika kebajikan Aristotelian. Dan para filosof 

muslim, seperti diakui oleh Al-Ghazali, paling tidak dalam niat-niat 

mereka, adalah kaum teis, muhaqqiqun, para pemikir yang 

mengabdikan diri kepada kebenaran.13 

Ringkasan dari cerita Hayy bin Yaqzhan yang ditulis oleh Ibnu 

Thufail sejatinya ingin menguraikan kebenaran-kebenaran tertentu 

dalam realitas keagamaan setiap muslim. Ringkasan tersebut 

sebagaimana diringkas oleh Nadhim al-Jisr dalam karyanya Qissat al-

Iman dan dikutip oleh Hanafi pada beberapa rangkaian ringkasan 

berikut;  

                                                           
13 Hanafi, Pengantar Filsafat..., hal. 163. 
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1) Urut-urutan tangga ma‘rifat (pengetahuan) yang ditempuh oleh 

akal, dimulai dari objek-objek inderawi yang khusus sampai 

kepada pikiran-pikiran universal;  

2) Tanpa pengajaran dan petunjuk, akal manusia bisa mengetahui 

wujud Tuhan, yaitu dengan melalui tanda-tandanya pada makhluk-

Nya, dan menegakkan dalil-dalil atas wujud-Nya itu;  

3) Akal manusia ini kadang-kadang mengalami ketumpulan dan 

ketidakmampuan dalam mengemukakan dalil-dalil pikiran, yaitu 

ketika hendak menggambarkan keazalian mutlak, ketidakakhiran, 

zaman, qadim, huduts (baru) dan hal-hal lain yang sejenis dengan 

itu;  

4) Baik akal menguatkan qadim-nya alam atau kebaharuannya na-

mun, kelanjutan dari kepercayaan tersebut adalah satu juga, yaitu 

adanya Tuhan;  

5) Manusia dengan akalnya sanggup mengetahui dsar-dasar akhlak 

yang bersifat amali dan kemasyarakatan, serta berhiaskan diri 

dengan keutamaan dasar akhlak tersebut, di samping menun-

dukkan keinginan-keinginan badan kepada hukum pikiran, tanpa 

melalaikan hak badan atau meninggalkannya sama sekali;  

6) Apa yang diperintahkan oleh syariat Islam dan apa yang diketahui 

oleh akal yang sehat dengan sendirinya, berupa kebenaran, ke-

baikan dan keindahan dapat bertemu kedua-duanya dalam satu ti-

tik, tanpa diperselisihkan lagi;  

7) Pokok dari semua hikmah ialah apa yang telah ditetapkan oleh 

syara‘, yaitu mengarahkan pembicaraan kepada orang lain menurut 

kesanggupan akalnya, tanpa membuka kebenaran dan rahasia-ra-

hasia filsafat kepada mereka. Juga pokok pangkal segala kebaikan 

ialah menetapkan batas-batas syara‘ dan meninggalkan pendala-

man sesuatu. 

Ada seorang anak tinggal sendirian di suatu pulau, yaitu Hayy bin 

Yaqzhan, disusui dan diasuh seekor rusa. Ketika dia sudah besar, 

dirinya mempunyai hasrat yang kuat untuk mengetahui menyelidiki 

tentang sesuatu yang tidak dapat dimengerti olehnya. Dia menyadari 

bahwa hewan-hewan mempunyai pakaian alami dan alat pertahanan 
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bagi dirinya, sedangkan dia sendiri telanjang dan tidak bersenjata. 

Oleh karena itu dia menutup dirinya pertama-tama dengan kulit-kulit 

hewan yang telah mati, serta memakai tongkat sebagai alat pertahanan 

diri. Lambat laut dia mengenal kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain 

mengetahui cara memakai api, manfaat bulu, tahu menenun, dan 

akhirnya membangun gubug sebagai tempat berteduhnya.14  

Hayy bin Yaqzhan, seperti manusia dambaan Aristoteles, 

mempunyai hasrat bawaan untuk mengetahui. Dirawat dan diasuh 

oleh ibu angkatnya seekor rusa. Dia belajar dan bergantung padanya 

dan percaya pada pengasuhannya. Kemauan dan kesungguhannya 

menjadi fokus dalam pembicaraan perkembangan psikologi Stoik 

tentang kesadaran moral; dan dia belajar malu, cemburu, meniru, dan 

iri pada kondisi masa kanak-kanak dalam pemikiran Ibnu Thufail. 

Pada masa remaja, Hayy bin Yaqzhan telah mencapai usia penalaran 

praktis, membuat baju dan senjata, berlelah-lelah menunggu tanduk 

tumpuh di kepalanya dan khawatir akan kalah berkelahi dengan 

binatang. Ketika ibu angkatnya melemah karena usia, dia belajar 

merawatnya dan menemukan sisi aktif cinta yang pada masa kanak-

kanak hanya merupakan ketergantungan pasif. Ketika ibu angkatnya 

meninggal, dia mencoba untuk menghidupkan kembali, tetapi 

kemudian dia menyadari bahwa ruh kehidupan telah pergi dan bahwa 

jasad yang tertinggal hanyalah benda busuk tanpa memiliki lagi prinsip 

yang mengaturnya.15  

Di dalam keyakinan Ibnu Thufail pada eksplorasi karyanya Hayy 

bin Yaqzhan dijelaskan bahwa di balik keanekaragaman tentu ada 

keseragaman (kesatuan) dan kekuatan yang tersembunyi dan yang 

ganjil, suci dan tidak terlihat. Dia menyebutnya ―Sebab Pertama‖ atau 

―Pencipta Dunia‖. Kemudian dia merenungkan dirinya sendiri dan 

alat yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian arah 

penyelidikannya berubah menjadi perenungan terhadap dirinya 

sendiri. Akhirnya dia menemukan unsur-unsur pertama atau substansi 

pertama, susunannya, benda, bentuk, dan akhirnya jiwa dan 

                                                           
14 Hanafi, Pengantar Filsafat..., hal. 164. 
15 Sayyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, Ensiklopedi..., hlm. 394.  
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keabadiannya. Dengan memperhatikan aliran air dan menyusuri 

sumbernya kepada suatu sumber air yang memancar dan melimpah 

sebagai sungai, maka dia terbimbing untuk mengatakan bahwa 

manusia juga mesti mempunyai satu sumber sama.16  

Di antaranya beberapa aspek tentang penalaran akan ‗Sebab 

Pertama‘ atau ‗Pencipta Dunia‘ secara hakiki ingin mengantarkan 

setiap pribadi kepada suatu realitas bahwa seseorang yang sudah 

mampu menemukan Tuhan sesungguhnya dia telah mampu 

menemukan dorongan batin, keselamatan, dan kebahagiaan 

kehidupan. Secara realistis pula, pribadi yang sudah menemukan 

Tuhan, sungguh dirinya telah mampu menemukan makna 

kenikmatan. Kondisi ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Thufail 

pada bait argumentasi berikut: 

―Jika ada wujud yang kesempurnaan-Nya tak terhingga, kemegahan dan 
kebaikan-Nya tidak mengenal batas, Yang melampaui kesempurnaan, 
kebaikan, dan keindahan, suatu Wujud yang tidak ada kesempurnaan, 
kebaikan, keindahan, dan kemegahan yang tidak berasal dari-Nya, maka 
kehilangan pegangan terhadap Wujud itu dan telah mengenal-Nya, tetapi 
tak bisa menemukan-Nya, berarti suatu penyiksaan yang tak terhingga 
sepanjang Dia tidak ditemukan. Begitu juga, mempertahankan kesadaran 
terus-menerus tentang-Nya berarti mengenal kegembiraan tak berselang, 
kebahagiaan tak berujung, suatu kenyamanan dan kenikmatan yang tak 

terkira‖.
17

  

Pandangan yang dibangun oleh Ibnu Thufail di atas menunjukkan 

bahwa hakikat dari Dzat Yang Satu, Allah swt., adalah kesempurnaan 

yang harus dicari dan diperjuangkan perwujudannya. Pencapaian 

kesadaran atas hakikat Yang Ada sebagai sumber utama realitas 

menggiring setiap pribadi ke dalam suatu kesadaran bahwa eksistensi-

Nya mustahil berjalan di antara kealpaan. Di atas kenyataan ini pula, 

usaha yang dilakukan oleh Hayy bin Yaqzhan ketika dirinya menyadari 

bahwa lingkungan sekitarnya tidaklah memiliki kesamaan dengan 

dirinya pengembaraan intelektualnya pun muncul dan menyelidiki 

                                                           
16 Hanafi, Pengantar Filsafat..., hal. 162. 
17 Ibnu Thufail‘s, Hayy ibn Yaqzhan, terj., L.E. Goodman (New York: t.p, 

1972) , hal. 137. 
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aspek-aspek yang bisa menyadarkan dirinya akan eksistensinya yang 

mengitari. 

Ditelaah bahwa yang membuatnya berbeda dari semua binatang 

lainnya menyebabkan dirinya menjadi seperti benda-benda langit, 

Hayy menilai bahwa ini berarti kewajiban baginya untuk menjadikan 

benda-benda langit itu sebagai pola, meniru tindakan mereka, dan 

melakukan semua yang dapat dilakukannya seperti mereka. Dengan 

perkataan lain, dia melihat bahwa bagian dari dirinya yang termulia, 

yang dengan bagian itu ia mengetahui Wujud Niscaya, mempunyai 

kemiripan dengan-Nya juga. Sebab, seperti Dia, dia melampaui yang 

fisik. Dengan demikian, kewajiban lainnya adalah usaha keras, dalam 

cara apa saja yang mungkin, untuk mencapai sifat-sifat-Nya, meniru 

cara-cara-Nya, dan menanamkan karakter-Nya ke dalam dirinya, 

melaksanakan dengan tekun kehendak-Nya, tunduk patuh kepada-

Nya, menerima setiap putusan-Nya, lahir maupun batin senang berada 

dalam kuasa-Nya. 18  

Dalam usaha mencari sebuah eksistensi dalam rangka 

menguatkan pengetahuan yang telah ada dalam dirinya membuat 

Hayy bin Yaqzhan menyadari bahwa eksistensinya tidak lain adalah 

bagian dari ―Sebab Pertama‖ yang mencipta segala sesuatu dari 

ketiadaan. Semua hal yang ada di sekitarnya menyadarkan dirinya 

bahwa hal tersebut telah diciptakan dari sumber awal kehidupan, yaitu 

Allah swt. Berada dalam kesadaran inilah, secara niscaya manusia 

harus menunjukkan kepatuhan dan ketaatan dirinya kepada Pencipta 

dirinya. 

Pada proses pengembangan pengetahuan yang muncul dalam diri 

Hayy bin Yaqzhan mulai bermetamorfosa ketika dijumpainya orang 

lain di wilayah tempat tinggalnya. Pada proses ini Nasr dan Leaman 

mencatat kematangan proses Hayy bin Yaqzhan menjadi mistikus 

matang dan nyata pertama kali berkenalan dengan manusia lainnya, 

dalam diri seseorang yang berlabuh ke pulaunya, yaitu Absal, 

pengungsi filosofis dari pulau berpenghuni yang telah lama diatur oleh 

                                                           
18 Ibnu Thufail‘s, Hayy ibn Yaqzhan, terj., L.E. Goodman (New York: t.p, 

1972) , hal. 141. 
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hukum-hukum agama wahyu.19 Di dalamnya ada unsur-unsur 

kesedihan dan parodi ketika kedua orang itu mula-mula bertemu. 

Absal yakin bahwa Hayy bin Yaqzhan adalah orang yang terdampar 

juga seperti dirinya. Hayy bin Yaqzhan ingin tahu tentang jubah wol 

sufi hitam yang panjang milik Absal, yang dikiranya merupakan 

pakaian alami dunia makhluk ini. Dirinya menghampiri lebih dekat 

untuk melihatnya. Akan tetapi, Absal yang khawatir mengganggu 

orang lain yang tengah asyik, berbalik arah dan harus dikejar 

kemudian ditenangkan oleh keperkasaan Hayy bin Yaqzhan. Dalam 

kaidah ini Nasr dan Leaman, menjelaskan pengibaratan dari Absal 

sebagai teolog layaknya kutipan yang tercantum dalam Philosophical 

Dictionary, karya Voltaire, telah mempelajari banyak bahasa, mencari 

kepelikan dan kedalaman dalam tafsir-tafsir kitab suci.  

Ketika telah sadar bahwa Hayy bin Yaqzhan tidak memiliki 

bahasa sama sekali, lenyaplah ―kekhawatiran yang dirasakannya akan 

melukai keyakinannya‖ akibat kontak dengan pribadi yang menarik 

ini; dia menjadi ingin sekali mengajarinya berbicara, berharap bisa 

menanamkan padanya pengetahuan dan agama, dan dengan begitu ia 

mendapat ridha Allah dan balasan yang besar.20  

Usaha yang hendak dilakukan oleh Absal dengan 

memperkenalkan ajarannya kepada Hayy bin Yaqzhan sejatinya 

menjadi suatu hal yang tiada disadari oleh dirinya akan indvidualitas 

Hayy bin Yaqzhan yang telah menjalankan semua hal yang diajarkan. 

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nasr dan Leaman, bahwa semua 

hal yang diajarkan oleh Absal merupakan kebenaran yang telah 

diketahui oleh Hayy bin Yaqzhan yang dijelaskan agamanya sendiri 

hanya secara simbolik. Pahala, untuk menyebut satu kasus yang 

mudah, bukanlah sejenis upah setelah menundukkan hati dan jiwa 

pada satu keyakinan yang benar, tetapi konsekuensi batin dari 

kemajuan wawasan dan spiritual. Hayy dengan mudah melihat niat 

tulus di balik gambaran simbolis yang digunakan oleh Nabi dalam 

keyakinan Absal. Dirinya bersedia ―menerimanya‖, memenuhi syarat-

                                                           
19 Sayyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, Ensiklopedi..., hlm. 407.  
20 Sayyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, Ensiklopedi..., hlm. 408. 
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syarat formal sehingga menyambut tawaran ideal untuk masuk Islam. 

Akan tetapi, sebenarnya, ketika perkenalan mereka semakin 

mendalam, Absallah yang menjadi muallaf dan murid, sedangkan 

Hayy bin Yaqzhan sebagai guru. 

Dialektika keagamaan yang coba dibangun oleh Absal kepada 

Hayy bin Yaqzhan secara hakiki menguatkan bahwa nilai-nilai hakiki 

keagamaan masyarakat timur bertitik tolak kepada hakikat kesadaran 

Ilahiah yang telah tertanam pada diri setiap pribadi. Pengetahuan 

keagamaan yang dimiliki oleh Absal sekaligus menjelaskan 

kemampuan dirinya dalam memahami doktrin agama daripada Hayy 

bin Yaqzhan pada ujungnya mendudukkan dirinya hanya sebagai diri 

yang harus senantiasa belajar dengan alam guna menguatkan 

kesadaran akan nilai agama. Pengakuan Absal terhadap kemampuan 

yang dimiliki oleh Hayy bin Yaqzhan semakin menguatkan bahwa 

hakikat doktrin agama merupakan sebuah fakta yang bisa berkembang 

dengan alam yang telah dipenuhi oleh nilai-nilai keilahian itu sendiri. 

 

 



F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  173 

Bab XI 

Mahakarya ‘The Commentator’ 

Ibnu Rusyd  

 

A. Biografi Hidup Ibnu Rusyd  

i antara peradaban Islam yang 

sangat terkenal pada masa 

kejayaan terletak dibelahan Barat 

yaitu Andalusia. Kota Cordova Andalusia 

(baca: Spanyol) melahirkan seorang filosof 

Muslim terkenal bernama Ibnu Rusyd. 

Ketika itu Andalusia merupakan salah satu pusat peradaban Islam 

yang maju dan cemerlang serta banyak menghasilkan ilmuan-ilmuan 

muslim besar seperti Ibnu Bajjah dan Ibnu Thufail, akan tetapi Ibnu 

Rusyd sangat spesial karena dianggap menjadi muslim pertama 

dibagian Barat yang menguasai filsafat dengan sangat hebat dan 

mempuni. Di sisi lain, Barat (baca: masyarakat kristen Eropa) masih 

berada dalam zaman kegelapan, kebodohan dan terkungkung dalam 

hegemoni kekuasaan gereja (The dark middle ages), sehingga dapat 

dilihat dalam konteks sejarah bahwa dengan munculnya peradaban 

Islam di Andalusia, telah menjadi jembatan bagi Eropa untuk 

mengetahui dan mempelajari Ilmu pengetahuan khususnya filsafat. 

Dengan demikian dunia Islam telah memberikan kontribusi yang 

besar bagi kemajuan Eropa.  

Filsuf ini memiliki nama lengkapnya, Abu Walid Muhammad 

Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd, ada juga yang menyebut nama 

lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad Ibn 

Ahmad Ibnu Rusd dan versi lain ada juga yang menyebutnya Abu 

D 
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Walid saja, sedangkan orang Barat menyebutnya Averroes dan ada 

juga yang menulisnya dengan Averrois1, Dalam buku karangan 

Nurcholis Madjid, dijelaskan tentang penamaan Ibnu Rusyd, bahwa 

penyebutan Averrios untuk Ibnu Rusyd adalah akibat dari terjadinya 

metamorfose Yahudi-Spanyol Latin. Oleh orang Yahudi, kata Arab 

Ibnu diucapkan seperti kata Ibrani 9 bahasa Yahudi dengan Aben. 

Sedangkan dalam standar Latin Rusyd menjadi Rochd. Dengan 

demikian nama Ibnu Rusyd menjadi Aben Rochd. Akan tetapi, dalam 

bahasa Spanyol huruf konsonan ‖b‖ diubah menjadi ‖v‖, maka Aben 

menjadi Aven Rochd. Melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dalam 

bahasa Arab disebut Idgham kemudian berubah menjadi Averrochd, 

karena dalam bahasa Latin tidak ada huruf ‖sy‖, huruf ‖sy‖ dan d 

dianggap dengan ‖s‖ sehingga menjadi Averriosd. Kemudian, rentetan 

‖s‖ dan ‖d‖ dianggap sulit dalam bahasa Latin, maka huruf ‖d‖ 

dihilangkan sehingga menjadi Averros. Agar tidak terjadi kekacauan 

antara huruf ‖s‖ dengan ‖s‖ posesif maka antara ‖o‖ dan ‖s‖ diberi 

sisipan ‖e‖ sehingga Averroes, dan ‖e‖ sering mendapat tekanan 

sehingga menjadi Averrois.2 Di negeri-negeri Eropa Latin, Ibnu Rusdy 

terkenal dengan sebutan Explainer (bahasa Arabnya : Asy-Syarih) atau 

dalam bahasa Indonesia disebut ―juru tafsir‖.3 

                                                           
1 Berbedanya nama lengkap dari Ibnu Rusd dibeberapa refrensi disebabkan 

oleh adanya potongan nama yang disusun tidak beraturan, sebagian buku hanya 
menyebutkan nama yang memang sudah akrab dikalangan masyarakat Islam saat 
itu dan ada juga yang menuliskan dengan nama lengkapnya. Lihat: Mustofa 
Hasan, Sejarah Filsafat Islam: Geneologis dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 164 

2 Nurcholis Madjid, Kaki Langit Peradaban Islam, (Jakarta: Paramadina), hal. 
94-95 

3 Karya-karya Ibnu Rusdy hingga dengan saat ini masih tersimpan baik di 
Eropa, tokoh seperti Ibnu Rusdy dianggap langka dan unik sehingga sangat 
dihormati melebihi rasa hormat orang-orang Timur terhadapnya. Karya-karya 
Ibnu Rusdy dilestarikan dan dijaga, diterjemahkan kedalam bahasa latin dan 
dipublikasikan keseluruh sekolah dan kampus-kampus, ini jauh berbeda dengan 
yang terjadi di wilayah Timur, karya-karya Ibnu Rusdy dibakar dan tidak 
diizinkan terbit dan diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan teori filsafat karya 
Ibnu Rusdy sempat diharamkan dan dilawankan dengan teori Al-Ghazali. 
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Panggilan ini sebenarnya diambil dari nama kakeknya. 

Keturunannya berasal dari keluarga yang alim dan terhormat, bahkan 

terkenal dengan keluarga yang memiliki banyak keilmuan. Kakek dan 

ayahnya mantan hakim di Andalus dan ia sendiri pada tahun 565 

H/1169 M diangkat pula menjadi hakim di Seville dan Cordova. 

Karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu hukum, pada tahun 

1173 M ia dipromosikan menjadi ketua Mahkamah Agung, Qadhi al-

Qudhat di Cordova.4 

Ibnu Rusyd tumbuh berkembang dan hidup dalam keluarga yang 

besar sekali ghairahnya pada ilmu pengetahuan. Hal itu terbukti, Ibnu 

Rusyd bersama-sama merivisi buku Imam Malik, Al-Muwatha, yang 

dipelajarinya bersama ayahnya Abu Al-Qasim dan ia menghapalnya 

dengan sangat detail. Selain mempelajari kitab-kitab karangan ulama 

terkenal, Ia juga juga mempelajari matematika, fisika, astronomi, 

logika, filsafat, dan ilmu pengobatan5 yang guru-gurunya dalam ilmu-

ilmu tersebut tidak terlalu terkenal, paling tidak saat itu dikelan hanya 

pada wilayah Andalusia saja, tetapi secara keseluruhan Cordova 

terkenal sebagai pusat studi filsafat. Adapun seville terkenal karena 

aktivitas-aktivitas artistiknya. Cordova pada saat itu menjadi saingan 

bagi Damaskus, Baghdad, Kairo, dan kota-kota besar lainnya di 

negeri-negeri Islam Timur.6 

Menjadi seorang yang berasal dari keturunan terhormat dan 

ilmuan, ayah (Ahmad Ibnu Muhammad lahir tahun 487 H dan 

meningal 563 H) pernah menjadi hakim di Cordova dan kakeknya 

                                                           
4 M. M. Syarif, History of Muslim Philosophy, vol. I, (Wisbaden: Otto 

Horossowitz, 1963) , h. 197 
5 Dalam beberapa tulisan yang salah satunya merupakan tulisan tokoh 

terkenal Dominique Urvory menyebut Ibnu Rusyd sangat setia pada filsafat 
Yunani, Ilmu kedokteran, pengobatan dan ilmu-ilmu yang berbau ilmiyah dan 
reachet, sehingga Ibnu Rusyd ditempatkan pada salah satu falasifah muslim di era 
itu, yang walaupun dibeberapa tulisan lainnya para penulis lebih senang 
menyebut Ibnu Rusyd sebagai seorang yang faqih dibandingkan dengan 
menyebutnya sebagai seorang filsuf. Lihat Eksiklopedi... (editor: Sayyed Hosen 
Nasser & Olivrer Leamen), hal. 414-215., Lihat juga Mustofa Hasan, Sejarah 
Filsafat Islam..., hal. 164 

6 Ibid., hal. 199 
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(Muhammad Ibnu Ahmad, tahun lahirnya tidak diketahui, wafatnya 

tahun 520 H/ 1126 M) adalah ahli fiqih mazhab Maliki dan imam 

masjid Cordova serta pernah menjabat sebagai hakim agung di 

Spanyol. Ayah dan kakeknya adalah ulama yang sangat disegani bukan 

hanya di kota Cordova akan tetapi kemashurannya di seantero 

Andalusia terutama dibidang fiqih, maka ketika Ibnu Rusyd dewasa ia 

diberikan jabatan untuk pertama kalinya yakni sebagai hakim pada 

tahun 565 H/1169 M, di Seville. Kemudian iapun kembali ke 

Cordova, sepuluh tahun di sana, iapun diangkat menjadi qhadi, 

selanjutnya ia juga pernah menjadi dokter Istana di Cordova 

menggantikan Ibnu Thufail, dan sebagai seorang filosof dan ahli 

dalam hukum ia mempunyai pengaruh besar di kalangan Istana, 

terutama di zaman Sultan Abu Yusuf Ya‘qub al-Mansur (1184-99 M), 

ia ditempatkan pada hirarki tertinggi Al-Muwahhidun. 

Kelebihan dan kemasyhurannya Ibnu Rusdy dalam bidang filsafat 

mulai terlihat dari peristiwa Khalifah Abu Yaqub yang memerintahkan 

Ibnu Tufail (orang Barat menyebutnya Abubacer) untuk meringkas 

semua pemikiran Aristoteles sehingga bisa dipahami dengan lebih 

mudah dan sederhana, akan tetapi Ibnu Tufail menyarankan Ibnu 

Rusdy untuk mengulas karangan Aristoteles. Saran Ibnu Tufail ini 

kemudian diungkapkan secara lengkap sebagaimana yang tertuang 

dibawah ini: 

―Abu Bakar Ibn Tufail, pada suatu hari memanggilku dan bercerita 
kepadaku bahwa ia mendengar Amirul Mukminin mengeluh tentang 
keterpenggalan cara pengungkapan Aristoteles atau penerjemahnya dan 
akibatnya, maksudnya kabur. Ia mengatakan bahwa jika ada seseorang yang 
membaca buku-buku ini kemudian dapat meringkasnya dan menjernhkan 
tujuan-tujuannya, setelah pertama-tama memahaminya sendiri secara 
seksama, orang lain akan mempunyai waktu yang longgar untuk 
memahaminya. ―kalau kamu mempunyai kesempatan‖ Ibnu Tufail 
menasihatiku, ―lakukanlah itu. Aku percaya kamu bisa, karena aku tau 
engkau mempunyai otak yang cemerlang dan watak yang baik, dan betapa 
besar pengabdianmu kepada ilmu itu. Kamu tahu usia tuaku, jabatanku- 
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dan komitmenku pada tugas lain yang aku kira jauh lebih vital – yang 

menyebabkan aku tidak dapat melakukan sendiri hal itu.‖
7
 

Lalu setelah menerima saran dari Ibnu Tufai tersebut maka Ibnu 

Rusdy mulai menulis dan merumuskan pikiran-pikiran Aristoteles, 

sejak saat itu Ibnu Rusdy dijuluki ―Juru ulas‖ sebagaimana dikatakan 

oleh Bouyges, bahkan Dante dalam karyanya Divine Comedy menyebut 

Ibnu Rusdy bersama Euclid, Ptolomeus, Hippocrates, Ibnu Sina dan 

Galen menyebutnya dengan julukan ―Juru ulas yang agung‖ (The 

Commentator).8  

Menjadi seorang filsuf, pengaruh Ibnu Rusdy dikalangan Istana 

tidak disenangi oleh kaum ulama dan kaum fuqaha. Sewaktu timbul 

peperangan antara Sultan Abu Yusuf dan kaum Kristen, sultan 

berhajat pada kata-kata kaum ulama dan kaum fuqaha. Maka kedaan 

menjadi berubah, Ibnu Rusyd disingkirkan (dibuang dari tanah 

kelahirannya) oleh kaum ulama dan kaum fuqaha. Ia dituduh (mihnah 

al-Akbar) membawa aliran filsafat yang tidak sesuai dengan ajaran 

Islam, akhirnya Ibnu Rusyd ditangkap dan diasingkan ke suatu tempat 

yang bernama Lucena di daerah Cordova. Oleh sebab itu, kaum 

filosof tidak disenangi lagi, maka timbullah pengaruh kaum ulama dan 

kaum fuqaha. Akan tetapi aib yang diterima Ibnu tidak berlangsung 

lama, sekembalinya Al-Mansyur ke Marrakusy (sekarang Maroko) 

Ibnu Rusyd dipanggil dan diampuni. Ibnu Rusdy kemudian 

dipindahkan ke Maroko dan meninggal di sana dalam usia 72 tahun 

pada tahun 595 H/1198 M.9 

 

B. Karya-karya Ibnu Rusyd  

Menjadi filsuf muslim di dunia Islam bagian Barat, Ibnu Rusyd 

juga telah membuat banyak karya dalam tulisannya. Karya-karya 

teoritisnya menunjukkan betapa luas pengetahuan yang dimiliki oleh 

                                                           
7 Abdul Wahid Al-Marrakusy, The History of the Almohades (editor: R. Dozy), 

(Amsterdam: 1968), hal. 174-175 
8 Lihat M.M. Syarif., Para Filosof..., hal. 201 
9 Harun Nasution, Filsafat dan Mitisisme dalam Islam, Cet. Ke IX,( Jakarta: 

Bulan Bintang, 1973.) hlal. 47 
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Ibnu Rusdy , dibidang ushul fiqh dan fiqh, kemudian memadukan dan 

menawarkan pendapat terhadap kasus-kasus perdebatan ulama 

(ikhtilaf) empat mazhab besar kemudian menganjurkan 

pengintegrasian penalaran analogis (qiyas). Walaupun karya Ibnu 

Rusdy menyangkut Ushul Fiqh dan Fiqih akan tetapi tetap saja, 

sebagai seorang filsuf memuat sudut pandang filosofis, seperti 

karyanya yang berjudul ―Bidayah Al-Mujtahid wa Nihdyah Al-

Muqtashid,10 sebuah uraian logis tentang hukum Islam yang 

monumental, yang sebagian besar ditulis sekitar tahun 564 H/1168 M. 

Karya-karya Ibnu Rusyd benar-benar memuat sudut pandang ke arah 

filsafat.  

Pemikirannya Ibnu Rusdy secara garis besar menonjol dalam dua 

hal, yakni astronomi/kosmologi dan kedokteran dan obat-obatan. 

Dalam bidang astronmi/kosmologi, Ibnu Rusdy melakukan sejumlah 

pengamatan dan penelitian pada masa mudanya, ia tertarik pada 

beberapa bagian pernyataan Aristoteles khususnya pada perubahan-

perubahan akibat dari kritik Aristotelian terhadap sistem Ptolemaik, 

yaitu sebuah kritik yang telah diawali oleh filsuf muslim lainnya seperti 

Ibnu Bajah dan teman Ibnu Rusdy ―Ibnu Tufail‖.  

Pada pembahasannya Ibnu Rusdy memberikan komentar-

komentar dan mempertegas segi demonstratif teks Aristotelian, akan 

tetapi Ibnu Rusdy juga menutup dan menambalnya dengan sebuah 

hipotesis umum bahwa semua fenomena langit yang berkaitan dengan 

perbedaan kecepatan planet harus dapat dijelaskan secara logis seperti 

yang diajarkan dalam filsafat. Penjelasan Ibnu Rusdypun diuraikan 

                                                           
10 Pada kitab ini terdapat pembahasan yang sangat luas dan mendalam, 

Ibnu Rusdy tidak hanya membahas tentang mazhab Maliki yang dianutnya akan 
tetapi membahas semua mazhab, baik mazhab yang dianggap kecil (pengikutnya 
sedikit dan pendapatnya jarang diketahui oleh umat Islam) sampai mazhab besar 
(mazhab populer dan mempunyai pengikut yang sangat besar dan menyebar 
diseluruh negri Islam), bahkan pembahasan yang diulas tidak hanya pembahasan 
dengan argumen klasik tapi mencakup juga argumen konservatif hingga yang 
libral. Sehingga pendapat Ibnu Rusdy di kitab ini sangat sistematis, detail, rinci 
dan sangat logis (kerangka kitab ini tentu saja menggambarkan bahwa Ibnu 
Rusdy adalah seorang filsuf). Lihat: Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab 
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 220 
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dengan memberikan penjelasan sebuah teori ―gerakan sepanjang 

heliks (laulabi)‖ atau ―gerakan sepanjang sekrup (halazuni)‖ yang sering 

dikemukakan oleh Aristoteles akan tetapi Aristoteles kurangmampu 

memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai subjek ini. 

Fokus dari penjelasan Ibnu Rusdy terhadap gerakan benda-benda 

langit ini adalah masalah gerakan kutub dari satu bola langit pada 

sumbu-sumbu kutub bola langit lainnya. Hanya melalui Al-Bithruji 

(Alpe-tragius) model matematis untuk gerak ini dilontarkan secara 

sangat jelas dan logis, meskipun pada akhirnya pendapat ini tidak 

mendapat banyak pendukung diawal kemunculannya hingga jauh abad 

ke-10H/ ke-16 M. 

Karya-karya Ibnu Rusdy adalah sebagai berikut :  

a. Tahafut at-Tahafut. Kitab ini berupaya menjabarkan dengan 

menyanggah dan menangkis butir demi butir keberatan ter-

hadap Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah (Kacau 

balaunya kaum filusuf) yang dengan kitab ini Al-Ghazali 

memberikan kritikan yang sangat pedas terhadap para filosof. 

Tahafut at-Tahafut (kacau balaunya tahafut Al-Ghazali), lebih 

luwes dari pada fashl dalam menegaskan keunggulan agama 

yang didasarkan pada wahyu atas akal yang dikaitkan dengan 

agama yang murni rasional. Akan tetapi, Tahafut at-Tahafut 

juga setia kepada Fashl, melalui pandangan terhadap diri Nabi 

yang mempunyai akl aktif untuk melihat gambaran-gambaran 

secara rasional. Seperti halnya juga para filsuf, dan yang 

mengubah gambaran-gambaran tersebut dengan mengubah 

imajinasi menjadi simbol-simbol yang sesuai kebutuhan orang 

awam. Dengan demikian, rasioanlisme religius Ibnu Rusyd 

bukan sekedar reduksionisme, seperti halnya paham Al-

Muwahhidun, ini merupakan keyakinan pada kemungkinan 

untuk membangun kembali rantai penalaran secara apos-

teriori.11 Sampai sekarang kitab ini banyak dikaji oleh orang-

orang yang mendalami filsafat, bahkan kitab ini menjadi 

                                                           
11 Dedi Supriyadi, Pengantar Filsafat Islam..., hlm. 229 
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rujukan utama para filosof modern ketika menghadapkan 

masalah filsafat dan tasawuf. 

b. Fash al-Maqal fi ma bain al-Hikmat wa al-Syari‟ah min alIttishal 

(kata putus tentang hubungan filsafat dan syariat) Kitab ini 

berisikan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. 

c. Al-Kasyf‟an Manahij al-Adillat fi ‟Aqa‟id al-Millat, (menyingkap 

metode-metode pembuktian) berisikan kritik terhadap metode 

para ahli ilmu kalam dan sufi. 

d. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid. Kitab perbandingan 

semua mazhab fikih, baik yang terkenal maupun mazhab fikih 

yang tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat muslim, dikaji 

secara filosofis, sistematis dan logis.  

e. Kulliyat Fi Al-Thibb (kitab ini membicarakan garis-garis besar 

ilmu kedokteran dan menjadi pegangan para mahasiswa 

kedokteran di Eropa selama berabad-abad. 

f. Al-Qanun (karya tulis yang merupakan ulasan atas karya 

Aristoteles, kemudian kitab ini dijadikan beberapa (3) bagian 

yang merupakan buku ulasan kecil, yaitu kitab Al-Asghar 

(yang lebih kecil), Al-Ausat (yang sedang) dan Al-Akbar (yang 

lebih besar). 

 

C. Pemikiran Filsafat Ibnu Rusyd  

Karya dari hasil pemikiran Ibnu Rusdy dalam beberapa disiplin 

ilmu sangatlah banyak, salah satu disiplin keilmuan terebut adalah 

filsafat. Sebagai komentator Aristoteles, tidak mengherankan jika 

pemikiran Ibnu Rusyd sangat dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno. 

Ibnu Rusyd menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau 

komentar atas karya-karya Aristoteles, dan berusaha mengembalikan 

pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa latin, Ibnu 

Rusyd terkenal dengan nama Explainer (asy-Syarih) atau juru tafsir 

Aristoteles. Sebagai juru tafsir martabatnya tak lebih rendah dari 

Alexandre d‘Aphrodise (filosof yang menafsirkan filsafat Aristoteles 
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abad ke-2 Masehi) dan Thamestius.12Dalam beberapa hal Ibnu Rusyd 

tidak sependapat dengan tokoh-tokoh filosof muslim sebelumnya, 

seperti al-Farabi dan Ibnu Sina dalam memahami filsafat Aristoteles, 

walaupun dalam beberapa persoalan filsafat ia tidak bisa lepas dari 

pendapat dari kedua filosof muslim tersebut. Menurutnya pemikiran 

Aristoteles telah bercampur baur dengan unsur-unsur Platonisme 

yang dibawa komentator-komentator Alexandria. Oleh karena itu, 

Ibnu Rusyd dianggap berjasa besar dalam memurnikan kembali 

filsafat Aristoteles. Atas saran gurunya Ibnu Thufail yang memintanya 

untuk menerjemahkan fikiran-fikiran Aristoteles pada masa dinasti 

Muwahhidun tahun 557-559 H.13 

Aristoteles benar-benar dijadikan panutan dan idola bagi Ibnu 

Rusdy, namun demikian, walaupun Ibnu Rusyd sangat mengagumi 

dan mengidolakan Aristoteles bukan berarti dalam berfilsafat ia selalu 

mengekor dan menjiplak filsafat Aristoteles. Ibnu Rusyd juga memiliki 

pandangan tersendiri dalam tema-tema filsafat yang menjadikannya 

sebagai filosof Muslim besar dan terkenal pada masa klasik hingga 

sekarang.  

 

1. Pemikiran Epistemologi Ibn Rusyd Terhadap Agama dan 

Filsafat 

Perbedaan yang terjadi antara filsafat dan tasawuf (paling tidak 

pertentangan ini dapat dilihat dari pertentangan pada masa Al-Ghazali 

dan Ibnu Rusdy dari karangan kitab yang saling jawab dan saling 

tangkis pendapat) menyebabkan jurang pemisah yang sangat dalam 

antara keduanya. Beberapa kalangan ulama yang dipelopori oleh Al-

Ghazali menentang keras pemberlakuan beberapa teori filsafat yang 

menyebabkan beberapa hukum (menurut ulama yang menentang) 

menjadi kacau. Sedangkan sebaliknya, beberapa filosof semakin 

gencar memberikan perlawanan terhadap pendapat ulama yang 

menentang digunakannnya pendekatan filsafat dalam Islam, paling 

tidak filsuf yang memberikan perlawanan tersebut dimotori oleh Ibnu 

                                                           
12 Ahmad Fuad al-Ahwani, Filsafat Islam, Cet. kedelapan (Jakarta: Pustaka 

Firdaus,1997), hal. 108 
13Ibid., hal. 110 
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Rusdy (perlawanannya ditunjukkan dengan menjawab butir perbutir 

kritikan Al-Ghazali dalam kitabnya, seperti yang dijelaskan 

sebelumnya), jika Al-Ghazali mengharamkan filsafat maka sebaliknya, 

dalam kitabnya Fash al Maqal, ibn Rusyd berpandangan bahwa 

mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib.14  

Berdasarkan argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari 

hal-hal yang wujud yang lantas orang berusaha menarik pelajaran / 

hikmah / ‘ibrah darinya, sebagai sarana pembuktian akan adanya 

Tuhan Sang Maha Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan 

seseorang tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan , maka semakin 

sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. 

Bahkan dalam banyak ayat-ayat-Nya Tuhan mendorong manusia 

untuk senantiasa menggunakan daya nalarnya dalam merenungi 

ciptaan-ciptaan-Nya. Jika kemudian seseorang dalam pemikirannya 

semakin menjauh dengan dasar-dasar Syar‘iy maka ada beberapa 

                                                           
14 Ibnu Rusdy mendasarkan argumennya dengan menggunakan dalil Al-

Qur‘an surat al-Hasyr:2 yang arti ayatnya ―...Maka ambillah kejadian itu untuk 
menjadi pelajaran hai orang-orang yang memiliki pandangan‖. Dan al-Isra‘:184 yang arti 
ayatnya ―Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka 
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya‖. Ayat ini memerintahkan 
manusia dengan sangat jelas agar berfikir tentang wujud atau alam yang nampak 
dalam rangka mengenal dan mengetahui Tuhan sang Pencipta dengan sekenal-
kenalnya dan sedekat-dekatnya, jika demikian maka ayat ini sebenarnya 
memerintahkan manusia untuk berfilsafat. Al-Qur‘an memerintahkan manusia 
untuk berfilsafat dan mempelajari filsafat dikarenakan manusia harus membuat 
spekulasi atas jagat alam raya ini dan merenungkan sedemikian banyak 
ciptaannya Allah SWT. Sasaran agama secara filosofis, yaitu agama berfungsi 
sebagai pencapai teori yang benar dan perbuatan yang benar (al-ilm al-haq wal-
amal al-haq). Lihat: Ibnu Rusdy, Fashal Maqal...,hal. 18., Sebab pengetahuan sejati 
adalah pengetahuan tentang Tuhan, ke-maujud-an lainnya, dan kebahagiaan 
serta kesengsaraan di akhirat. Ada dua cara untuk mendapatkan pengetahuan, 
yaitu penerapan dan persesuaian. Persesuaian bisa bersifat demonstratif, 
dialektis, atau retoris. Dapat disimpulkan berdasarkan perintah al-Qur‘an kaum 
muslimin wajib berfilsafat ―maujud al-aql” bukan dilarang atau diharamkan. Lihat: 
M.M. Syarif, Para Filosop..., hal. 204-205. Menurut Ibnu Rusdy, apabila ada teks 
wahyu yang arti lahiriyahnya bertentangan dengan pendapat akal, teks itu harus 
ditakwil atau ditafsirkan sedemikian rupa sehingga menjadi sesuai dengan 
pendapat akal. Kajian ini terlihat dari kitabnya Fash al-Maqal Fima Bain Al-
Hikmah wa Asy-Syariah Min Al-Ittisal. Lihat: M.M. Syarif, Para Filosop..., hal. 205. 
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kemungkinan, pertama, ia tidak memiliki kemampuan / kapasitas yang 

memadai berkecimpung dalam dunia filsafat, kedua, ketidakmampuan 

dirinya mengendalikan diri untuk untuk tidak terseret pada hal-hal 

yang dilarang oleh agama dan yang ketiga adalah ketiadaan 

pendamping /guru yang handal yang bisa membimbingnya 

memahami dengan benar tentang suatu obyek pemikiran tertentu.  

Sehingga tidak mungkin filsuf akan berubah menjadi mujtahid, 

tidak mempercayai eksistensi Tuhan/ meragukan keberadaaan Tuhan, 

Kalaupun ia berada dalam kondisi semacam itu bisa dipastikan ia 

mengalami salah satu dari 3 faktor di atas, atau terdapat dalam dirinya 

gabungan 2 atau 3 faktor-faktor tersebut. Sebab kemmapuan manusia 

dalam menenrima kebenaran dan bertindak dalam mencari 

pengetahuan berbeda-beda.  

Ibn Rusyd berpendapat ada 3 macam cara manusia dalam 

memperoleh pengetahuan yakni:  

1) Lewat metode al-Khatabiyyah (Retorika), kelompok ini juga 

disebut oleh Ibnu Rusdy sebagai orang yang awam, yang 

menyerap kebenaran hanya dari contoh-contoh dan puitis dan 

inilah manusia yang kebanyakan.  

2) lewat metode al-Jadaliyyah (dialektika), kelompok ini disebut 

juga oleh Ibnu Rusdy sebagai kelomok para teolog, kelompok 

ini lebih tinggi dari keompok pertama karena memulai 

kebenaran dari kebenaran dialektis  

3) Lewat metode al-Burhaniyyah (demonstratif), kelompok ini 

adalah kelompok yang paling tinggi diantara ketiga 

pengelompokan ini, ini disebabkan karena kebenaran yang 

diperoleh kelompok ketiga ini melalui kebenaran ilmiah, 

kelompok ini diduduki oleh para filosof15 

Pertama, Metode Khatabi digunakan oleh mereka yang sama sekali 

tidak termasuk ahli takwil, yaitu orang-orang yang berfikir retorik, 

yang merupakan mayoritas manusia. Sebab tidak ada seorangpun yang 

berakal sehat kecuali dari kelompok manusia dengan kriteria 

                                                           
15 Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, Cet. Ke-3, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2002), hal. 116 
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pembuktian semacam ini (khatabi) Kedua, Metode Jadali dipergunakan 

oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan ta‟wil dialektika. 

Mereka itu secara alamiyah atau tradisi mampu berfikir secara 

dialektik. Ketiga, Metode Burhani dipergunakan oleh mereka yang 

termasuk ahli dalam melakukan ta‟wil yaqini. Mereka itu secara alamiah 

mampu karena latihan, yakni latihan filsafat, sehingga mampu berfikir 

secara demonstratif. Ta‟wil yang dilakukan dengan metode Burhani 

sangat tidak layak untuk diajarkan atau disebarkan kepada mereka 

yang berfikir dialektik terlebih orang-orang yang berfikir retorik. 

Sebab jika metode ta‟wil burhani diberikan kepada mereka justru bisa 

menjerumuskan kepada kekafiran. Penyebabnya dalah karena tujuan 

ta‘wil itu tak lain adalah membatalkan pemahaman lahiriyah dan 

menetapkan pemahaman secara interpretatif. Pernyataan ini merujuk 

pada Qur‘an surat Al-Isra‘ [17]: 85 :  

ي امِْعنِْه إاِلَّ كَِنيالً  وتِيتُه وِّ
ُ
ْمِر َرِّبِّ َوَوا أ

َ
لًََُِم َعِي الُروِح كُِل الُروُح ِوْي أ

َ
 َويَْسأ

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu ter-
masuk urusan Tuhan-ku. (Q.S. Al-Israa‘: 85)  

Dalam hal ini Allah SWT tidak menjelaskan pengertian ruh 

karena tingkat kecerdasan mereka itu tidak/ belum memadai sehingga 

dikhawatirkan justru hal itu akan menyusahkan mereka. Ketiga 

metode itu telah dipergunakan oleh Tuhan sebagaimana terdapat 

dalam teks-teks al-Qur‘an. Metode itu dikenalkan oleh Allah SWt 

sedemikian rupa mengingat derajat pengetahuan dan kemampuan 

intelektual manusia amat beragam, sehingga Allah SWT tidak 

menawarkan metode pemerolehan pengetahuan dan kebenaran hanya 

dengan satu macam cara saja.  

Di antara pendekatan tersebut, satu pendekatan yang diyakini Ibn 

Rusyd bisa mendamaikan antara bunyi literal teks yang transenden 

dengan pemikiran spekulatif – rasionalistik manusia adalah kegiatan 

Ta‘wil . Metode ta‘wil bisa bikatakan merupakan isu sentral dalam 

kitab beliau ini. Al-Qur‘an kadang berdiam diri tentang suatu obyek 

pengetahuan. Lantas ulama melakukan Qiyas (syar‟iy) untuk 

menjelaskan kedudukan obyek pemikiran yang maskut ‗anhu tersebut. 

Demikian pula dengan nalar Burhani, ia merpakan metode ta‟wil / 
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qiyas untuk membincangkan persoalan-persoalan maujud yang tidak 

dibicarakan oleh al-Qur‘an.  

Metode Qiyas burhani itu digunakan ketika terjadi kontradiksi 

anatara gagasan Qur‘anik dengan konsep rasional-spekulatif pemikiran 

manusia. Ibn Rusyd beranggapan bahwa teks syar‘iy memiliki 

keterbatasan makna. Oleh karena itu jika terjadi ta‘arudl dengan qiyas 

burhani, maka harus dilakukan ta‘wil atas makna lahiriyyah teks. 

Ta‘wil sendiri didefinisikan sebagai: makna yang dimunculkan dari 

pengertian suatu lafaz yang keluar dari konotasinya yang hakiki (riel) 

kepada konotasi majazi (metaforik) dengan suatu cara yang tidak 

melanggar tradisi bahasa arab dalam mebuat majaz. Misalnya dengan 

menyebutkan ―sesuatu‖ dengan sebutan ―tertentu lainnya‖ karena 

adanya faktor kemiripan , menjadi sebab / akibatnya, menjadi 

bandingannya atau faktor-faktor lain yang mungkin bisa dikenakan 

terhadap obyek yang awal.  

Dalam pemikirannya Ibn Rusyd beranggapan adanya lafaz dhahir 

(Eksoteris) dalam nash sehingga perlu dita‘wil, agar diketahui makan 

bathinyyah (Esoteris) yang tersembunyi di dalamnya adalah dengan 

tujuan menyelaraskan keberagaman kapasitas penalaran manusia dan 

perbedaan karakter dalam menerima kebenaran . Nash ilahiyyah turun 

dengan berusaha menyesuaikan bahasa yang paling mudah untuk 

dimengerti oleh manusia dengan tidak menutup mata terhdap 

kecenderungan kelompok ulama yang pandai (al Rasyikhuna fil „Ilm) 

untuk merenungi makna-makna dibalik lafaz yang tersurat.  

Kemudian, Ibnu Rusdy menjelaskan bahwa selama ini agama dan 

filsafat selalu sejalan karena tujuan dan tindakan filsafat sama dengan 

tujuan dan tindakan agama. Masalahnya hanyalah keselarasan 

keduanya dalam metode dan permasalahan teori.jika yang tradisional 

itu (al-manqul) bertentangan dengan yang rasional (al-ma‟qul), yang 

tradisional harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga selaras dengan 

yang rasional. Penafsiran yang bersifat ategoris (takwil) didasarkan 

pada kenyataan bahwa dalam al-Qur‘an terdapat ayat-ayat tersurat dan 

tersirat (ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasabihat). Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa meminjam istilahnya Ahmad Fuad 

Al-Ahwani ―filsafat adalah saudara kembarnya agama‖ atau ―filsafat 
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adalah sahabat karibnya agama, mereka berdua saling mencintai satu 

sama lainnya‖16 

 

2. Pemikiran Epistemologi Ibn Rusyd Terhadap Metafisika 

dan Pengetahuan Tuhan 

Pada Konsep metafisika dan konsep pengetahuan Tuhan ini 

menjelaskan pembuktian terhadap keberadaan Tuhan yang banyak 

diragukan oleh atheis dan untuk membantah beberapa serangan yang 

dilakukan para ulama yang tidak stuju dengan adanya pembahasan dan 

konsep para filusuf terhadap sifat Tuhan. Dalam pembahasan ini, 

akan dijelaskan dahulu konsep dan pemikiran Ibnu Rusdy terhadap 

keberadaan Tuhan yang dibahas secara filsafat, berikutnya pada 

pembahasan selanjutnya dibahas tentang sanggahan dan tangkisan 

Ibnu Rusdy terhadap serangan Al-Ghazali tentang pengetahuan 

Tuhan. 

Pertama Dalam masalah ketuhanan, Ibn Rusyd berpendapat 

bahwa Allah adalah Penggerak Pertama (Muharrik al-Awwal). Sifat 

posistif yang dapat diberikan kepada Allah ialah ‖Akal‖, dan 

‖Maqqul‖. Wujud Allah ia;ah Esa-Nya. Wujud dan ke-Esa-an tidak 

berbeda dari zat-Nya.17 Konsepsi Ibn Rusyd tentang ketuhanan jelas 

sekali merupakan pengaruh Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibn 

Sina, disamping keyakinan agama Islam yang dipeluknya. Mensifati 

Tuhan dengan ‖Esa‖ merupakan ajaran Islam, tetapi menamakan 

Tuhan sebagai penggerak Pertama, tidak pernah dijumpai dalam 

pemahaman Islam sebelumnya, hanya di jumpai dalam filsafat 

Aristoteles dan Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina.18 

Pada pembuktian adanya Tuhan, golongan Hasywiyah, Shufiah, 

Mu‘tazilah, Asy‘ariyah, dan falasifah, masing-masing golongan 

tersebut mempunyai keyakinan yang berbeda satu sama lainnya, dan 

                                                           
16 M.M. Syarif, Para Filosof..., hal. 207 
17 Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, Cet. Ke-3, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2002), hal, 117 
18Ibid., hal 118 



F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  187 

menggunakan ta‘wil dalam mengartikan kata-kata Syar‘i sesuai dengan 

kepercayaan mereka.19  

Di dalam pembuktian terhadap Tuhan, Ibn Rusyd menerangkan 

dalil-dalil yang menyakinkan:  

1) Dalil wujud Allah. Dalam membuktikan adanya Allah, Ibn Rusyd 

menolak dalil-dalil yang pernah dkemukakan oleh beberapa 

golongan sebelumnya karena tidak sesuai dengan apa yang telah 

digariskan oleh Syara‘, baik dalam berbagai ayatnya, dan karena itu 

Ibn Rusyd mengemukakan tiga dalil yang dipandangnya sesuai 

dengan al-Qur‘an dalam berbagai ayatnya, dank arena itu, Ibnu 

Rusyd mengemukakan tiga dalil yang dipandangnya sesuai, tidak 

saja bagi orang awam, tapi juga bagi orang –orang khusus yang 

terpelajar.  

2) Dalil ‗inayah al-Ilahiyah (pemeliharan Tuhan). Dalil ini berpijak 

pada tujuan segala sesuatu dalam kaitan dengan manusi. Artinya 

segala yang ada ini dijadikan untuk tujuan kelangsungan manusia. 

Pertama segala yang ada ini sesuai dengan wujud manusia. Dan 

kedua, kesesuaian ini bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi 

memang sengaja diciptakan demikian oleh sang pencipta bi-

jaksana. Ayat suci yang mendukung dalil tersebut, diantaranya Q.S, 

al-Naba‘[78]:6-7  

ْوتَاداً.
َ
تَاَل أ اداً. َواْْلِ َُ رَْض ِم

َ
لَْه ََنَْعِل اأْل

َ
 أ

Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?,. Dan 
gunung-gunung sebagai pasak ?  

3) Dalil Ikhtira‘ (dalil ciptaan) Dalil ini didasarkan pada fenomena 

ciptaan segala makhluk ini, seperti ciptaan pada kehidupan benda 

mati dan berbagai jenis hewan, tumbuhtumbuhan dan sebagainya. 

Menurut Ibn Rusyd, kita mengamati benda mati lalu terjadi ke-

hidupan padanya, sehingga yakin adanya Allah yang mencip-

takannya. Demikian juga berbagai bintang dan falak di angkasa 

tundujk seluruhnya kepada ketentuannya. Karena itu siapa saja 

yang ingin mengetahui Allah dengan sebenarnya, maka ia wajib 

                                                           
19Ibid., hal 119 
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mengetahui hakikat segala sesuatu di alam ini agar ia dapat 

mengetahui ciptaan hakiki pada semua realitas ini. Ayat suci yang 

mendukung dalil tersebut, diantaranya Q.S, al-Hajj [22]: 73  

يَي تَْدُعَِن ِوي ُدوِن اَِّ مَي ََيْنُُلِا ُذةَاةاً وَ  ِ
ُ إِنَّ اَّلَّ ََ ا انلَّاُس ُُضَِب َوحٌَل فَاْستَِىُعِا  َُ ُي

َ
ِِ يَا أ

َ ل
ُه اَُّلةَاُب َشيْئاً الَّ  ُُ ُ َوإِن يَْسنُتْ ََ اِمُب َوالَْىَّْنُُِب.اْجتََىُعِا  ُعَف امََّّ ََ  ٍُ ُُ ِوٌْ   يَْسٌََِلُذو

Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu 
perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-
kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu 
untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, ti-
adalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang 
menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah. (QS. Al-Hajj:73)  

4) Dalil Harkah (Gerak.) Dalil ini berasal dari Aristoteles dan Ibn 

Rusyd memandangnya sebagi dalil yang meyakinkan tentang 

adanya Allah seperti yang digunakan oleh Aristoteles sebelumnya. 

Dalil ini menjelaskan bahwa gerak ini tidak tetap dalam suatu 

keadaan, tetapi selalu berubah-ubah. Dan semua jenis gerak be-

rakhir pada gerak pada ruang, dan gerak pada ruang berakhir pada 

yang bergerak pad dzatnya dengan sebab penggerak pertama yang 

tidak bergerak sama sekali, baik pada dzatnya maupun pada si-

fatnya. Akan tetapi, Ibn Rusyd juga berakhir pada kesimpulan 

yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa gerak itu qadim.  

5) Sifat-sifat Allah. Adapun pemikiran Ibn Rusyd tentang sifatsifat 

Allah berpijak pada perbedaan alam gaib dan alam realita. Untuk 

mengenal sifat-sifat Allah, Ibn Rusyd mengatakan, orang harus 

menggunakan dua cara: tasybih dan tanzih (penyamaan dan 

pengkudusan). Berpijak pada dasar keharusan pembedaan Allah 

dengan manusia, maka tidak logis memperbandingkan dua jenis 

ilmu itu.  

Kedua tentang pengetahuan Tuhan. Kritik yangdilakukan Al-

Ghazali tentang Tuhan mengetahui hal-hal kecil atau tidak? Al-

Ghazali memandang bahwa Tuhan sangat Maha Mengetahui akan 

segala-galanya, baik yang dekat maupun yang jauh, yang kecil maupun 

yang besar, yang fisik ataupun non fisik, semuanya detail Tuhan 
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mengetahuinya. Tuduhan Al-Ghazali ini bermula dari kutipan yang 

dilakukan oleh Al-Ghazali sebagai berikut: 

―yang jadi masalah adalah pernyataan mereka yang menyatakan Tuhan yang 
Maha Mulia mengetahui hal-hal yang bersifat universal, tetapi tidak hal-hal 
yang bersifat partikular. Pernyataan ini menunjukkan ketidakberimanan 
mereka. Sebaliknya, yang benar adalah tidak ada sebutir atompun di langit 

atau di bumi yang luput dari pengetahuannya.‖
20

 

Dalam upaya mempertahankan pemikirannya dari serangan Al-

Ghazali terhadap filsuf tersebut maka Ibnu Rusdy menjelaskan 

dengan memulai pada pernyataan yang menyatakan bahwa para filusuf 

membenarkan dan tidak mempermasalahkan apakah Tuhan 

mengetahui atau tidak mengetahui hal-hal yang kecil. Seperti halnya 

umat Islam, bagi para filusuf Muslim juga berpandangan bahwa 

Tuhan mengetahui hal-halyang bersifat kecil (juz‟i) pada alam ini. 

Menurut Ibnu Rusdy, pengetahuan juz‟i Tuhan tidak sama dengan 

pengetahuan manusia tentang hal yang demikian, ini disebabkan 

pengetahuan manusia berdaasarkan akibat melihat hal-hal kecil itu, 

sedangkan pengetahuan Tuhan sudah sejak azali Tuhan 

mengetahuinya. Berikut kutipan sanggahan Ibnu Rusdy : 

―Bagi kami, cara untuk menghilangkan keragu-raguan adalah mengetahui 
bahwa keadaan ilmu –qadim terhadap wujud, berbeda dengan keadaan 
ilmu-baru terhadap wujud. Adanya wujud tersebut menjadi sebab dan illat 
bagi ilmu kita, sedangkan ilmu qadim menjadi illat dan sebab bagi wujud. 
Jika wujud tersebut terjadi setelah tidak ada, timbullah ilmu tambahan pada 
ilmu yang qadim, yang menjadi musabbab (akibat) dari wujud, bukan 
menjadi illatnya. Oleh karena itu, tidak bisa terjadi perubahan, seperti yang 
terjadi pada ilmu yang baru. Kesalahan ini disebabkan pengiasan 
(mempersamakan) perkara yang gaib (Tuhan) atas perkara yang nyata 
(manusia), sedangkan pengiasan semacam itu tidak benar. Sebagaimana 
pada diri pembuat tidak terjadi perubahan ketika perkara yang dibuatnya itu 
terjadi, yaitu perubahan yang sebelumnya tidak ada, demikian pada ilmu –
qadim tidak perlu terjadi perubahan ketika perkara yang diketahuinya keluar 
dari padanya. Dengan demikian keragu-raguan telah dapat dihilangkan, dan 
tidak perlu memegangi pendirian bahwa apabila pada ilmu yang qadim 
karena adanya perubahan pada ilmu ketika terjadi perubahan pada perkara 
yang wujud hanya menjadi syarat bagi ilmuyang diakibatkan (menjadi 
musabbab) dari perkara yang wujud, yaitu bagi ilmu yang baru. Jadi ilmu 

                                                           
20 Ibnu Rusdy, Fasal Maqal 
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qadim hanya berhubungan dengan perkara yang wujud menurut keadaan 
yang tidak berlaku bagi hubungan ilmu –hadis dengan perkara yang wujud, 
bukannya tidak berhubungan sama sekali, seperti yang biasa dikatakan 
bahwa karena adanya keragu-raguan tersebut, para filsuf mengatakan 

bahwa Tuhan tidak mengetahui peristiwa-peristiwa kecil...‖
21

  

Ibnu Rusdy mengisyaratkan melalui tulisannya tersebut untuk 

perlunya pemetaan terhadap ekstensi Tuhan ketika dihadapkan pada 

realitas setelah alam ini terbentuk. Tuhan bukan berarti tidak tahu dan 

lepas tangan terhadap sesuatu yang partikular yang diciptakannya 

sendiri, semuanya tergantung pada cara pandang yang benar, apakah 

partikular ini muncul setelah alam ini terbentuk atau sejak azali. Ibnu 

Rusdy memisahkan pengetahuan Tuhan sejak alam ini dibentuk dan 

sesudah alam ini terbentuk. Misalnya Tuhan telah menentukan nasib 

seseorang sejak qidam, lalu apakah Tuhan juga menentukan proses 

nasib seseorang ketika orang tersebut lahir?. Gambaran ini tersurat 

dari ungkapan Ibnu Rusdy sebagai berikut: 

―... Keadaanya bukanlah seperti yang mereka sangka, melainkan filsuf 
tersebut mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui peristiwa kecil 
dengan ilmu-baru. Syaratnya adalah kebaharuan ilmu itu dengan 
kebaharuannya peristiwa-peristiwa kecil tersebut bukan menjadi akibat 
(musabbab) darinya, seperti halnya dengan ilmu-baru. Ini adalah penyucian 
yang setinggi-tingginya yang harus diakui karena Tuhan mengetahui segala 
sesuatu, karena keluarnya segala sesuatu tersebut karena kedudukan-Nya 
sebagai Dzat yang wujud saja, atau wujud dengan sifat tertentu, melainkan 

kedudukan-Nya sebagai Dzat yang mengetahui‖.
22

     

Menarik untuk dikutip disini, Oliver Leamen mencoba 

memahami kedua pemikir (baca: Al-Ghazali dan Ibnu Rusdy) dan 

pendekatan apa yang digunakan sehingga terjadi perbedaan hasil olah 

pikir diantara keduanya. Berikut kutipannya : 

―Tuduhan yang menarik ini timbul dari cara filsuf membedakan antara 
pengetahuan kita dan pengetahuan Tuhan. Dari sudut pandang agama 
Islam, mengajarkan bahwa Tuhan mengetahui setiap dan segala sesuatu 
yang ada diatas dunia yang sementara ini. Orang boleh menduga bahwa 

                                                           
21 Ibnu Rusdy, Fasal Maqal..., dalam Mustofa Hasan, Sejarah Filsafat..., hal. 

176 
22 Ibid., 177 
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pengetahuan seperti itu penting sekali untuk tindakan penentuan keputusan 
tentang nasib jiwa manusia setelah mati. Bagaimanapun, suatu pikiran yang 
mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta kemudian 
melupakannya bukanlah pikiran yang menarik bagi paham ortodok Islam. 
Dapat saja ada sedikit keraguan, bagaimanakah pandangan Al-Qur‘an 
tentang hakikat kekuasaan Tuhan (Qudrat. pen). Bahkan, Tuhan 
mengetahui semua pemikiran ―Sesungguhnya Kamitelah menciptakan 
manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih 
dekat kepadanya daripada urat lehernya‖. Dia mengetahui setepatnya 

individu-individu baru yang dilahirkan.
23

  

3. Pemikiran Epistemologi Ibn Rusyd Terhadap Qadimnya 

Alam 

Dalam upaya mempertahankan pendapat dari serangan Al-

Ghazali terhadap paham qadim-nya alam, Ibnu Rusdy menegaskan 

bahwa paham qadim-nya alam itu tidak bertentangan dengan ajaran Al- 

Qur‘an. Menurutnya, pendapat para teolog yang mengatakan bahwa 

alam diciptakan Tuhan dari tiada tidak mempunyai dasar dalama Al- 

Qur‘an. Ibnu Rusdy mengatakan bahwa dari ayat-ayat Al- Qur‘an 

(Q.S. 11; 41; 11; 21; 30) dapat diambil kesimpulan bahwa alam 

diciptakan Tuhan bukanlah dari tiada ―al-Adam”, melainkan dari 

sesuatu yang ada. Selain itu, Ibnu Rusdy juga mengingatkan bahwa 

paham qadim-nya alam tidak harus membawa pada pengertian bahwa 

alam itu ada dengan sendirinya atau tidak dijadikan oleh Tuhan. Bagi 

para filsuf muslim, alam dikatakan qadim karena alam diciptakan 

Tuhan, yaitu diciptakan sejak qadim-azali. Karena diciptakannya sejak 

qidam, alam menjadi qidam pula. Bagaimanapun, Tuhan dan alam tidak 

sama karena Tuhan adalah qadim yang mencipta, sedangkan alam 

adalah qadim- yang dicipta. 

 

4. Pemikiran Epistemologi Ibn Rusyd Terhadap Kebangkitan 

Jasmani 

Terkait dengan kehidupan manusia setelah kiamat (baca: akhirat) 

tidak terlepas dari perdebatan panjang antara Al-Ghazali dan Ibnu 

Rusdy. Pendapat Al-Ghazali mengenai kebangkitan jasmani 

                                                           
23 Oliver Leamen, Pengantar Filsafat,,,. Hal. 161. 
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menyatakan bahwa manusia kelak akan dibangitkan seperti jasadnya di 

dunia, itu berarti bahwa manusia menurutnya akan hidup dengan 

jasadnya, tidak hanya dengan rohnya sebagaimana yang disangkakan 

oleh para filsuf semisal Ibnu Rusdy. Menurut Al-Ghazali dibeberapa 

kitabnya menjelaskan, terutama kitab tasawufnya mengatakan tidak 

ada satu ulamapun yang menyatakan bahwa manusia di akhirat hanya 

dibangkitkan dengan rohnya saja, itu artinya manusia dibangkitkan 

lengkap dengan jasmani dan rohani. 

Berikut ini adalah kutipan dari Al-Ghazali: 

―... adalah bertentangan dengan seluruh keyakinan Muslim, keyakinan 
mereka yang mengatakan bahwa badan jasmani manusia tidak akan 
dibangkitkan pada hari kiamat, tetapi hanya jiwa yang terpisah dari badan 
yang akan diberi pahala dan hukuman. Pahala dan hukuman itu akan 
bersifat spiritual dan bukannya bersifat jasmaniah. Sesungguhnya mereka 
itu benar dalam menguatkan adanya pahala dan hukuman yang bersifat 
spiritual, karena hal itu ada secara pasti; tetapi secara salah mereka menolak 
adanya pahala dan hukuman yang bersifat jasmaniah dan mereka dikutuk 
oleh Hukum yang telah diwahyukan dalam pandangan yang mereka 

nyatakan itu‖.
24

 

Menanggapi tudingan ini, Ibnu Rusdy menggambarkan 

kebangkitan rohan dengan analogi yang sederhana yakni analog orang 

yang tidur. Sebagaimana tidur, jiwa tetap hidup, begitupula ketika 

manusia mati, badan hancur, jiwa tetap hidup dan jiwalah yang akan 

dibangkitkan. 

Setelah melihat isi semua ringkasan kutipan tadi, maka dapat 

dipahami bahwa Ibnu Rusdy berpandangan bahwa Al-Ghazali salah 

paham dan salah mengartikan pernyataan para filosof, menurut Ibnu 

Rusdy, para filosof tidak pernah mengatakan ungkapan yang 

dituduhkan Al-Ghazali (uraian kesalahpahaman Al-Ghazali dapat 

dilihat pada kutipan diatas). Ibnu Rusdy mengakhiri penjelasnnya 

dengan tema-tema psikologis dan epistemologis filsafat peripatetik. 

Ini patut dicatat karena, dalam bagian filsafat lainnya, Ibnu Rusdy 

memahami perbedaan tajam antara Plato dan Aristoteles dan tidak 

                                                           
24 Al-Ghazali, Al-Munqiz..., hal. 76 
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mencoba menyelaraskan kedua pemikiran itu seperti yang dilakukan 

Al-Farabi. Ia mengikuti cara Al-Farabi dalam hal memperlakukan 

kesesuaian antara filsafat politik dan hukum agama. Akan tetapi, 

sebagai seorang fakih ia menekankan keunggulan yang terakhir. Ia 

menyimpulkan politik Plato, walaupun aristoteles mengoreksinya 

bahkan mengklaim bahwa gagasan politik Plato dapat diterapkan, 

tetapi bagi Plato, syarat-syarat yang diperlukan tidak dapat 

direalisasikan jika tidak ada penguasa yang tercerahkan. Ia 

mengadaptasi uraian tentang degradasi rezim-rezim politik dengan 

sejarah negerinya. 
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Bagian 3 

Wacana Filsafat Islam Kontemporer 

 

onsep Filsafat Islam Kontemporer ini merujuk pada 

periodisasi yang dicetuskan Harun Nasution. Menurutnya, 

perkembangan kajian filsafat Islam dapat dibagi ke dalam 

tiga periode yaitu (1) Periode Klasik, (2) Periode Pertengahan, dan (3) 

Periode Modern/Kontemporer. Periode klasik dari filsafat Islam 

diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga pertengahan 

abad ke 13, yaitu antara 650-1250 M. Periode selanjutnya disebut 

periode pertengahan yakni antara kurun tahun 1250-1800 M. Periode 

terakhir yaitu periode modern atau kontemporer berlangsung sejak 

kurun tahun 1800-an hingga saat ini.1  

Pada bagian ini memuat tiga tema besar yang dibahas dalam 3 bab 

(XII-XIV). Bab XII: Proposition of Citizens in Islam: New Interpretation of 

Ummah Concept mengungkap jangkauan makna dari istilah ummah dan 

merumuskannya kembali dalam konteks modern saat ini. Istilah ini 

dinyatakan dalam Al-Qur'an 64 kali dalam 24 bab yang berbeda, 

surah, melalui dua ungkapan makna. Pertama, digunakan dalam 

homonim dengan beberapa makna seperti waktu, model, hewan 

tertentu, terkait dengan istilah ummî, atau jin. Kedua, digunakan dalam 

hal penyatuan komunitas agama dengan semua cabangnya. Sebagai 

perbandingan, dalam Piagam Madinah istilah ini digunakan dalam dua 

pengertian makna; pertama, dengan rasa eksklusif, ini digunakan untuk 

organisasi atau komunitas yang memiliki agama yang sama. Kedua, 

dengan pengertian yang lebih inklusif, digunakan untuk mengartikan 

komunitas majemuk atau yang hidup dalam kesatuan sosial-politik. 

Dua jenis penggunaan istilah ummah dalam Al-Qur'an dan Piagam 

                                                           
1 Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat_Islam. 

K 

https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat_Islam
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Madinah menunjukkan bahwa Islam telah memberikan identitas yang 

jelas untuk konsep ummah, dan mengajarkan semangat universalitas 

yang dibungkus oleh semangat persaudaraan iman. Konsep ini 

melampaui batasan etnis, ras, kelompok, bahasa, dan perbatasan 

teritorial, seperti yang terjadi dalam pengetahuan dan praktik Barat. 

Bab XIII: Rethinking Jacques Derrida‟s Deconstruction: Dismantling 

Turats and Western Hegemony. Bab ini membahas konsep dekonstruksi 

Jacques Derrida dan implementasinya dalam konteks studi Islam 

kontemporer. Secara filosofis, status teks tidak boleh dianggap hanya 

sebagai tulisan karena maknanya melampaui batas lexicogrammatical. 

Oleh karena itu, meneliti cara-cara untuk mengungkap makna 

tersembunyi mungkin memerlukan nilai-nilai subyektif atau parsial 

yang tertanam dalam teks-teks, khususnya teks-teks keagamaan yang 

berkaitan dengan peradaban Islam (turāth). Berdasarkan analisis 

filosofi, setidaknya ada dua poin relevansi pemikiran filosofis Derrida 

untuk mendekonstruksi turāth dan dominasi Barat dalam masyarakat 

Muslim. Pertama, ini adalah alat yang berguna untuk mengkritik dan 

mendekonstruksi pemikiran dan teks keagamaan, yang, sampai taraf 

tertentu, masih dominan dan dianggap sakral. Ini mencakup berbagai 

teks Islam yang membangun peradaban Islam, dari mistisisme, hukum 

hingga teologi. Dimensi kedua adalah membongkar konteks (peradaban 

Muslim saat ini) melalui desentralisasi hegemoni Barat dan promosi 

Occidentalisme, cara melihat Barat dari Timur. 

Bab XIV: Critiques and Appreciation on Rientalism in the Study of Islam. 

Bab ini berisi kritik sekaligus apresiasi terhadap karya-karya orientalis 

yang memiliki nilai positif dalam studi Islam. Tentunya, karya-karya 

orientalis itu membutuhkan ―penilaian ulang‖. Ini karena orientalisme 

adalah disiplin khas yang memiliki nilai historis yang kuat antara Barat 

dan Timur (Islam) setelah kebangkitan Eropa abad pertengahan. 

Disiplin ini awalnya digunakan sebagai alat politik Barat untuk 

mengeksploitasi Timur — baik agresi maupun imperialisme. Namun 

disiplin ini patut mendapat perhatian dengan menghapus prasangka-

pembalasan geopolitik dan historis dalam penilaian objektif para 

orientalis. Karya yang dihasilkan oleh orientalis seperti itu tidak bisa 

dianggap remeh. Beberapa orientalis hanya menggunakan pendekatan 
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ilmiah atau semi-ilmiah telah terus-menerus menghasilkan "magnum 

opus" dan berkontribusi pada pengembangan studi Islam seperti 

indeks Hadits, kamus Quran, dan Ensiklopedia Islam. 
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Bab XII 

Proposition of Citizens in Islam:  

New Tafsir Concept of Ummah 

 

A. Introduction 

econstruction of the concept of the ummah as an entity of 

Islamic political thought has not received special attention in 

the classical sunni fiqh siyâsah. Literary fiqh siyâsah which is a 

reference to Islamic political theory as can be observed in the 

monumental works of some figures such as Ibn Abî Rabî ', al-Fârâbî, 

al-Mawardî, al-Juwaynî, al-Ghazâlî, and Ibn Taymiyyah, tend to study 

more about the theme nuances of the "centric state",1 and pay little 

attention to the agenda of creating an independent society oriented to 

empowerment.2 

                                                           
1 The classical Sunni fiqh siyâsah discusses the process of forming the 

state, elements and joints of the state, appointment, dismissal and conditions of 
the head of state, existence of government institutions, sources of power, forms 
of government, and the like. See J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah Doctrine, 
History and Thought (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 66-76 and 217-8; 
Fazlur Rahman, "The Principle of Shura and the Role of the Ummah in Islam" 
in Mumtaz Ahmad (ed.) State Politics and Islam (Washington: American Trust 
Publication, 1986), 87-96; and Azyumardi Azra, Towards a Madani Society of 
Ideas, Facts, and Challenges (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3-4. 

2 See Munawir Sjadzali, Islam and State Administration: Doctrine, History, 
and Thought. vol.5. (Jakarta: UI-Press, 1993), 42-90; and Mehdi Muzaffari, 
Power in Islam, ter. Abdul Rahman Ahmed (Jakarta: Reader Panjimas, 1994), 2-
4. 

R 
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In the next sequence, the situation begins to shift. A number of 

modern Islamic political thinkers such as Jamal al-Din al-Afghânî,3 

Muhammad ‗Abduh,4 and Husayn Haykal5 began to develop counter 

discourse on the classical siqâsah fiqh discourse. They, who are more 

or less in touch with the socio-political dynamics of the West, begin 

to develop a discourse on fiqh siyâsah that gives proportional 

attention to the political power of the people and strengthens the 

bargaining position of the people vis-a-vis the state. 

However, those who started to pay serious attention to the 

ummah as a concept of Islamic politics were actually Orientalists, 

especially W. Montgomery Watt6 and Bernard Lewis.7 Only recently 

from Islamic circles came the name Alî Syarî‗atî8 and Ismâ‗îl Râjî al-

Fârûqî.9 Therefore, this paper finds a point of significance, at least it 

                                                           
3 About Muhammad ‗Abduh, see Sjadzali, Islam ..., 129. 
4 See the work of Husayn Haykal, al-Hukûmât al-Islâmiyyah (Egypt: Dar 

al-Ma‗ârif, 1983), 53. 
5 See Watt's work, Muhammad Prophet and Statesman (London: Oxford 

University Press, 1961). According to John L. Esposito, this book is a concise 
version of two of his works, Muhammad at Mecca (Oxford: Clarendon Press, 
1953) and Muhammad at Medina (Oxford: Clarendon Press, 1956). This 
information is in footnote 14 of Esposito's work, The Threat of Islam Myth or 
Reality ?, ter. Alwiyyah Abdurrahman and MISSI (Bandung: Mizan, 1996), 39. 

6 See Watt's work, Muhammad Prophet and Statesman (London: Oxford 
University Press, 1961). According to John L. Esposito, this book is a concise 
version of two of his works, Muhammad at Mecca (Oxford: Clarendon Press, 
1953) and Muhammad at Medina (Oxford: Clarendon Press, 1956). This 
information is in footnote 14 of Esposito's work, The Threat of Islam Myth or 
Reality ?, ter. Alwiyyah Abdurrahman and MISSI (Bandung: Mizan, 1996), 39. 

7 See Lewis's work, Political Language of Islam (Chicago: Chicago 
University Press, 1988), especially in chapters 3 and 5. 

8 The syarî‗atî about the ummah is the development of W. Montgomery 
Watt's writings to strengthen his thesis on the imperative of Imâmah. See 
Syarî‗atî, Ummah and Imamah: A Sociological Review, ter. Afif Muhammad 
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1995). 

9 This can be traced through his work entitled: Al-Tawhîd: Its Implications 
for Thought and Life (Herndon, Virginia, USA: International Institute of 
Islamic Thought, 1995), 103-28. See also Abdul Fattah, Citizenship in Islam: A 
New Interpretation of the Concept of the Ummah (Surabaya: LPAM, 2004), 
117-209. 
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can become an "outlet" (outlet) when an intellectual desire (precisely 

the intention) to study the concept of citizenship in Islam can be 

juxtaposed with the same concept from other entities such as the 

West. 

 

B. Etymological Discourse Ummah Concept 

The word "ummah" is taken from the word amma-ya'ummu which 

means to lead, support, and emulate. From the same root word, born 

among others the word umm which means "mother" and imâm 

which means "leader"; because they are role models, views, and hopes 

of community members.10 Ibn Manzûr expressed the lexical meaning 

of the ummah with the meanings: (1) a group of people (jamâ‗ah), (2) 

each group of people attributed to the Prophet, and (3) each 

generation of humans as one people.11 

Meanwhile, Ibn Khaldun (1332-1406 M) analyzed the term with a 

sociological approach. Through this approach, he articulates that the 

term "ummah" has meaning that is very closely related to the concept 

of group, people (people), or race, with a slight exclusion of language 

factors. For him, term ummah is a new phenomenon that has a wider 

scope than the state (dawlah).12 

According to Frederick M. Denny (professor at the Department 

of Religious Studies at the University of Colorado Boulder, the 

ummah is an ancient Arabic communal-religious term involving 

religious ranks, shared values, and related matters need to be 

considered together. For Denny, the ummah in one side has a cultural 

understanding, but it does not show nationality, family ties, or 

association At least, the notion that the ummah that has been fully 

developed is the same ummah or is connected with the "Muslim 

                                                           
10 M. Quraish Shihab, Qur'anic Insights: Maudhu's Interpretation of 

Various Problems of the People (Bandung: Mizan, 1996), 325; and M. Amien 
Rais, Islamic Horizon (Bandung: Mizan, 1999), 20. 

11 Ibn Manzûr, Lisân al-‗Arab Juz XII (Beirut: Dâr Shâdir, 1994), 22. 
12 Ibn Khaldnn's view can be read in the writings of Nazih Ayubi in 

Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (USA and Canada: 
Routledge, 1993), 21. 
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community." Muslims are the totality of Muslims in the world at a a 

certain time and or those who share a shared sense of history (a sense 

of shared history) about Islamic "adventures" inherited from the 

past.13 

Among Muslim thinkers who are serious about reviewing the 

generic meaning of the ummah are ‗Alî Syarî‗atî. According to him, 

the ummah comes from the word umm which means "intend" 

(qashada) and "intend hard" („azama).14 This understanding consists of 

three meanings, namely "movement", "purpose", and "determination 

of a conscious heart". The word umm originally included the meaning 

of "taqaddum" or "progress". So there are four meanings included, 

namely effort, movement, progress, and purpose.15 

Furthermore, ‗Alî Syarî‗atî regards the term as having features 

compared to the following terms; nation, qabîlah, qawm, shahab, 

thabaqah, mujtama ‗or jamâ„ah, thâ'ifah, race, mass / jumhûr, or people (ie 

a group of human individuals who occupy a certain region and 

settle).16 The location of its privileges in Syarî‗atî's view is the term 

ummah, fully requires and requires the existence of 'imâmah. In short, 

in Syarîyaratî perspective, the ummah is a term that contains the value 

of dynamism and the value of progressivism, because the most basic 

element of the ummah is "motion". 

                                                           
13 See Frederick M. Deny, Islam and the Muslim Community (San 

Francisco: Harper & Row Publishers, 1987), 10. 
14 Syarî‗atî also sees a number of different meanings that form from the 

origin of this word, including "amâm" (front) as opposed to the word "war" and 
"khalaf" (back). ‗Am al-ra‘s which means leader, role model, and example. While 
ta'mîm means changing the special ability to be general and social nature 
possessed by the ummah. See Syarî‗atî, Ummah ..., 50 (especially footnote no. 
2). 

15 See ibid. Muhammad Husayn al-Thabâtabâ‘î has the same view regarding 
the definition of the ummah with the Syarî‗atî. The difference is that the ummah 
in the definition of al-Tababâ'î is simpler, which is limited to the same purpose 
or purpose. See Muhammad Husayn al-Thabâtabâîî, al-Mîzân fî Tafsîr al-
Qur‘ân, Juz XIV (Beirut: Mu'assasah al-‗Ilmi li al-Mathbûât, 1991), 323. 

16 Ibid., 50-2. See also Nanih Machendrawaty and Agus Ahmed Safei, 
Islamic Community Development: From Ideology, Strategy to Tradition 
(Bandung: PT Rosdakarya, 2001), 7. 
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In the context of Indonesian Islam, especially in Java, as stated by 

Sidney Jones17 also shows the dynamics of the application of the 

concept of the ummah. Ummah in the XVII century M has a global 

meaning, which includes Muslims in any region of the world. Then in 

the XX century M, after the fall of the Ottoman Empire, the meaning 

was "contracted" to become a "national" scale, covering the Indies. 

Next after the Islamic Union was established and confronted with the 

European and Chinese groups, the ummah was interpreted as the son 

of the earth. After Indonesia's independence, the ummah was 

identified with the voters of the Islamic party. Later there was a 

tendency to globalize the meaning of the ummah, for example with 

the formation of the OIC (Organization of Islamic Conference). 

 

C. Ummah in the Qur'an 

In the Qur'an, the words ummah and the plural umam, are 

mentioned 64 times in 24 letters,18 52 of which are mentioned in the 

singular (mufrad) and used in two different ways of expression. First, 

the use of the term ummah homonymously with a number of 

meanings, such as specific times,19 examples or examples,20 is related 

to the term ummî,21 animals on earth or birds that fly with two 

wings,22 and mean jinn beings.23 And second, the use of the term 

ummah in the sense of religious community union and its 

                                                           
17 See Sydney Jones, "Shrinking and Expansion of the Meanings of the 

People and the Role of Nahdlatul Ulama," in the Radical Traditionalism of the 
Nahdlatul Ulama-State Intersection, Greg Fealy and Greg Barton, eds. 
(Yogyakarta: LKiS, 1997), 89-117. 

18 Rahardjo, Encyclopedia ..., 482-3. 
19 Qs. Hûd (11): 8 dan Qs. Yûsuf (12): 45. 
20 Qs. al-Nahl (16): 120. 
21 Qs. al-A‗râf (7): 157-8. 
22 Qs. al-An‗âm (6): 38. 
23 Qs. al-Ahqâf (46): 18. 
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branching.24 Once again, each meaning of the different ummah, has a 

correlation that is not the same as one another. 

Ummah Wâhidah. In al-Qur'an, the term ummah wâhidah which 

means the idea of unity can be found in Qs. al-Zukhruf (43): 33; al-

Mu'minûn (23): 52-4; al-Anbiy '(21): 92; al-Nahl (6): 2-93; Hûd ([11): 

118; al-Sy'râ ([42): 8; Janus (10): 19; al-Baqârah (2): 213; al-Nahl (16): 

120; and al-Ma'idah (5): 48). 

According to Djaka Soetapa the term ummah wâhidah in the 

Qur'an appears in the period of Mecca I and II (for example Qs al-

Zukhruf (43): 33; al-Mu'minûn (23): 52-4; and al-Anbiyâ ' (21): 91-4), 

and refers to the unity of mankind in a religious sense, which ideally 

has one and the same belief. However, in the period of Mecca III 25 

and the Medina period, that unity became divided due to the hardness 

of the hearts and behavior of humans, as well as a mystery desired by 

Allah himself. al-Nahl (16): 93; Hd (11): 118; al-Sy'râ (42): 8; Janus 

(10): 19; al-Baqârah (2): 213; and al-Ma'idah (5): 48). Because it is 

divided, certain communities emerge, for example, Ahl al-Kitâb or 

Ibrâhîm Qs. al-Mu'minûn (23): 52; al-Anbiy '(21): 92; al-Nahl (16): 92; 

al-‗Ankabût (29): 18), followers of Nûh Qs. Hûd (11): 48), Jews and 

Christians Qs. Fâthir (35): 42), and Banî Isrâ‘îl Qs. (7): 168).26 

In that context, it is worth reviewing the thesis put forward by 

Fazlur Rahman about the diversity of religions. According to 

Rahman, awareness of the diversity of religions even though they all 

emanated from the same source, was a theological problem that was 

very important for the Prophet Muhammad. This matter so stabbed 

and grieved his heart that even this issue was touched on by the 

                                                           
24 Djaka Soetapa, Ummah of Religious, Social and Political 

Communication in the Qur'an (Yogyakarta: Duta Wacana University Press and 
Mitra Gama Widya, 1991), 19-54. 

25 The term period Makkah I, II, and III seems to refer to the division of 
"sikuens" / part of the time when the Prophet Muhammad was in Mecca pre-
pilgrimage (since receiving the first revelation on the 17th of Ramadan in 611 
M). If examined, the Prophet Muhammad was in Makkah for approximately 12 
years (counting 611-622 M). Thus, the period of Mecca I, II, and III refers to 
the first 4 years, the second 4 years, and the last 4 years (pre-hijrah). 

26 Ibid., 144. 
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Koran. Why these revelations are sources that divide mankind is 

entirely the secret of God.27 

According to the Qur'an, the positive benefit of the diversity of 

religions and groups is that they compete with one another in virtue, 

as read from Qs. al-Mâ'idah (5): 48. The verse for Rahman, can be 

compared with Qs. al-Baqârah (2): 148 and 177; where after stating 

the change in Qibla from Jerusalem to Mecca, it was stressed that the 

Qibla was actually not important, while the important thing was piety 

and competing in virtue.28 

Ummah Wasath. This concept emerged in the Medina period, 

namely when the concept of the ummah as a religious community was 

increasingly developed. If in the period of Mecca the ummah rejects 

Allah's messenger (Qs. Al-Mu'min [40]: 5; al-Naml [27]: 83; and al-

'Ankabût [29]: 18, then in the Medina period, the concept of the 

ummah it has developed to become more exclusive, which is imposed 

on Muslims as the ummah par excellence.Ummah, consists of 

followers of the Prophet Muhammad who "surrendered to Allah" 

(Qs. al-Baqârah [2]: 128).29 

According to its origin, al-wasth is the best part, which is the part 

that is in the middle or what is between two edges.30 Many occur that 

a group becomes superior in the political arena, because it places itself 

as a moderate and stands in the middle. Successful leaders are 

generally those who can stand in the middle and be moderate. 

Borrowing the term Ibn Taymiyyah, the community has al-‗aqîdah al-

wasathiyyah or moderate ethos.31 

                                                           
27 Rahman's opinion is based on Qs. Yûnus (10): 19. Compare with 

Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur-an: Text, Translation, and Commentary 
(Qatar: Publications of the Presidency of Islamic Courts & Affairs, 1946), 488. 
Compare also with Mutawallî Sya'râwî, Tafsîr Sya'râwî, Volume II (Egypt: 
Akhbār al-Yawm, 1991), 903-5. 

28 See Rahman's explanation about this in Themes ..., 240. 
29 See Soetapa's assessment in Ummah ..., 38. 
30 Sya'râwî, Tafsîr ..., Volume I, 626. 
31 Rahardjo, Encyclopedia ..., 499-500. 



204 F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  

As stated in Qs. al-Baqârah (2): 143, ummah wasath is a predicate 

given to Muslims. The purpose of the center position in the verse is 

not to embody the middle position itself. With this middle position, it 

is expected that Muslims can be witnesses (shuhad ') to human 

actions in general. In the thought of Muhammadiyah Rasyîd Ridlâ, to 

be a witness, a middle position is needed, in order to see the two sides 

equally.32 

Thus, the location of the virtues of the Islamic ummah is in its 

characteristics that are wasath, moderate, and are in the middle. 

According to Rahman and Ridla, the middle position was between a 

very hard Jew and a very soft Christian because his ethics were too 

spiritual and gentle.33 Whereas Mutawallî Sya'râwî argues that the 

middle position is in the context of îmân and ‗aqîdah, namely between 

the atheists and the polytheists.34 

Kuntowijoyo is of the view that the middle position of Muslims35 

is not only at the concept level, but also at the geographical and 

historical level. Geographically, Islam was born in the Middle East,36 

                                                           
32 Muhammad Rashid Ridla, Tafsir al-Manar, Volume II (Beirut: Dar al-

Fikr, t.th.), 4. 
33 Rahman, Themes ..., 91; and Ridlâ, Tafsîr ..., 4-5. 
34 Sya'râwî, Tafsîr ..., Volume I, 1626. 
35 Kuntowijoyo, Political Identity of Muslims (Bandung: Mizan, 1997), 4. 
36 According to Bernard Lewis, the term Middle East (Middle East) was 

discovered in 1902 by an American water historian named Alfred Thayer 
Mahan, to refer to the zone / area located between Arabia and India, with its 
center - from the point of view of the water expert - is Persian Gulf. This 
relatively recent "geographical expression" has been reported by The Times and 
later by the British Government. And along with a more recent term, namely 
the Near East (Near East) soon both commonly used. Both terms (Middle East 
and Near East) are included as new names although they are not categorized in 
modern terms. Both of these terms also include historical relics with West-
Europe as the central parameters. In Peter Mansfield's historical observations, 
before World War I, it was common to distinguish between the Near East 
which included Greece, Bulgaria, Turkey, the Mediterranean and Egypt; and the 
Middle East, which includes Arabia, Mesopotamia, the Persian Gulf, Iran and 
Afghanistan. Then gradually, the term "Middle East" is used to refer to the two 
regions, except Greece and Bulgaria in the West, and Afghanistan in the East. 
But the terms of the Middle East include Sudan and sometimes Libya and even 
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which is located halfway between Western (Roman) and Eastern 

(Persian) civilizations. 

 

 

Apart from these differences of opinion, when referring to the 

verses of the Qur'an above (Qs. Al-Baqârah [2]: 143), it appears that 

the middle position (visualization see picture above) because Muslims 

are among the Prophet Muhammad who received revelations from 

God and other people. In that position, the ummah wasath is a 

witness for humans (shuhada 'ala al-nās),37 and the Prophet 

Muhammad is a witness for these Muslims (ummah wasath). The 

process of witnessing flowed from Allah to the Prophet 

Muhammad,38 from the Prophet Muhammad to the ummah and 

passed on to all humans. 

Ummah Muslimah. It means a godly community, a moral 

community, which not only hears the laws of God, but at the same 

                                                           
other North African countries. If this zone is combined, then the area is around 
3,726,000 square miles. See Bernard Lewis, The Middle East and the West 
(London: Lowe & Brydone [Printers], 1968), 9; and Peter Mansfield, 
"Introduction: the Region Defined," in The Middle East: A Political and 
Economic Survey, ed. Peter Mansfield (London: Oxford University Press, 
1973), 1. 

37 According to Abdullah Yusuf Ali, the witness (shuhad '/ the witness) 
must not be selfish, be equipped with knowledge directly from the first source 
(first-hand knowledge) and side with justice. See Ali, The Holy ..., 57. 

38 Verses of the Qur'an that explain this, for example, Qs. al-Nis' (4): 33 or 
79. Both of these verses are supported by other verses in Qs. al-Ra‗d (13): 43. 

Ummah Wasath is an exemplary, most 
righteous people who testifies to all people 

about their duty as God's people 

 Allah 

 Muhammad 

Ummah Wasath 
Another Human  

(Ahl al-Kitâb/ 
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time observers of those laws faithfully and obediently.39 The idea of 

the Muslim ummah can be traced to the following group of verses; 

Qs. al-Mu'minûn (23): 52; al-Anbiy '(21): 92; al-Jatsiyah (45): 28; al-

Nahl (16): 89 and 92; al-‗Ankabût (29): 18; al-Araf (7): 181; al-Ra‗d 

(13): 30; al-Baqârah (2): 128, 134, 141, and 143; Alî ‗Imran (3): 104, 

110 and 113; al-Nahl (16): 120; al-Hajj (22): 34; and al-Ma'idah (5): 

66). 

Among the several verses above, Qs. al-Baqârah (2): 127-8 is 

specifically illustrating clearly and consciously, how the Qur'an 

combines the religion of Hebâhîm and the people of Muhammad. 

The prayer of Abraham received its fulfillment in the Muslim ummah, 

the ummah submitting to Allah. In the Hebrew prayer, it is not the 

Jews or Christians who are used as the highest and best examples, but 

the Muslim ummah. That was clarified again in Qs. al-Baqârah (2): 

135. The broader context shows that the innovative practices of Islam 

and their beliefs are related to the sacred history, namely the history 

of the Hebrews who built the Kaaba. Changes to the qiblah in the 

month of Rajab or Shabran 2 nd year of Hijrah from Jerusalem to 

Mecca, are central aspects (Qs. Al-Baqârah [2]: 142-243).40 

The Muslim Ummah was born for the achievement of God's 

purpose, which is to unite the divided ummah. The Muslim Ummah 

is the best chosen people of God, enlighteners and doers of the laws 

of Allah, who do the ma‗rûf and stay away from the evil. Thus, the 

Muslim ummah carries the mission of Allah, to unite all people.41 

Therefore a person's membership in the Muslim ummah is no longer 

based on membership in a particular tribe, but rather has certain 

requirements, in accordance with the suprarasial nature of the Muslim 

ummah. 

To become a member of the Muslim Ummah requires certain 

conditions that determine its quality as a member, while also 

determining the interpersonal relationship with the Muslim Ummah. 

                                                           
39 Ali, The Holy…, 52. 
40 On this basis, Djaka Soetapa views the Muslim ummah as the ummah 

wasath, as mentioned in Qs. Âli ‗Imran (3): 104. See Soetapa, Ummah ..., 52. 
41 See Soetapa, Ummah ..., 166-78. 
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The conditions in question can be categorized into two parts; First, 

the conditions relating to the Batiniyah attitude (mental attitude), 

which includes four main things, namely Islam, Islam, Hanîf, and 

Dinin. The second condition, related to lahiriyah actions, which 

includes prayer, fasting, almsgiving, and performing hajj for those 

who are able. Through this pilgrimage, Mecca as a holy city, re-

tightened the relationship between Muslims and Ibrâhîm as "ancestral 

father", also strengthened relations between Muslims.42 

 

D. Ummah in the Medina Charter 

The move of the Prophet Muhammad to Madinah in the year 622 

M,43 was a new era in his efforts to streamline the da'wah of Islam, 

because in this city he had received strong support from his citizens. 

Citizens of Medina at that time were divided into three groups, 

namely (1) the Muslims, which consisted of the Muhuhirir and the 

Ansar,44 as the majority population;45 (2) Arab polytheists, including 

                                                           
42 The Holy Prophet arrived in Medina when the hijrah began with the first 

stop at the house of Abû Ayyûb (Banî Najjâr) on Friday the 12th of Rabbi al-
Awwal in the year 1 of Hijrah or to coincide with September 28, 622 M See 
Shafi al-Rahma al-Rahman Mubârak Fawrî, al-Rahîq al-Makhtem: Bahts fî al-
Sīrah al-Nabawiyyah (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1991), 166. 

43 The Holy Prophet arrived in Medina when the hijrah began with the first 
stop at the house of Abû Ayyûb (Banî Najjâr) on Friday the 12th of Rabbi al-
Awwal in the year 1 of Hijrah or to coincide with September 28, 622 M See 
Shafi al-Rahma al-Rahman Mubârak Fawrî, al-Rahîq al-Makhtem: Bahts fî al-
Sīrah al-Nabawiyyah (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1991), 166. 

44 The Ansar group is a combination of the Aws and Khazraj tribes. At 
that time, for the first time, people from different geographical origins, 
ethnicities and backgrounds, in totality worked together and identified 
themselves as one particular social group. Later, Suhayl of Rome, Salmān al-
Fârisî of Persia, and Gavan of Kurds, were included in this group. See Ali Bulac, 
"Medina Charter" in Liberal Islamic Discourse: Contemporary Islamic Thinking 
on Global Issues, Charles Kurzman, ed., Ter. Bahrul Ulum and Heri Junaidi 
(Jakarta: Paramadina, 2001), 265. 

45 The Muslim population belongs to the minority group in Medina 
(Yathrib) when the Prophet Muhammad took the first census after arriving in 
Medina. Out of a total of 10,000 residents of Medina, the Muslim population is 
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hypocrites, with the character ‗Abd al-Lāh bin Ubay bin Salûl;46 (3) 

Jews, which consisted of three small clans, namely Banû Qaynûqâ ‘, 

Banû Nadlîr, and Banû Qurayzhah as minority inhabitants.47 

In order to realize a unified and unified Madinah society, the 

Prophet Muhammad made a written agreement - called shahîfah48 - 

                                                           
1,500. See Ibid., 265-6; and Abdul Qadir Djaelani, Creating Prosperous and 
Peaceful Communities (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 591. 

46 When the Apostle conducted a population census, the Muslim musyaq 
included the majority population in Medina. Of the total population of Madînah 
(minus muhâjirîn), 4,500 people belong to the Arabic musyriq. See Bulac, 
"Medina Charter," in Kurzman ed., Discourse ..., 266. 

47 Before the arrival of the Muslims from Mecca to Medina, the Jews 
belonged to the second majority group after the Arab polytheists. Of the total 
population of Medina (10,000) at the time of the census, this group numbered 
4,000 people. See Ibid .; and Djaelani, Realizing ..., 591; and Pulungan, 
Principles ..., 26-7. 

48 Al-Shahîfah is the name mentioned in the treaty text and was written 8 
times. Also included in the text is the term kitâb twice. Scientists, especially 
historians, refer to these political texts by different names. Ismâ‗îl R. al-Fârûqî, 
William Montgomery Watt, along with Antony Black, Andrew Rippin, and Jan 
Knappers, named him "The Constitution of Medina". R.A. Nicholson, Fazlur 
Rahman, and Munawir Sjadzali called "Charter". Philip K. Hitty named it 
"Agreement". Maxime Rodinson calls "Document (as The Leaf)". Muhammad 
S. El-Awa wrote "Dustûr al-Madînah". Nurcholish Madjid named it "Mîtsâq al-
Madînah", and Zainal Abidin Ahmad with "Charter". This paper uses the term 
"Medina Charter". In translation, the word "Charter" refers to the text, while 
the word "Medina" refers to the place where the text was made. The charter 
itself means "an official letter that contains a statement about something". 
Whereas conventionally, the words "madînah" are defined as cities. Therefore, 
the action of the Prophet Muhammad who changed Yathrib's name to Madīnah 
was a statement of intent that he and his supporters wanted to develop a 
civilized society. See al-Fârûqî, "Introduction" in ‗Abdul Hamid A. Abu 
Sulayman, Towards Islamic Theory of International Relations: New Directions 
for Methodology and Thought (USA: IIIT, 1994), xxxviii; W. Montgomery 
Watt, Muhammad: Prophet and Statesman (New York: Oxford University 
Press, 1964), 93; W. Montgomery Watt, The Majesty That Was Islam (London: 
Sidgwich & Jackson, 1976), 5; Antony Black, The History of Islamic Political 
Thought: From the Prophet to the Present (New York: Routledge, 2001), 10; 
Andrew Rippin and Jan Knappert, Textual Sources for the Study of Islam 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1986), 80; R.A. Nicholson, A 
Literary History of the Arabs (New York: Cambridge University Press, 1969), 
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which was acceptable to all social groups of a pluralistic pattern. The 

written agreement can be called a "Charter of Cooperation" or "Social 

Contract" that is democratically agreed upon among the three groups 

of Madinese people who came to be known as the "Madinah Charter" 

or "Madinah Constitution".49 

The Medina Charter is the first political document in the Islamic 

world which contains formulations on the principles of collective 

agreement in order to build a political society.50 According to 

Muhammad Tahir Azhari, experts on Islam regard the Constitution / 

Charter as the first written constitution in the world.51 What was 

stated by Azhari can be justified by looking at the historical reality 

that the Medina Charter goes far beyond the United States 

Constitution (1787) which is usually seen as the first constitution in 

the world, spearheaded by the Declaration of Human Rights (5 July 

1775). He also preceded the French Constitution (1795) which was 

pioneered by Les droits de l'home et du citoyen (August 1789). In fact 

                                                           
173; Fazlur Rahman, Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 18-9; 
Rodinson, Muhammad ..., 152; El-Awa, On the Political System ..., 15; Munawir 
Sjadzali, Islam and Government Systems: Teachings, History, and Reflections 
(Jakarta: INIS, 1991), 8; Zainal Abidin Ahmad, Charter of the Prophet 
Muhammad SAW: The First Written State Constitution in the World (Jakarta: 
Crescent Star, 1973); Ahmad Sukardja, Medina Charter and the 1945 
Constitution: Comparative Study of the Basics of Living Together in a 
Compounding Society (Jakarta: UI Press, 1995), 2-3; Ali, et.al., Dictionary ..., 
680 and Nurcholish Madjid, ideals of Islamic Politics in the Reformation Era 
(Jakarta: Paramadina, 1999), 164. 

49 This Charter has two different parts. First, it consists of 23 articles 
relating to refugees (muhâjirîn) and helpers (anshâr). Second, it consists of 
articles concerning the rights and obligations of Jewish tribes. With this charter 
announced, the Prophet Muhammad. unifying the heterogeneous tribes of 
Madinah, namely the Aws and Khazraj tribes who for more than a century 
fought a war, including the muhâjirîn and anshâr, into a unified political unity. 
See Djaelani, Realizing ..., 591 and Pulungan, Principles ..., 87, and Syed 
Mahmudun Nasir, Conception of Islam and Its History, ter. Adang Affandi 
(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994), 129. 

50 Madjid, Cita ..., 57. 
51 See Azhari, State ..., 13. 
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he also preceded the British convention (unwritten constitution) 

called Magna Charta (15 June 1215).52 

In the perspective of political science and cultural history, the 

Medina Charter presents itself as a unique document. It is the first 

constitution in the world that is modern in nature, but was born in 

premodern times. The key word lies in the word ummah. Western 

scholars consider the document to be a constitution which gives legal 

legitimacy for the establishment of a country. Therefore, the word 

ummah here can be interpreted as a country.53 

 

E. Interpretation of the Ummah in the Medina Charter 

In the Medina Charter, the understanding of the ummah and its 

scope of meaning are used in two models with different articles, 

namely (1) used to refer to religious communities, and (2) used to 

refer to a pluralistic community consisting of various religions, races 

and tribes but joining in one socio-political entity.54 

                                                           
52 Rachmat T. Hidayat, "Medina Charter, the First Constitution in the 

World" in Mohammad Shoelhi, Democracy Medina: A Model of the Way of the 
Prophet's Democracy (Jakarta: Republika, 2003), 7. 

53 The state or government is essentially a political body that is given 
power, if necessary by force, to carry out the will and maintain the public 
interest and avoid it from threats. With this definition, the Medina Charter is 
indeed the constitution of a country, with Muhammad as the head of state. If 
detailed, the elements of the state consist of: (1) a group of people, (2) subject 
to certain rules, (3) inhabit certain areas, (4) have power, and (5) have 
sovereignty. In Abdul Karim Zaidan's assessment, these elements were found in 
the first Islamic state founded by the Prophet in Medina. A group of people are 
Muslims who consist of muhâjirûn and anshâr. The rules adhered to by a group 
of people is the Islamic shar'a with all its rules. The area they occupied was 
Medina. The power he possesses is inherent in the Holy Prophet with his 
position as head of state. And his sovereignty is clearly seen from the agreement 
entered into by the Prophet in his position as head of state. See Rahardjo, 
Encyclopedia ..., 495-6; and Abdul Karim Zaidan, State Problems in the Islamic 
View, ter. Abdul Aziz (Jakarta: Al-Amin Foundation, 1984), 9-10. 

54 Asrori S. Karni, Civil Society and Ummah: The Discursive Synthesis of 
the "House" of Democracy (Jakarta: Logos, 1999), 88. 
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The understanding of the first model can be seen in article 1 

which states that Muslims and believers from the Quraysh and 

Yathrib groups and those who follow and fight together, they are one 

ummah. The article reads:55 innahum ummah wâhidah min dûn al-nâs 

(Surely they [the Quraysh tribe and the original inhabitants of Medina] 

were one people, different from other human communities). In this 

article, the term ummah contains the understanding of the 

organization that is bound by ‗aqîdah Islam. The word ummah is used 

here to refer to the population of people who have converted to 

Islam, regardless of ethnicity, origin, race, social position, and so on.56 

Thus, the scope of the ummah in article 1 tends to be homogeneous 

and exclusive, ie only to Muslims. 

This decree is a fundamental statement and principle that unites 

believers and Muslims from two large groups (muhâjirîn and anshâr) 

who come from various tribes and groups into one people.57 The 

basis that binds them is the faith (faith), namely ‗aqîdah Islam, which 

distinguishes them from other people. The concept of unity of this 

                                                           
55 The text is the version of Ibn Hisham / Shafî al-Rahman al-Mubârak 

Fawrî. While the version of Ibn Salâm, the text without using the letters min. 
The sound of chapter 1 version of Ibn Salâm in question is innahum ummah 
wâhidah min dûn al-nâs. This difference does not cause a difference in meaning. 
The word min dûn is min ghayr which means "without / without", and dûn is 
the same as ghayr which means "other than". See Ibn Hisham, Al-Sīrah al-
Nabawiyyah (Egypt: Musthaf Bâb al-Halabî, t.th.), 147-50; Fawrî, al-Rahîq ..., 
168 and Abû ‗Ubayd al-Qâsim bin Salâm, Kitâb al-Amwāl (Beirut Lebanon: Dar 
al-Pole al-‗Ilmiyyah, 1406 H / 1986 M), 215. 

56 Sukardja, Charter ..., 63. 
57 In empirical reality, the Prophet Muhammad (SAW) had established an 

individual brotherhood between Muhâjirûn Makkah and the Ansar Madinah. 
This can be seen, for example, how he gave a relationship between Abû Bakr 
(muhâjir) and Kharja ‘bin Zayd (anshâr); between Umar bin Khaththâb 

(muhâjir) and ‗Utbah bin Mâlik (anshâr) or between ʻUthma bin‗ Affân 
(muhâjir) and Aws bin Tsâbit (anshâr). See Sayyid Safdar Hosain, The Early 
History of Islam: An Impartial Review of the Early Islamic Period (New Delhi 
India: Low Price Publications, 1995), 95-6. 
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kind in Ahmad Sukardja's view is a new mode, namely unity based on 

religious ties.58 

Whereas the understanding of the ummah with the second model 

above can be traced further to article 25 which shows a wider and 

inclusive scope of the ummah. Article 25 (as article 1), has two 

versions. The versions of Ibn Hisham,59 Shafi al-Rahman al-Mubârak 

Fawrî,60 Muhammad Hamîd al-Lâh,61 and Muhammad Mamdûh al-

Arabî,62 read: 

ُُ  ِانَّ  ٌِْن َوعَ  اَُوثٌ  َعٍِْف ةَِنْ  ِْدَ َي ِْدِ الُْىْؤِو ُُ هْ  لِنْيَ ُُ هْ  لِنُْىْسِنِىْنَ وَ ِدْيٌُ ُُ ِدْيرٌُ
هْ  ٍُ اَِلْ َِ هْ َم ُُ ٍُ اَجِهَ وَ  اَْظنَهَ  َويْ إاِلَّ  َواَْنُفَس تِغُ  الَ فَاًَِّ ِْ ٍُ إاِلَّ  يُ َل وَ َنْفَس َْ ٍِ اَ ةَيِْت

Meaning: "The Jews of Bani‗ Awf is a people with a believer. For Jews 
their religion, and for Muslims their religion. Also (this freedom applies) to 
allies and themselves, except for the wrongdoers and evil. This will damage 
themselves and their families ".63 

While the Abû ‗Ubayd al-Qâsim bin Salâm version,64 chapter 25 

reads: 

                                                           
58 Sukardja, Charter ... 64. Sukardja's thesis (in his dissertation) is in line 

with Antony Black who considers that the new society formed by the Prophet, 
is based on the Shari'a (religious law or "Code") to determine various things that 
include morals, religious law, beliefs and rituals. See Black, The History ..., 9. 

59 Ibn Hisham, Sīrah ..., 147-50. 
60 Fawrî, al-Rahîq ..., 173. 
61 See in his work, Majmā'ah al-Watsâ'iq al-Siyâsiyyah li al-Ahd al-Nabawî 

wa al-Khilâfah al-Rasshidah (Beirut: Dar al-Irshad, 1969), 41-7. 
62 See his work, Dawlah al-Rasûl fî al-Madînah (Egypt: Dar al-Pole, 1988), 

167-71. 
63 This translation follows Ahmad Sukardja's version in his dissertation. See 

Sukardja, Charter ..., 53. Compare to Pulungan, Principles ..., 293; Bulac, 
"Medina Charter" in Kurzman ed. Discourse ..., 270; Nasir, Islam ..., 131-2; and 
A. Hasjmy, Where is the Islamic State (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 273; and 
Sjadzali, Islam ..., 10-5. 

64 Ibn Salâm, Kitâb ..., 217. 
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ْه  ُُ ِِْد ِدْيرٌُ ُُ ٌِْن لِنْيَ ْه اَُوٌث ِوَي الُْىْؤِو ُُ ْه َواَْنُفَس ٍُ اَِلْ َِ َِْد ةَِنْ َعٍِْف َو َم َ يُُ انَّ
هْ إاِلَّ َويْ  و لِنُْىْسِنِىْنَ  ُُ ٍُ الَ  َو اَجِهَ  اَْظنَهَ  ِدْيٌُ تِرغُ  فَاًَِّ ِْ رَل  يُ َْ ٍُ َو اَ إاِلَّ َنْفَسر

ةَيِْتٍ
The difference in the composition of the editors of the two 

versions is the placement of the words mawâlîhim and anfusahum, 

although they still contain similar meanings. The problem is the use 

of the word ma‗a in the first version and the word min in the second 

version. However, if the word ma‗a which means "together" and the 

word min which means "part" is emphasized, then the word ummah 

in the article brings together diverse communities as one people. So 

that the understanding of the ummah in this article, implies the 

organization of the people who gather various hours or communities 

on the basis of social, economic, and political ties. In this article, Jews 

are not intended in terms of religion, but rather the understanding of 

a group in a Medina state. This is also hinted at by matching the word 

"yahûdî" with the word "mu'minîn", not the word "Muslim" at the 

beginning. Only in the next section, the word "yahûdî" is coupled 

with "Muslimîn" to denote religion. Based on this article, Muhammad 

‗Abduh asserted that the concept of the ummah in Islam was bound 

based on religion and humanity.65 

The provisions of Article 25 also apply to Banî al-Najjār Jews 

(article 26), Banî al-Hârits Jews (article 27), Banî Sâ'idah Jews (article 

28), Banî Jusīmam Jews (article 29), Banî Aws Jews (article 27) 30), 

Banî Tsa'labah Jews (article 31), Banî Jafnah families of Tsa'labah 

families (article 32), Banî al-Syutaybah Jews (article 33), allies (mawâli) 

Tsa'labah (article 34), people close / Jewish friend (bathânah) (article 

35). 

                                                           
65Abduh acknowledged religion as one of the factors of social glue. 

Another more universal social adhesive is the element of humanity. Apparently, 
these two factors of social glue are in the Medina Charter (articles 1 and 25); 
Ridlâ, Tafsîr ..., 282; and the Editorial Board of the Islamic Encyclopedia, 
Islamic Encyclopedia, Volume 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1995), 130. 
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In the view of Nurcholish Madjid, based on historical facts, it can 

be stressed that Islam in its authenticity does not impose or fight for 

an exclusive political system.66 This reality shows that the Prophet 

Muhammad together with those who received his apostolic treatise, 

clearly and openly, formally built a political society with different 

religious groups. 

As one ummah, all citizens of Madinah with a diversity of 

religious groups and social groups assume a common duty to realize 

social order that is grounded in the main principles, such as justice,67 

equality,68 obedience to law,69 freedom,70 defending the country,71 

deliberation,72 peaceful politics and protection and protection,73 unity 

and brotherhood,74 and amr ma'rûf and nahy munkar.75 

                                                           
66 Nurcholish Madjid, "Our Political Ideals" in the Aspirations of 

Indonesian Muslims (Jakarta: Leppenas, 1983), 9. 
67 The principle of justice is reflected in articles 2-10. While Article 17 

states that the conditions for making a peace agreement must be based on the 
principle of equality and justice. Article 16 emphasizes that the principle of 
justice must be applied to the Jews. 

68 The concept of equality in the Medina Charter can be seen in chapters 
22, 23, 24, 37, and 40. 

69 The principle of obedience to the law is reflected in article 21. In 
practice, this principle has led to the expulsion of the Banî Qunayqâ ', Nadhîr, 
and Qurayzah Jews who have betrayed the agreement. That was caused by the 
actions of those who together with the munafiq had helped the Quraysh infidels 
in opposing the believers. See Hamka, History of Muslims (Singapore: National 
Library, 1994), 125. 

70 The principle of freedom set forth in the Medina Charter, covers at least 
six things, namely (1) freedom of applying good customs (reflected in articles 2-
10); (2) freedom from poverty, it is emphasized that every believer is obliged to 
help his fellow needy (article 11); (3) freedom demands rights and is free from 
persecution (articles 16 and 36); (4) freedom from fear (article 47); (5) freedom 
of opinion (articles 23 and 37); and (6) religious freedom (article 25). 

71 This is stated / implied in articles 24, 37, and 38 and 44 of the Medina 
Charter. 

72 The principle of deliberation is implicit in article 17. In the view of J. 
Suyuthi Pulungan, the clause "must be based on equality and fairness between 
them" requires the existence of consultation or consultation. This fact shows 
that the Prophet Muhammad was not an authoritarian, tyrannical, despotic, 
static, and antidialogical leader. See Pulungan, Principles ..., 209; Nasir, Islam ... 
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The principles of state and society in the view of Robert N. 

Bellah were too modern in his time, so that after the Prophet 

Muhammad died he did not last long. The Middle East and humanity 

were not yet ready with the social infrastructure needed to sustain a 

modern social order as pioneered by the Prophet Muhammad SAW.76 

The modern principles which were adopted in the Medina ummah at 

that time constituted the initial pioneering national life in the history 

of humanity.77 

 

F. Conclusion 

Referring to the explanation of the verses of the Qur'an and the 

Medina Charter above, it can be underlined several essences that 

illustrate the concept of citizenship in Islam as engraved in terms of 

the ummah. First, the ummah has trust in God and confidence in the 

Prophet Muhammad as the last prophet, has one book (al-Qur'an) 

and one form of devotion to God. In short, members of the umma 

are bound by Islam. Second, Islam gives identity to the ummah and 

teaches universal spirit. The Qur'an explains that humans are all the 

same, the only difference being piety. Islam does not recognize caste, 

social class or skin color as differentiators. As a consequence, the 

universality of Islam rejects restrictions on the community based on 

ethnicity, groups and territorial boundaries. 

                                                           
133-4; Sufyanto, Tamaddun Society: Hermeneutic Criticism of Madani Society 
of Nurcholish Madjid (Yogyakarta: Student Library and LP2IF, 2001), 165-7; 
and Azhary, State ..., 127-9. 

73 The concepts of peace and internal protection, contained in articles 15, 
17, 36, 37, 39, 40, 41, and 47. The attitude of peace is externally affirmed by 
article 45 of the Medina Charter. 

74 Unity and unity in the Charter are written in articles 1, 15, 17, 25, and 37. 
75 The principle of amr ma„rûf nahy munkar, which functions as a social 

control or according to Kuntowijoyo, contains humanization, emancipation, 
and liberation contained in articles 13, 20 and 27. 

76 Robert N. Bellah, Beyond Belief (New York: Harper and Row, 1976), 
150-1. 

77 Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam (New Delhi: Low Price 
Publications, 1995), 33. 
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Third, because Muslims are universal, they are naturally organic in 

nature too. This organic unity is bound by the spirit of brotherly 

brotherhood. Brotherhood in Islam is not based on primordial 

relations such as kinship, blood, and descent. Even the Qur'an 

negates these relations. Fourth, Islam cannot support the teachings of 

the collectivity of communism and individualism of the capitalists. 

Islam recognizes the rights of individual property and allows his 

people to look for as much wealth as possible in a good and lawful 

manner. However, Islam also teaches that in the possession of these 

individuals there are rights of others. Therefore, Allah requires the 

payment of zakat and infaq as a mode of equity distribution. 

Fifth, based on the above principles, the political system outlined 

by Islam is not the same as Western views such as nationalism and 

territorialism which are based on regional boundaries, blood, color, 

skin, and language. Islam, in politics, provides universal values in 

order to establish and realize the revelations of God. The basis of 

Islamic political ideology is tawhîd, which recognizes the laws of God. 

Through these essential characteristics and identities it can be 

stressed that the ummah in Islam is built on the foundation of a 

strong 'aqîdah spirit, the absolute equality of every human being, 

example, humanity, and respect for the most basic individual rights. 

The Ummah in Islam crosses narrow boundaries and at the same time 

respects territorial, religious and social class differences. Thus, the 

concept of citizenship in Islam engraved in terms of the ummah 

presupposes and implies as a different "entity" in the same concept 

when it is minus, let alone zero, from the five conclusions above. 

That's where the common thread.  
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Bab XIII 

Rethinking Jacques Derrida’s 

Deconstruction: Dismantling Turats and 

Western Hegemony 

 

A. Introduction 

he issue of the end of philosophy is closely related to the 

popularity of the term "deconstruction". In fact, initially the term 

was used by the famous German Philosopher, Martin 

Heidegger, especially when he writes "construction” in the philosophy 

that by itself should be simultaneous destruction, namely 

deconstruction of traditional concepts in a way precisely a return to 

tradition.1  

But as we know, the use of the term deconstruction became 

popular later through the work of the French Philosopher; Jacques 

Derrida. In fact, his name cannot be separated from the term of 

deconstruction2. In his works, we will find the existence of a quick 

analysis of how the term appears. Further than that, it turns out the 

use of methods of deconstruction eventually gives rise to the claim 

that the current philosophy terminated3.  

                                                           
1 Martin Heidegger, The Basic Problem of Phenomenology translated by 

Hofstadter. (Bloomington: Indiana University Press, 1982), p.23. 
2 Jonathan Culler, On Deconstruction: Theory and Critism after Structuralism 

(London:Routledge & Keagen Paul, 1983), p. 86-87. 
3 I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat (Yogyakarta: 

Kanisius, 1996), p. 44. 

T 
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This simple article seeks to reveal the true meaning of 

philosophical terms cover the "deconstruction" of a group of post-

structuralism represented by Jacques Derrida. Why Derrida? Honestly 

recognized, though not him that from beginning are forging or 

attempting this absurd concept, but he most meritorious display it in 

the wilds of Western philosophy of modern discourse. Even now. 

Furthermore, the end of the discussion of this paper will try nudge the 

context of today Islamic scientific treasures that initiate and 

encourage Derrida's deconstructive style, which leads to the 

enrichment and at the same time, sharpening intuition diversity in 

contemporary times in various dimensions; religious text (turats) as 

well as the presence of Western hegemony as real context. Both of 

them (using Derrida‘s theory), should be done and dismantled now 

proportionally to realize the structure of a empowered, equal, and 

enlightened Muslim community. 

 

B. Jacques Derrida’Life and His Works 

Jacques Derrida, French Philosopher born in Algeria, precisely in 

El Biar in 19304 on the bloody old Sephardic Jews5. In the assessment 

Banet Tavor, although Derrida comes from a family of petty 

bourgeois bloody Jews, but the identity of Derrida can be said to be 

partially assimilated life. When Derrida was born and raised in Algeria, 

it can be said he is an Algerian nationality, or it may not. As a Jew-

Algeria, certainly he did not include the French, or it could be he is a 

man of French nationality6. But later, Derrida was known as a French 

Philosopher whose ideas have influenced the diversity of thought in 

                                                           
4 J.O. Urmson, The Concise Encyclopedia of Western Philosophy and Philosophers 

(Canada: Western University Canada, 1975), p. 71. 
5 Peter Beilharz (ed.), Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filsuf 

Terkemuka, translated by Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), p. 73. 
6 Robin Usher dan Richard Edward, Postmodernism and Education (London 

and New York: Routledge, 1994), p. 132. 
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sociology, particularly with regard to the implications of the 

application of the methodology in human language7.  

Experiential learning and teaching in various universities who are 

qualified to make Derrida mastering philosophical studies in depth 

that saw a professorship in the field. But, On October 9, 2004, 

Derrida died at the age of 74 of cancer8. Derrida is a lecturer and 

philosopher who was very productive in writing. In 1962, Derrida 

published a translation of Husserl essay that "The Origin of Geometry" 

with introduction. In 1967, published three works; namely L'ecriture et 

la Difference (writing in difference), and De La Grammatologie (about 

grammatology) is a collection of essays in which most have been 

published in various magazines, but a unity of theme in these books is 

very conspicuous. While his Third was "La Voix et le phenomene, 

Introduction au problem du signe Dans la Phenomenologie de Husserl (voice 

and phenomena, introduction to the problem of signs in 

phenomenology Husserl). This work comment at length on Husserl 

description about the "Signs" in the book "Research Logic"  (precisely in 

chapter 1 of Article 1-9)9.  

In 1972, once again published Three books in the same year. His 

work entitled "Marges de la Philosophie" (Edges Philosophy), presents a 

series of studies on Heidegger, Hegel, Husserl, Valery (French Poet), 

Aristotle, Austin and others. His work is both "La Dissemination 

(Spread)" includes the study of Plato and Mallarme (French Writer). 

While the work of the three "Positions" to collect Three interviews 

ever given Derrida and his work related to Thought10. In 1973 he 

published a lengthy introduction to the new edition of the book 

"Essai sur I'Origine des Connaisances Humanies (The attempt to explain the 

origins of human knowledge) work E.de Condillac, French Philosopher of 

                                                           
7 David Jarry dan Julia Jary, The Harpercollins Dictionary of Sociology (New 

York: Harpercollins Publishers, 1991), p. 118. 
8 See https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/09/21/ derrida-

biografi-dan-pemikiran/p.01, accessed on March 10, 2019.  
9 K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), p. 326. 
10 Ibid, p. 326-327. 

https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/09/21/derrida-biografi-dan-pemikiran/p.01
https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/09/21/derrida-biografi-dan-pemikiran/p.01
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the 18th century AD later this preliminary issue as a separate book in 

1976 under the tittle L'archeologie du Frivole (Archaeology on 

Frivolous).  

His work is quite striking is Glas (1974), for each page consists of 

two columns; the left comment on Hegel texts about the family, while 

the right side of Jean Genet analyze text (a French Writer). Thus the 

printed book to be read from left to right by combining text with text 

Genet Hegel11. Other Derrida's work is Eperons (1976), Eperons, les 

styles de Nietzsche (1978), la carte postale de Socrate a Freud et au-dela 

(1980)12. 

At first glance, looking at the works of Derrida, presumably it can 

be concluded that almost all the essays he wrote until now the authors 

comment on the other, philosophers, scientists, (such as Sigmund 

Freud, F. de Saussure and CI. Levi Strauss), and the writers. Derrida 

does not provide interpretation for granted, he also did not limit 

themselves to a study of presuppositions and implications in the texts 

discussed. By commenting on the texts, Derrida propose something 

new. He set a new text and "dismantle" other texts. Thus, he tried to 

exceed the texts by saying something that was not said in the texts 

themselves. This procedure, by Derrida called "deconstruction"13. 

However demolition here does not seem negative connotation. The 

demolition precisely seeks to find entities implied behind the text, 

making the text more dynamic, lively, and rich perspective. 

 

C. Derrida's Deconstruction of Meaning in Western Philosophy 

Basically, "deconstruction" is a translation of the German language 

two words used in the work of Martin Heidegger's ―Being and Time‖ 

(1997), namely "Destruktion" and "Abbau". According to Heidegger, 

the most crucial issue is philosophical about the meaning of "being" 

that has been forgotten by the Western tradition of thought that 

                                                           
11 Ibid, p. 327. 
12 Ali Mudhofir, Kamus Filsuf Barat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), p. 

123. 
13 Bertens, Filsafat Barat...p. 328. 
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needs to be pared back adequately. History of philosophy conceived 

as the history of concealment over "being". all sites of philosophy that 

is already known, for example, the doctrine of Plato on the Form, 

Cogito Descartes, Hegel discussions about the Spirit, have one 

common characteristic, for they show a failure to understand "Beeing" 

correctly.  

Thus tradition, Metaphysical character, though apparently not the 

case. Because, according to Heidegger, metaphysics arise from 

differences on two things uncritically, between "being" and "beings" and 

between "ground" and "the grounded, which occurred during this time, 

the Western tradition consider ―being‖ as a basis for" Beings ". Then 

Heidegger insists that now the tradition has not been abandoned or 

removed. We grew out of this tradition and cannot separate the just 

from him. Our job is to loosen its structures so that we can examine 

them carefully and then reformulate the question of "being" is more 

appropriate. The demolition process of easing and quaint tradition 

that's referenced by Heidegger in terms of "Destruktion” and ―Abbau”. 

Later it was captured and revealed by Derrida with the term 

"Deconstruction"14.  

Deconstruction is an approach to the understanding of a meaning 

by connecting existing words with other words. This is done than we 

think only direct words that exist. As proposed by Derrida and a 

number of Post-Structuralism perspective Defenders more, the 

meaning of a language, not found in the concrete reality or truth. But 

he was there in the relationship of language itself, which has been 

socially constructed. terms "Masculine" for example, is not the name of 

a truth concrete that can be observed in human life, but the terms 

"Masculine" can only be identified through an intellectual process that 

connects terms with including the terms of another, such as 

"Feminine" or "Androgynous"15. 

Besides, deconstruction usually formulated as a means or method 

of reading the text (which is why this method has been developed in 

                                                           
14 Beilharz (ed.), Teori-Teori Sosial...p. 74-75. 
15Allan G. Johnson, The Blackwell Dictionary of Sociology: User‟s Guide to 

Sociological Language (Cambridge. Blackwell Publishers, 1996), p. 71. 
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the field of literature at a university like Yale). A typical thing in 

deconstructive readings on philosophical texts is the elements that it 

is tracking is not primarily a logical inconsistency, weak arguments or 

premises that are not convincing. But tracked is the philosophical 

element that is crucial, or the elements that make a philosophical text. 

So the possibility, philosophizing itself to be disputed16. 

In this context, philosophy is first assessed as ‖writing". The point 

is as writing, philosophy is never a transparent expression of an idea 

directly. There, always thinking embodied in the sign systems are 

characterized by material, whether it be substance graph, or phonic 

(ink or sound). And in fact, the signs used it has been used also in 

many other contexts. As writing and philosophy also always textual. 

That is, the unit is not the primary meaning of the word or sentence, 

but the sentence which in turn is also determined its meaning by 

association with other texts17. 

In any philosophical writings, indeed, there is a sort of rational 

organizing efforts in order to premises, arguments, and conclusions 

were intertwined neatly. However, tracked Derrida was not the first 

arrangement aware of it, but the text of the order is not realized, 

which is the hidden assumptions behind the things that express it. In 

other words, Derrida attempt to show textuality latent behind existing 

texts18. 

While philosophy is basically writing, ambition of general 

philosophy is to escape from its status as the writing and out of the 

physical form of the language it uses. He wanted a language that uses 

it into a transparent tool that displays real meaning and truth that is 

extra linguistic. The way that normally be achieved is by reference to 

the basis of the purported "eviden" and organize the logic in such a 

way to appear intact, coherent and unambiguous. But for Derrida, all 

of "ambition" and that such efforts will never likely to succeed19. 

                                                           
16 Sugiharto, Postmodernisme: Tantangan..., p. 44. 
17 Jacques Derrida, Position (Chicago: University of Chicago Press, 1981), p. 

26. 
18 See again Sugiharto, Postmodernisme: Tantangan..., p. 45. 
19 See Derrida, Position..., p. 28-29. 
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Deconstructive readings than wanted to show that the failure, by 

displaying hidden agendas that contain many weaknesses and 

lameness behind the texts. Then Derrida believed that behind the 

philosophical texts that are not a void, but a different text, a diverse 

network of central forces which reference is not clear20. 

As a way of reading texts, deconstruction is different from the 

usual way of reading or interpretation to be looking for a meaning or 

message of a text. If possible, even more clearly than the meaning of 

the original text. Even if necessary, he will give premises in the text 

itself is not written, or explain the motives of the authors base. While 

deconstruction is not doing that. instead of helping a text reaches its 

fullness by displaying its meaning, deconstruction is the exact 

opposite, that sought to show lack of wholeness or failures of any text 

that seeks to cover themselves (e.g. by saying "this" and not "that"). 

Deconstruction wanted to subvert the hierarchy of conceptual 

structuring a text. But positively, deconstruction was about to turn the 

hidden strengths that build a text. Through deconstruction, a text is 

no longer an integral meaning; it becomes a struggle between efforts 

"Arrangement" and "Chaos", that struggle to cope with the materiality 

of the text in order to achieve transparency, though sometimes in 

vain. In this manner, philosophy eroded and destroyed or to say 

positively, actually deconstruction seeks to transform our 

understanding of the philosophy of the project21. 

If we reconstruct schematically, Derrida deconstruction strategy 

consists of the following steps: first, identify the hierarchy of the 

opposition in the text which is usually seen where the privileged 

terminology systematically. Second, oppositions were reversed, for 

example by showing the interdependence between opposites, or by 

proposing a privilege in reverse. Third, introduce a new term or the 

idea that it cannot be put into the category of the old opposition22. 

                                                           
20 Jacques Derrida, Margin of Philosophy (Brighton: Hasvester Press, 1982), p. 

xxiii. 
21 See again Sugiharto, Postmodernisme: Tantangan..., p. 46. 
22 See Derrida, Margin of Philosophy..., p. 135. 
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The tremendous implications of deconstruction philosophy is 

fading boundaries that have been rigorously maintained between the 

concepts with metaphors, between truth and physical, between 

philosophy and poetry and the seriousness of the game. Such 

differences, no doubt are a way of thinking logocentrism. By reading 

deconstructive, we can say that the first part of each of the pair 

occupies a central position as the other parts marginalized, excluded 

and considered the '' other‖. but the center to get the fullness of 

identity it is only by distinguishing himself with, and issued away from 

"that are not central", from "not in", the center thus, fully requires "the 

other", which is on the edge and who are outside. Means, position "on 

the edge" and "outside" actually ―very centrally "and" very inside"23. 

Because "that is on the edge" and "the outside" is actually very "in the 

center" and "inside", it is no exaggeration if we say that the concept is a 

metaphor as well, the truth turned out to be no less than the physical, 

philosophy is a kind of poetry, and the seriousness none other than 

the game. Everything was in the same medium, the language with the 

meaning that is always delayed, ambiguous, paradoxical, and always in 

the dissemination, in other words, language is a "reality" because 

reality may not be present without language. Language also a "text" or 

"writing" with the understanding that it is impossible plurality referred 

to the origin of a single and standard24. 

Derrida‘s proclamation about the textual characteristics and 

"writing" in everything apparently welcomed by prominent neo-

pragmatists who came from America, Richard Rorty. in the essay 

"Philosophy as a Kind of Writing", Rorty agrees with Derrida that the era 

of philosophy and epistemology were seriously discuss and seek the 

truth as the "Great Stories", has been completed. What we need now is 

a "Small Stories" such as novels and poetry, which no longer offer the 

truth, but the things that are interesting and exciting life. if today 

                                                           
23 Terry Eagleton, Literary Theory an Introduction (Oxford Basil Blackwell, 

1987), p. 132. 
24 Nurcholis Madjid, et.al., Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat (ed.) Edy A. 

Effendy (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999), p. 140. 
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there is the philosophical discourse, should we need it as a genre of 

literature or as mere poetry25.  

Thus, if the deconstruction causes philosophy is no longer 

entitled to claim universal truth, then there is no longer any reason to 

formulate public ethics and practical on the basis of universal 

concepts and principles, as well as humanism. 

 

D. Rethinking Deconstruction in Islamic Studies: Dismantling 

Text and Context  

It has been explained above, that Martin Heidegger with his 

“Phenomenology existentialist‖ thinking about to loosen the structures of 

western metaphysics and reformulating the question of "being" more 

precisely. Easing the process and the dismantling of a quaint tradition 

was referred to by Heidegger as "destruction". Here needs to be 

clarified that the actual Jacques Derrida against the "intellectual project". 

Basically reason, destroys the metaphysical meaning is the same as 

building a new metaphysics, and this is a work in vain. We are only 

able to do deconstruction when we shall be able to rearrange the basic 

concept is entirely new. That is why Derrida used the term 

"deconstruction" and not "destruction" as an obsession with the famous 

German philosopher; Martin Heidegger. 

More fundamentally, the deconstruction Derrida drawn to the 

Phenomenology of Edmund Husserl regarded as the pinnacle of 

modern metaphysical thinking. How Derrida to deconstruct the 

Phenomenology of Edmund Husserl is primarily to use the language 

model of the father of modern linguistics, Ferdinand de Saussure. The 

main target is to deconstruct Derrida phenomenological way of 

thinking about "being" and "Presence"26. 

                                                           
25 Christopher Norris, The Truth About Postmodernism (Oxford-Cambridge: 

Brasil Blackwell, 1993), p. 60-61. 
 
26 Tommy F. Awuy, ‖Dekonstruksi: Postmodern Dan Poststrukturalis‖ in 

Suyoto et. al. (ed.) Postmodernisme Dan Masa Depan Peradaban (Yogyakarta: Aditiya 
Media, 1994), p.51. 
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Western metaphysics legacy of ancient Greece to Husserl 

considers "being" as a direct presence, so from here we are as if face to 

face with the truth, then the truth itself that becomes the "center" of all 

human activities. This kind of thought process, legitimized western 

thought about the concept of "center", then produce what we are 

familiar with the term "Westernization" and "Ethnocentrism". Thus, west 

become the center of world civilization27. 

By thinking like that, "being" as a metaphysical concept, becomes 

impossible. Or "being" in a concept like this in the concept of 

linguistic de Saussure called the "signified", which is to do with shaping 

the language signifier. However, since the concept of "being" 

(signified) that had been considered as a reference to think, it was not 

possible, then we thus lose the concept of truth directly. Here, 

Derrida once deconstructed structuralism de Saussure language on the 

relationship signifier-signified structure. So he became a Post-

Structuralist. Then the metaphysics of the immediate presence that 

gave birth centralism in western thinking, dismantled with the 

concept of intertextuality, which means "Decentralization". 

Meanwhile, Deconstruction of Derrida who attempted to 

"satirize" building western thought, a good indication of how history 

and philosophy read from the position of the edge, the positions 

excluded from history itself. In the context of Derrida, it is real. 

Derrida is a Jew -French-western Algeria who entered history with a 

feeling not as the owner. This is because Derrida was overshadowed 

by a broken identity. Derrida is Jewish at once gentile; at the same 

time, he is also an Algerian at the same time not Algerian, and he also 

a French and not French28. This condition makes Derrida highly 

suspicious of the tendency of centralization (which is meaningful and 

proprietary) that "entrenched" in western metaphysics. 

Based on it, is a "misreading" clearly that people understand 

deconstruction ignoring alignments to the supplementary 

commitment, diversity and "otherness". That is, when deconstruction 

                                                           
27 Ibid. 
28 See Madjid, et.al., Dekonstruksi Islam Mazhab..., p. 141. 
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only understood as a specific way to read the texts of literature, 

philosophy, ancient texts or the like. If only limited to this, of course 

deconstruction is "dud" of emancipation. Moreover, deconstruction 

should not be separated from its involvement with the problems of 

political institutions, namely as a new strategy to examine the extent 

to which the structures are formed, always was settled demarcated 

and unified understanding29. Boundaries and unification is to be 

"subversive" by deconstruction strategy. The deconstruction paradigm 

of the problems of politics, at least proved by Derrida's involvement 

in political issues. He actively opposed political apartheid, write 

support for Mandela, actively involved in opposing the government's 

efforts French to reduce the philosophy course in high school, and 

became a critic vocal against violations of human rights, as well as 

actively engaged in the issues of feminism30. 

In contrast to the above, the actual deconstruction discourse that 

has been decomposed has a cohesive relationship with the discourse 

of Islamic studies. In scientific thinking and the Moslem community, 

there are thoughts deconstructive which the same as those previously 

described is substantially. Although among Moslem scientists who 

express ideas such deconstruction, Derrida was following the pattern 

on one side, and different on the other side. That is, even though they 

do not state explicitly that they follow or detracted from Derrida's 

writing and thinking, but it is questionable ideas if Derrida's 

deconstructive they did not proclaim this spectacular concept. 

In this framework, I see the idea of deconstruction Derrida 

correlation with the treasures of Islamic studies from two aspects, 

namely; 

1. The Deconstruction of Religious Text (Turats) 

This idea comes from Komarudin Hidayat who sees that the text 

in the Islamic tradition is not confined to the Qur‘an. The universe 

and behavior (tradition) is itself a prophetic text, all of which store 

and wanted to communicate the meaning and the message it contains. 

                                                           
29 Jonathan Culler, On Deconstruction: Theory and Critism after Structuralism 

(London:Routledge & Keagen Paul, 1983), p. 156. 
30 See Madjid, et.al., Dekonstruksi Islam Mazhab..., p. 142. 



228 F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  

Dialogical correlation between the subject (a Moslem), the text of the 

Quran, prophetic tradition, and the reality of the universe with its 

laws. Since it was first revealed, al Qur‘an has done a radical 

deconstruction of the epistemology as well as the poetry of ignorance 

at that time. Then al Quran introduce "being" that underlies all the 

Beings in various ways dialogical and rational, rather than definitive 

and, positivist31. 

The concept of "being" introduced by none other al Qur'an refers 

to God as the universal God. He could not have correctly understood 

the nature of his substance. By basing itself on the Qur'an, Al-Ghazali 

(Ghezel) in his book "Ninety-Nine of God Names", which clearly 

distinguishes between the "name", "naming", and "the named". God as 

"absolute reality" may not be understood by human beings, except 

indirectly, partial, and relational, namely through the "traces" His work 

which then connect people to appreciate God according to their 

intelligence, psychological and ethical situations. If God as the 

absolute reality can be understood as "natural" or can be "presented" as 

the positivistic present reality, then it means that God has been 

dominated by a relative. This means that he is no longer as "absolute 

being". 

According to Komarudin Hidayat, there are several reasons why 

it is necessary deconstruction of the language of religion and how it 

can do so, among other things; First, the holy book as the word of 

God, revealed in the piece of time and space. While humans as targets 

or "service users" are constantly evolving steadily in civilization. With 

the culmination of civilization heritage hereditary, Modern Society can 

develop without reference to scripture. So that the position of 

scripture may be getting stranger, although substantially and without 

realizing it, a variety of teaching carried out by the community. 

Second, any language, including the language of scripture, have 

limitations that are local. Because language is a cultural reality. 

Meanwhile the message and truth contained in the local language, 

                                                           
31See Komaruddin Hidayat, Tragedy Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis 

Modernisme (Jakarta: Paramadina, 1998), p. 157. 
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have a universal claim. Here a religious language will be tested 

sophistication to save the religious message without having occurred 

anomaly or shackled by the vehicle uses. 

Third, the language of religion "sacred", it will appear a few 

possibilities. It could be the message of religion will be maintained 

firmly, but it could be the meaning and the message of religion is 

fundamental, it is hemmed in by text that has "sacred" it. 

Fourth, the holy book, in addition to the codification of the law of 

God, is a "record" dialogue of God with history where God's presence 

is represented by his apostles. When the dialogue is written, it is very 

possible there has been a reduction and impoverishment of shades, so 

the dialogue God and man became lost soul when after hundreds of 

years were text. 

Fifth, more autonomous and develop human thought, the more 

autonomous human beings to follow or reject the teaching of religion 

and its holy book. Moreover, when one reads the text of scripture, 

may actually happens is a process of critical dialogue between two 

subjects. Thus, people instead of interpreting and asked for a fatwa 

(advice) on the holy book, but put the scriptures as a friend dialogue 

free of domination32. 

Thus, without deconstruction and critical attitude towards the 

building of religious epistemology and language, it could be someone 

to be a "prisoner" language. Though the language should be a "bridge" 

to cross beyond the symbols and text. In the context of religious 

language, Komarudin Hidayat made three fundamental characteristics; 

First, the object of the language of religion, especially Theo-oriented, 

metaphysical, centered on God and the world a new life beyond the 

death. Second, as the implications of the first, format and subject 

matter of religious narrative is the holy book. Third, the language of 

religion and religious expression includes expression individually or in 

groups, although the expression mother tongue. Three characteristics 

of religious language proposed Komarudin Hidayat, reposition the 

                                                           
32 See ibid, p. 158-159. 
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role of language is like the spirit or the inspiration to live and move in 

the human body33. 

Through deconstructive thought Komarudin Hidayat above, to 

obtain clarity that in the Islamic tradition (turats), the deconstruction 

of the language of religion can be done, even obligatory. However 

deconstruction here seems to be a move to do the "reconstruction" of 

the conceptual and spiritual ascent toward "absolute reality".  

Further, according to Abdullahi Ahmed An-Na‘im34 and 

Mohammed Abed al-Jabri35, the first priority of relious text (turats) 

that should be dismantled or doconstructed is the geology idea of 

Islamic scholar that linked in the relious text (turats). It was happened 

historically and lasted in layers for long time. The phenomena named 

by Arkoun as ―orthodoxy‖. Arkoun perceived further that Islamic 

tradition linked to the concept of orthodoxy such as Islamic theology 

(kalam), tasawwuf, and fiqh, is actually a set of idea belong to ordinary 

human kind. Any vested interest as well as ideological intervention are 

commonly unseparatedly from the nature of human interest36. 

Therefore, the hegemony of Islamic tradition, specifically in form of 

religious text (turats), is ―lawful‖ to be analized, criticized, examined, 

even dismantled or deconstructed to produce open access of new 

origin understanding and genuine interpretation and so fort free from 

orthodoxy. 

In a pile of religious texts, especially in fiqh for example, there are 

a number of orthodoxy texts that need to be criticized or even 

deconstructed. This is with assumptions and considerations to 

provide alternative interpretations that become solutions in the range 

                                                           
33 See Madjid, et.al., Dekonstruksi Islam Mazhab..., p. xxvi. 
34 See Abdullahi Ahmed An-Na'im, Toward an Islamic Reformation; Civil 

Liberties, Human Right and International Law, translated by Ahmad Suaedy and 
Amiruddin Arrani, "Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi 
Manusia, dan Hubungan Internasional Dalam Islam", (Yogyakarta: LkiS in 
cooperation with Pustaka Pelajar, 1994), p. 138. 

35 Look at his prominent work, The Formation of Arab Reason: Text, Tradition 
and the Construction of Modernity in the Arab World (London: I.B. Tauris, 2011). 

36 Masnun Tahir, ―Studi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Islam,‖ 
Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.13. No 2, December 2014, p. 211. 
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of complexities of contemporary socio-cultural reality. More 

concretely, this can be exemplified in the case of discrimination of 

women and non-Muslims in family law and sharia civil law is as 

follows. 

1. A Muslim man may marry a Christian or Jewish woman, but a 

Christian or Jewish man may not marry a Muslim woman37. 

Both Muslim men and Muslim women must not marry an infi-

del, ie an unbeliever with a handle revealed book. 

2. Religious differences are a barrier to all inheritance, so that a 

Muslim cannot inherit from or bequeath to non-Muslims. 

3. Muslim men can marry up to four women at the same time, 

while a Muslim woman can only marry a man at the same 

time.38 

4. Muslim man can divorce his wife or one of his wives by 

leaving without a divorce agreement, without being obliged to 

give various reasons or justification for his actions towards 

someone or an authority. Instead a Muslimah can be divorced 

only by the willingness of her husband or by a court decision 

that allows him with special grounds, such as the inability of 

the husband and his unwillingness to take care of his wife. 

5. In inheritance, a Muslim woman receives a smaller share than a 

Muslim's part when both are at the same level in relation to a 

deceased person. 

6. Regarding the competence of being a witness, where the 

testimony of two women is considered like a man (Qs. al-

Baqarah [2]: 282). 

7. Women have an obligation to serve men, both their position as 

father, brother, or husband because men are leaders for 

women (Qs. an-Nisa '[4]: 34). Men have a higher degree than 

women (Qs. al-Baqarah [2]: 228). 

                                                           
37 Look at Qs. Al-Maidah [4]: 41. 
38 Look at Qs. an-Nisa '[4]: 3 and the end of verse 129. 
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8. Rules for the application of the hijab (separation of women 

from daily intercourse and when leaving the house they must 

close their bodies tightly).39 

Some of the examples above clearly show that in the religious 

text or turats there is discrimination of human rights based on gender 

of women and non-Muslims in family law. And these are the most 

serious points of conflict and tension between sharia and universal 

human rights. A critical approach in interacting with Islamic legal 

texts will provide an opportunity to see proportionally existing legal 

formulations without having to position them as sacred texts.  

In sum, deconstruction as a critical method can dismantle 

interests and ideologies that are no longer relevant to the 

contemporary world. Issues regarding gender inequality, human 

rights, and plurality are some of the issues that must be challenged for 

the formulation of religious text (turats) which are already well 

established. So, criticism and deconstruction must be carried out to 

discover the true spirit of Islamic law, fiqh, tasawwuf, and others 

which has been covered by the interests and ideology of the 

formulator in the past. 

 

2. Occidentalism: Dismantling Western Hegemony 

Feriyadi and Syamsul Hadi described that Western hegemony in 

the modern era today seems difficult dammed. All aspects of life are 

hardly easily removed from the hegemony of Western civilization. 

Starting food, drink, clothing, lifestyle and thinking, all have pierced 

the heart of the thinking of the world community.40  

Furthure, problematic hegemony of Western civilization can be 

categorized into several forms, namely: First, hegemony in the field of 

Social Culture; McWorld phenomenon. A jargon that is very familiar 

in the ears of generations that were born in the decade of the 70s and 

                                                           
39 Look at Qs. al-Ahzab [33]: 59; Qs. an-Nisa‘ [4]: 15. 
40 Feriyadi and Syamsul Hadi, ―Hassan Hanafi‘s Response to Wester 

Hegemony in Muqaddimah fi Ilm al-Istighrab Throough Hegemony Theory of 
Gramsci,‖ IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities), Volume I, 
Number I, April 2018, p. 50. 
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80s. McWorld is a combination of three big icons that hold the world 

of MTV for music, McDonald for the stomach, and Macintosh as the 

information center. The phenomenon of McWorld is one of the facts 

that the world is experiencing globalization.41 Second, hegemony in the 

Field of Economics; Economic bubble in this era of globalization is 

very difficult to avoid. Some of the reasons are due to the unbalanced 

turnover of money with the turn of goods and services. This happens 

because of the rampant speculative business (in the world of capital 

markets, the forex market and property) which is not matched by the 

flow of goods and services.42  

Third, hegemony in the Field of Technology and the mass media. 

Through the Western mass media plays an important role in instilling 

feelings of fear of Islam. Giving the term "Terrorism" has given a 

misunderstanding in understanding the East as a whole. In addition, 

the West also controls the technology market that is electronic goods. 

Thus, the mastery of technology and mass media has a dominant role 

in the spread of Western civilization hegemony.43 But above all for 

the Islamic world, -according to Hassan Hanafi- the most dangerous 

is hegemony in the field of religious or thought.44 

Among the Muslim scientists who have a strong obsession 

decentralize western hegemony is Hassan Hanafi. Hassan Hanafi is an 

Egypt-based Muslim scholar who studied in one of the town hearts of 

Orientalists in Europe, Paris. After his long intellectual odyssey in the 

Western world, Hanafi criticizes the West, which previously became 

his teacher in constructing his thoughts. Occidentalism is one of his 

                                                           
41 See also ibid, p. 51. 
42 Ibid. 
43 Tony Bennett, Culture, Ideology and Social Process: A Reader (London: 

Batsford Academic and Educational in association with the Open University 
Press, 1981). 

44 Hassan Hanafi, Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Barat, translated by M. 
Najib Buchori (Jakarta: Paramadina, 2000), p. 18.  
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impressive ideas which can be a representative voice of the Eastern 

world in dismantling the hegemonic Orientalism.45 

In the renowned journal, "Al-Yasar Al-Islam" (The left Islamic 

Journal), he sharply criticized the dominance and hegemony of the 

west. The journal contains his partiality on the weak and the 

oppressed that many caused by colonialism and western imperialism. 

Hassan Hanafi also noted in his journal that is about to be fought by 

the "left" Islam is the people who are oppressed are Islamic groups 

that actually have judged the situation and historical conditions. The 

most important phrased in the "left" is Islam very sharp criticism of 

the western civilization that has been globalized. All facets of life 

measured by the standards set by West. Whereas, western civilization 

itself has been degraded. Within this framework, a character which 

controls the western and eastern traditions of thought proposed 

studies Occidentalism to compensate studies Orientalism, which 

according to Edward Said, Orientalism studies have been presented 

within the framework of subjective thought to the west. 

If Orientalism is the study of Islamic civilization by researchers 

from other civilizations that have different emotions structure with 

the structure of civilization reviewed, the Occidentalism is a science 

that opposing even opposed to him46. 

If orientalism deliberately taking a position alignments to the level 

of bad intentions, hidden, then Occidentalism expressed the ability to 

"ego" as an emotion that neutral in looking at "the other", studying it 

and turn it into an object, after all this time "the other" became the 

subject of make others as objects. Only, Occidentalism is built on 

"ego" is neutral and no ambition to seize power, and just wants 

liberation. He did not want to discredit other cultures and just 

                                                           
45 Ridho Al-Hamdi, ―Hassan Hanafi‘s Epistemology on Occidentalism: 

Dismantling Western Superiority, Constructing Equal Civilization‖, Episteme, 
Vol. 14, No. 1, June 2019, p. 77. 

46 Hassan Hanafi, Muqaddimah fi „Ilm al Istighrab (Beirut: al-Hamra‘, 1992), p. 
25. 
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knowing Shape and structure of the Occidentalism "ego" is cleaner, 

objective and neutral in comparison with the "ego" of Orientalism47. 

The task of this new science by Hassan Hanafi is to restore the 

emotional non-European to its original place, eliminating the 

alienation, re-associate with the root length, placing it in a position 

realistic to analyze it immediately and take a stance against the 

civilization of Europe were regarded everyone as a source of 

knowledge, as well as "the center of civilization". And, in fact it is the 

Aggressor of civilization to other civilizations that are reincarnated in 

this era of revitalization and resurgence48.  

Thus, the validity of Hanafi‘s Occidentalism is not always in line 

with the standard of Orientalists‘ truth. More specific and operational, 

there are five standards of the truth in Hanafi‘s Occidentalism. First, 

Al-Ana is the examiner of al-Âkhar. A long time ago, the East was the 

examiner of Greece, then, Europe is the examiner of the East, and 

now the East retakes the position as the examiner of Europe. Second, 

it eliminates the claim of Europe as the cosmopolite culture of the 

world, which should be obeyed by others. There is no claim on the 

center of culture and the branch of culture. It should be a reciprocal 

relationship between them. Third, European consciousness is the 

study object. Due to the formation of this consciousness is a long 

history, Hanafi applies two methods, namely historical-dialectical and 

phenomenology to position the European consciousness in its natural 

limits. Fourth, Self-liberation. One of the Occidentalism missions is 

the spirit of self-liberation of al-Ana from the domination of al-Âkhar. 

It indicates that al-Ana has been in the oppression era, which has 

never ended. This situation affects al-Ana to have no ability to do 

anything, even almost lose its own identity. Fifth, Equal civilization. 

The final goal of Occidentalism is an equal civilization. No one is 

dominating, and none of them is dominated by the other. All 

civilizations are in a parallel position in behaving any collaboration.49 

                                                           
47 See ibid. 
48 See again ibid, p. 26. 
49 See again ibid and Al-Hamdi, ―Hassan Hanafi‘s Epistemology on 

Occidentalism..., p. 100. 
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What is going to be pursued by Hassan Hanafi on 

decentralization of Western domination or hegemony through 

Occidentalism has similarities with the concerns of Derrida who see a 

strong enough affinity between the notions of universal ethics to 

violence. Affinity is closely related to the basis of thought itself, 

namely Western philosophy and metaphysics. Their tradition of 

thinking "Egocentrism", prompting Western philosophy tend to be 

totalitarian that is not the center, which is particulate, the other, 

different, must be subordinated to it. The effort to design an ethics 

based on universal concepts, will eventually silence "the otherness" 

and the difference. Derrida's thesis is reinforced by the survey 

Edward Said. For Said, the idea of humanism, a subject that is free, 

and the principle of rationality that accompany modern western ideas 

and universal claimed, turns in its history to contain ethnic prejudices 

and acute nationalism. This prejudice is even experienced by the 

humanist philosophers themselves. Alexis de Tocquiville for example, 

is the father of the famous American Democracy denounced 

American slavery. But apparently, he supported the genocide carried 

out raids with the French government against the Algerian Muslims50. 

This last fact, showed inconsistencies western attitudes (including 

those from the Intellectuals) in reading and responding to "the other" 

(read: the East-Islam), which it affirms ratings Hassan Hanafi as 

civilization "aggressor". Thus, it is not appropriate if the terms 

"aggressor" was touted as a mere prejudice, but already at the level of 

facts. 

 

E. Conclusion 

Thus philosophical thoughts Jacques Derrida that can be 

elaborated in this paper, and only focused on the aspects of 

deconstruction, which was then traced the point of tangency with the 

                                                           
50 Edward W. Said, ―Nationalism, Human Right, and Interpretation‖ in Barbara 

Johnson (ed.). Freedom and Interpretation: The Oxford Amnesty Lectures (New York: 
Basic Books, 1993), p. 186-188. 
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treasures of Islamic studies. Jacques Derrida's thinking is more 

popular is about "differance", a notion which is very difficult to explain. 

How difficult this concept, it can be expected when Derrida himself 

said "this is neither a concept nor a word". The reason is because every 

word and concept, entwined in a series of concept (or set of words) in 

which each concept refers to other concepts in a "game" differences.  

In the context of Islamic studies, Jacques Derrida's 

deconstruction, can be seen from two sides, (1) deconstruction of 

religious language/ text (turats), and (2) decentralization of Western 

hegemony through Occidentalism. In the first context, when people 

read the scriptures/religious text (turats), which meant actually 

happened is a critical dialogue process between the two subjects. In 

this creative nuance, instead of giving the interpretation or ask for 

advice on the holy book, but the positioning of scripture as a dialogue 

partner is sterile domination and insubordination. Being in the 

context of the second, it is a form of anxiety and "threnody" initiators, 

Hassan Hanafi who see Western culture which has been globalized 

and universal at the same time as the standard of truth in every 

dimension of life. This fact needs to be broken into and demolished 

(in the sense of "decentralization"), to the extent of liberation. Within 

this framework, Occidentalism mandated expressing ability "ego" as an 

emotion that is neutral in view of "the other" (read: West), studying it, 

and turn it into an object, after all this time "the other" (West) became 

the subject (through the study of Orientalism ) which makes the other 

party (read: East-Islam) as an object. Again, Occidentalism is built on 

"ego" is neutral and does not ambitious usurper and western 

domination, but only requires liberation from oppression, of course, 

from the West (read: Europe an American). 

Beyond that, hopefully Jacques Derrida's ideas can inspire the 

Muslims in reading and even deconstruct every texts theological-

philosophical faced. Including the religious texts (especially theology, 

philosophy, tasawwuf, jurisprudence, and the results of the 

interpretation of scripture) -mid-century classic product- that does 

not fit in some respects to our conditions here and now. Thus, we do 

not get stuck -to borrow a term of Mohammad Arkoun in category 
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"cult of religious thought" or "taqdis al afkar al dini, which in a certain 

threshold, often associated with religion. 
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Bab XIV 

Critiques and Appreciation on 

Orientalism in the Study of Islam1 

 

A. Introduction 

he study of orientalism has had a long tradition in the Western 

academic world (read: Europe). But the orientalism that has 

developed for a long time, was considered likely to be used as 

an ideological tool by the West to carry out new hegemony and 

imperialism towards the East, especially the Islamic world. This fact, 

in the view of Komaruddin Hidayat, has caused stigma in the 

Moeslim world that whatever Western scholars said about Islam was 

then suspected.2 Bachelor of STAIN/IAIN/UIN alumnus who takes 

the Islamic studies program at the Western College, can not be 

separated from this reality. After returning, they were "suspected" of 

being contaminated by Orientalist thoughts.  

Until now, the researchers differed in determining the beginning 

of orientalism.3 Some of them said that orientalism began to exist 

                                                           
1 Tulisan dalam bab xiv ini merupakan artikel utuh yang pernah dimuat 

dalam Jurnal MADANIA (IAIN Bengkulu) Vol. 23, No. 1, Juni 2019 
(Terakreditasi B/Sinta 2). 

2 Komarudin Hidayat, ―Oksidentalisme: Dekonstruksi terhadap Barat‖ in 
Hassan Hanafi, Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat translated by M. 
Nadjib Buchori (Jakarta: Paramadina, 2000), p. xv. 

3 According to Mahmud Hamdi Zaqzuq, orientalism is studies conducted 
by Westerners on East-Islam relating to language, literature, history, beliefs, 
legislation, and civilization are in a very common scope. Meanwhile Edward W. 
Said underlined that orientalism is fundamentally a political doctrine willed over 
the Orient because the Orient was weaker than the West, which elided the 

T 
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since the 10th century, while some others argued, orientalism 

emerged after the Crusades took place around 1097-1292 AC. There 

are also those who says, orientalism has begun their activities in the 

13th century in Andalusia (Spain), when the attacked of the Spanish 

Crusaders against Muslim reached the climax. At that time King 

Qastalah, Alfonso, told Michel Scoot to conducted research on the 

science and civilization that had been achieved by Muslim. Shortly 

thereafter, Scoot gathered pastors in a church to compile a translation 

program for Arabic books into European language.4 

The study of orientalism developed so rapidly in the nineteenth 

century. When dozens of French scholars brought by Napoleon 

entered Egypt in 1789, they produced about 23 large volumes of 

knowledge or deep understanding related to Egyptology. The 

strengthening of orientalism in the nineteenth century had speed the 

way for the expansion of imperialism which had forced their will on 

to their colonized people. Orientalism is used for Western political 

tactical interests over the East-Islamic world. 

In the Indonesian context, orientalism had used as a tool of 

Dutch colonization through the hands of C. Snouck Hurgronje 

(1857-1936 AC) who had investigated Aceh for 5 years (1898-1903) 

to tact Aceh and Indonesian Muslim as a whole.5 

                                                           
Orient‘s difference with its weakness. See al-Istisrāq wa al-Khalfiyyah al-Fikriyyah li 
al-Sirā al-Hadāri (Kairo: Dar: al-Manar, 1989), p. 18; and Edward W. Said, 
Orientalism (London: Penguin, 1991), p. 204. 

4 See also Achmad Satori Ismail, Orientalisme dalam Pandangan Orang Timur 
(Jakarta: Jurnal Ma‘rifah, 1994), p. 4. 

5 C. Snouck Hugronje (1857-1936) was seen as an "architect" who was 
most instrumental in designing Islamic policy in Indonesia when the Dutch 
colonized Indonesia before the arrival of Japan. In this context, he was seen as 
having great service in establishing the Kantoor Voor Inlandsche Zaken (Office 
of Indigenous Affairs) in 1899 which incidentally this office was established to 
coincide with the launching of the Ethical Politiek (Ethical Politics) of the 
natives, especially after the Dutch Queen's speech in 1901. This indigenous 
affair is an independent institution authorized to give advice to colonial 
governments concerning religion other than Christianity. In carrying out its 
duties this office, is directly responsible to the Governor General. The advisors 
of this office, must have studied eastern issues at Leiden University, in addition 
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As a scientific discipline, orientalism actually does not need to be 

suspected. It must be known in depth by prioritizing scientific 

objectivity, scientific ethics, and eliminating ideological, cultural, and 

geo-political prejudice. In this case, as islamic scholar or researcher, 

many of us should study orientalism as well reassess it wisely in wider 

perspective.  

 

B. Said’s Reenterpretation of Orientalism 

Etymologically, orientalism comes from the words "orient" and 

"ism". The term ―orient‖ means ―East‖ and meanwhile ―ism‖ means 

―understanding‖.6 The ultimate opponent of this term is 

occidentalism, which consists of the word "occident" which means 

―West‖ and ―ism‖ means ―understanding‖. According to Webster's 

                                                           
to understanding Indonesian and Arabic. The task of this office, in addition to 
conducting research in the fields of language, customs, anthropology, religious, 
political and cultural tendencies of the natives and Arab groups, is also tasked 
with giving advice to the Governor-General in these matters. See Akib Suminto, 
The Political Islam of the Dutch East Indies (Jakarta: LP3ES, 1985), 99, 106 and 111. 

6 In recent years, the term occidentalism has been conceived to be a 
science which at the same time has become a strong obsession of an Egyptian 
Muslim scholar; DR. Hassan Hanafi. For Hanafi, if orientalism is the study of 
Islamic civilization by researchers from other civilizations that have an 
emotional structure that is different from the structure of the civilization it 
teaches, then occidentalism is the science that is opposite or even opposite to it. 
If Orientalism deliberately takes the position of partiality until the level of pent-
up ill will, then Occidentalism expresses the ability of "ego" as a neutral 
emotion in looking at "the other", studying it, and turning it into an object, after 
so long "the other" become subjects make other parties as objects. It's just that, 
Occidentalism is built on a neutral "ego" and is not ambitious to seize power, 
and only wants liberation. He did not want to discredit other cultures, and only 
knew their formations and structures. "Ego" Occidentalism is cleaner, objective 
and neutral compared to "ego" Orientalism. The task of this new science 
according to Hassan Hanafi is to return the Non-European emotions to their 
place of origin, eliminate their alienation, reconnect with their old roots, put 
them into a realistic position to then analyze them directly and take an attitude 
towards European civilization that is considered by everyone as a source of 
knowledge . Whereas in fact it is a civilization aggressor for other civilizations 
that experienced reincarnation in the era of revitalization and its revival. See 
Hassan Hanafi, Muqaddimah fi'Ilm al-Istigrāb (Beirut: al-Hamra ', 1992), p. 25-26. 
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dictionary, orientalism is a "study of Eastern culture". Whereas the 

main character of this study are called "Orientalist" which means "a 

student of Eastern culture".7 

Orientalism in Arabic is called ― ―. It‘s a member of fi'il 

― ‖ which means "heading east and wearing people's clothing". 

While the term "Orientalis" contained in al-Mawrid's dictionary, is 

referred to as : ‖, which means "people who 

study Eastern languages, their arts and culture."8 From this root word, 

a general understanding is derived that orientalism " " is "a 

study of the eastern works performed by not Eastern people."9 

In terms of terminology (more specifically), Orientalism is: 

اُق: ادلراسات امغربيرث املتعنلرث ةالَشرق االسرالل ت مغترٍ وادةرٍ وتارَيرٍ  اإلِْسََِْشَ
ِجٍ اع  10وعلائدتٍ وتَشيعاتٍ وحضارتٍ ة

" 

―Studies conducted by Westerners on East-Islam relating to 

language, literature, history, beliefs, legislation, and civilization are in a 

very common scope." There are also those who see orientalism as not 

more a "movement" who are involved in research in science, 

tradition, civilization, and Islamic culture with the aim of exploring 

the secrets, nature, character, thoughts, because of the progress and 

strength of the Islamic community.11 With a rather flat language, 

Abidin Ja'far gives another understanding of orientalism, which is ―a 

teaching or understanding that learns and collects all knowledge 

relating to language, religion, culture, history, earth science, 

ethnography, ethnology, literature, art originating from the Eastern 

                                                           
7 Noah Webster, ―Webster‟s New Twentieth Century Dictionary of the English 

Language” (New York: Simon dan Schuster, 1979), p. 1261. 
8 Munir al-Ba‘labaqi, al-Mawrid: A Modern Arabic English Diictionary (Beirut: 

Dar al-‗Ilm li al-Malāyin, 1974), p. 638. 
9 Sa‘ad al-Marsafi, al-Mustashriqūn wa al-Sunnah (Kuwait: Maktabah al-Manār 

al-Islāmiyyah, 1994), p. 9. 
10 Mahmud Hamdi Zaqzuq, al-Istisrāq wa al-Khalfiyyah al-Fikriyyah li al-Sirā 

al-Hadāri (Kairo: Dar: al-Manar, 1989), p. 18. 
11 Sa‘id al-Dīn al-Sayyid Salih, Jaringan Konspirasi Menentang Islam translated 

by Muhammad Thalib (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), p. 117. 
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world12 which includes North Africa (Near East, Middle East and Far 

East)‖.13 

Whereas Edward W. Said views orientalism as a "library" or 

"information archive" that is held together, where the archives are a 

group of ideas and a set of unifying values that in various ways prove 

effective in explaining the behavior of Eastern people, supplying the 

                                                           
12 To establish definitively about Eastern understanding is rather difficult. 

Because the East understanding is certainly different for the Japanese, Indians, 
or Arabs, also for the Germans, British, and Americans. Likewise, there are 
different views for people in the early and middle centuries and in the modern 
century, especially after the American continent was put forward. Rudi Paret (an 
orientalist) acknowledges that there was no strict limit to the notion of the word 
"East". The most important thing for him is the problem of material about 
Orientalism itself. Conclusion This paragraph was quoted by Abidin Ja'far in 
Orientalism and the Study of Arabic (Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1987), p.7. 

13 Ibid. Further, according to Bernard Lewis, the term "Middle East" was 
discovered in 1902 by an American water historian named Alfred Thayer 
Mahan, to refer to the zone / area located between Arabia and India, with its 
center - according to the point of view of water experts - is the Persian Gulf. 
This relatively recent "geographical expression" was reported by The Times and 
later by the British Government. And along with the newer term, ―Near East‖, 
is including a new name even though it is not categorized in modern terms. The 
two terms also include historical relics with the West-Europe as the central 
parameter, which then the surrounding areas are grouped by departing from this 
Western-European region. In the historical "optics" of Peter Mansfield, before 
World War I, it was common to distinguish between the Near East which 
included Greece, Bulgaria, Turkey, the Mediterranean and Egypt; and the 
Middle East which includes Arabia, Mesopotamia, the Persian Gulf, Iran and 
Afghanistan. Then gradually, the term "Middle East" is used to refer to the two, 
except regions which are not included in this term, namely Greece and Bulgaria 
in the West, and Afghanistan in the East. But the term Middle East includes 
Sudan and sometimes Libya and even other North African countries. According 
to the most recent survey, the countries and territories including the Middle 
East are: the Arabian Peninsula region (including Saudi Arabia, the Republic of 
Yemen, the Democratic Republic of South Yemen, Kuwait, Bahrain, Qatar, the 
ceasefire region and Oman), Egypt, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Iran, Sudan, 
Syria and Turkey, the Hashimiyya kingdom. If this zone is combined, the area is 
around 3,726,000 square miles. See Bernard Lewis, The Middle East and The West 
(London: Lowe & Brydone (Printers), 1968), 9; and Peter Mansfield, 
"Introduction: the Region Define," in The Middle East: A Political and Economic 
Survey, ed. Peter Mansfield (London: Oxford University Press, 1973), p.1. 
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East with a certain mentality, genealogy, and specific climate. And the 

most importantly, these ideas allow Europeans to deal with and see 

Eastern people as a phenomenon that has regular characteristic.14 

Furthermore, Said stated that orientalism can be considered as a way 

of writing, insight, and studies that are made regular (or oriented) 

dominated by imperatives, perspectives, and ideological biases, which 

are considered suitable for the East. In this context, the East is 

taught, researched, regulated, and assessed in certain typical ways.15 

But Said saw that knowledge about the East, Islam and the Islamic 

community, in general, was produced not only from domination and 

confrontation, but also from the antipathy of culture. Thus, what is 

quoted about East and Islam does not represent the real situation.16 

Said‘s theory in any cases, underlines this affirmation. 

 

C. The Birth of Orientalism: Historical Glance Perspective 

When Andalusia reached their heyday, the Western clergies came 

to Andalusia to "learn" to Islamic scholars. The knowledge they 

studied was philosophy, medicine, exact sciences and social studies. 

They were also spirit to intensively translate the Qur'an and Arabic 

language knowledge into their language. Among them (the 

clergyman), was St. Gerbert from France. In 999 AD, he succeeded in 

occupying the highest position in the Roman church. He was also 

ordained as a Pope after completing studies at the Andalusian 

College. Also Piere Ainere (1092-1156 AD) and Gerard de Ceremona 

(1114-1187 AD), who belonged to the first batch of pastors who had 

received education and lessons at the College.17 

                                                           
14 Edward W. Said, al-Istishrāq; al-Ma‟rifah, al-Sultlah, al-Inshā‟ diterjemahkan 

ke dalam bahasa Arab oleh Kamal Abu Dib (Beirut: Muassasah al-Abhath al-
‗Arabiyyah, 1981), p.72. 

15 Ibid, p.214. 
16 Edward W. Said, Covering Islam (New York: Pantheon Books, 1981), 

p.155. 
17 Muhammad Baharun, Isu Zionisme Internasinal (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1997), p. 49-50. 



F a j a r  G e m i l a n g  F i l s a f a t  I s l a m  245 

Since then, many Western scholars have been interested in 

studying Islam and Arabic. Arabic science and literature were 

continuously copied into their language, until the 18th century, many 

of them built colleges which they specialized in teaching Islamology, 

such as Badawy College.18 

The situation started to turn around. Since the 15th century AD, 

the relationship between the Islamic world and Europe was the 

relationship between "al-Maghlūb" and "Ghālib", where since that 

century, Islamic countries began to be colonized by European 

countries. Together with the invaders, the missionaries also shared the 

news throughout the colonies. Both missionaries and invaders both 

have interests in the Islamic world. To carry out colonial politics, 

colonizers needed adequate knowledge of the customs, religion and 

culture of the country's children in general. The same knowledge is 

also needed by missionaries to spread Christianity among natives. On 

the basis of this collaboration, the Gospel of the Jesuits entered to the 

French colonies, Anglicanism into the British colony, Protestantism 

into the Dutch colony. Both parties collect information from the 

colony, processed it, conduct further research and conclude, then 

offer it as recommendations to their respective officials.19 

In the view of Mahmud Hamdi Zaqzuq, the 19th century AD and 

the 20th century were the actual emergence of the Orientalism 

movement. At the end of the 18th century, exactly March 1795 AD, 

the French Government launched a revolution by intensifying the 

development of schools that studied Eastern languages. At this time, 

Eastern studies were specifically focused on practical considerations, 

especially when considering the accessibility of Eastern languages in 

contributing to advancing literature and other knowledge. 

Furthermore, the movement of Orientalism in France began to take 

the form of its scientific characteristics in the hands of Silvestre de 

Sacy (died 1838 AD) who became the "priest" of the Orientalists of 

his time. He was very instrumental in making Paris as the center for 

                                                           
18 Ibid. 
19 Rifyal Ka‘bah, Islam dan Serangan Pemikiran (Jakarta: Granada Nadia, 

1994), p.30-31. 
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studying Arabic language and culture aimed at students and scholars 

from various parts of Europe to study. On this basis, Paret said that 

Orientalism had formed independent disciplines / patent in the 19th 

century AD.20 

In the first half of the 19th century, Orientalist began to establish 

scientific study institutions to study all aspects of Easternism in 

several European and American countries. The institute was first 

established in Paris in 1822 AD then similar institutions were also 

established in Great Britain and Ireland in 1823 AD after that, also 

established East-American scientific study institute in 1824 AD finally 

stood also East scientific research institutions East-German in 

Germany on 1845 AD.21 

Orientalists have held an International Conference for the first 

time massively in Paris in 1873 AD to coordinate their Orientalism 

activities. After that, followed by similar conferences more than 30 

times.22 

In the next development, after the colonization left and imposed 

restrictions on the movement of missionaries in several independent 

Islamic countries, Orientalism and the Center of Islamic studies in the 

West did not lose the market or it still survived. Even it developed to 

serve new needs in the name of dialogue and so forth. However, 

orientalism is actually used for regional studies that develop in several 

Western countries, especially the United States and the Third World. 

It is not only a tool for Western countries, but also for industrial 

countries such as Japan and Korea that have interests in the Islamic 

world.23 Thus, orientalism tends to advantage the Western countries 

and industrial ones, especially from political, colonial, and economical 

sides. 

 

                                                           
20 Zaqzuq, al-Istishraq, p.47-48. 
21 Ibid, p.50-51. 
22 Ibid, p.52. 
23 Ka‘bah, Islam, p.31. 
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D. Orientalism Targets: From Within Critiques 

The study of orientalism implied many critiques. In fact, 

Orientalists are not in one line; some are objective, some are not 

objective, and the rest are full of prejudice because of the 

―shallowness‖ of their studies. On the other hand, the Orientalists 

who study orientalism are inseparable from the following targets: 

1) Religious Targets 

This religious target according to Mahmud Hamdi Zaqzuq 

has existed since the existence of orientalism. In this 

framework they did: first, weakens the element of Islamic 

power which became the source of superiority of Islamic 

thought by spreading doubts and anxiety about the truth of 

Islamic thought. At the same time, instilling ideological 

assumptions that Islam was a derivation of Judaism and 

Christianity. Second, protecting the Christian group from their 

bad plans launched and hid the nature of their existence, and 

warned them of the dangers of Islamization for their religion. 

Third, bring "good news" as well as want to Christianize 

Muslims.24 

2) Colonial Targets 

The crusade was over. The war was actually a religious war. 

The war that had been waged by Western imperialism had 

essentially made Muslims fall bowed under the grip of colo-

nialism. Under the pretext of being kind, the imperialist view 

was directed at the relationship of culture and science. In fact, 

the study mostly benefited invaders, because they could 

recognized more in aspects of their weakness and the poten-

tial they had. With this weakness they can exploit the Islamic 

world. A simple example is what was done by C. Snouck 

Hurgronje, especially Aceh (between 1898-1903) with a study 

of Islam and it was civilizations in Saudi Arabia and Egypt.25 

                                                           
24 Zaqzuq, al-Istishraq, p.86. 
25 Baharun, Isu Zionisme, p.56. 
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By this target, it seems that Albert Hourani didn‘t deny it, es-

pecially if it was associated with a certain period. But 

according to Hourani, there were also some of the 

Orientalists who strongly opposed the imperial wisdom of 

their country. Among them is E.G. Browne in the United 

Kingdom who supported the constitutional revolution in 

Iran, Louis Massignon was a supporter of the Algerian inde-

pendence movement and C. Snouk Hurgronje had used the 

influence he had with the intention of forming a more wise 

and open attitude towards colonized nations. In addition, 

what became the central tradition of the 19th century Islamic 

studies stated in Germany was not marked by the above po-

sition. Because, both Germany and Austria, do not have 

direct power over Muslim countries in Asia and Africa.26 

3) Political Targets 

This target tends to be the case in later of Arab countries. 

After these countries became independent, the Western 

countries formed Embassies in these countries. Deliberately 

in these countries other local attaches were placed. With that 

skill, the attaché was expected to be able to hold "familiar" 

communication with political figures and the press, so that 

they can detected and recognize the political direction out-

lined by the countries concerned.27 

Orientalists also carry out intelligence activities in Islamic 

countries and send their results to colonial countries. These 

Orientalists in general were not from intellectuals, but from 

politicians who served the interests of Western colonizers. An 

example is Hanotoux, Duke Drouco, St. Hiller and others 

who are members of parliament in their respective countries, 

in addition to being advisors to the country's foreign minis-

try.28 

                                                           
26 Albert Haourani, Islam dalam Pandangan Eropa translated by Imam Baihaqi 

and Ahmad Baidlowi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), p.67. 
27 Baharun, Isu Zionisme, p.58. 
28 Salih, Jaringan, p.120. 
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4) Science Targets 

According to Muhsin Mahdi, (Iran philosopher), the last 

phenomenon (especially from 18th century) suggested 

Germany scientists to realize that Western should study from 

the East. Mahdi wrote; 

―There was something fundamentally wrong with the 

excesses of scientismor rationalism or philosophy in the 

modern West and that it was necessaryto supplement it with 

the poetic, religious, and spiritual dimension of human life, 

which can be found in the East. The West was incomplete 

and needed to complete itself with what it had somehow lost 

during its recentdevelopment. It needed to unify the shattered 

pieces of human experience;and the way to achieve this unity 

was to learn about it from the East whereit continued to exist 

and where the missing part --the poetic--had survived.‖29 

In the age of enlightenment in Europe, there were a small 

number of Orientalists who carried out the study of Orien-

talism after reading religious manuscripts and their depth, so 

that they realized that the Islamic tract was very close to other 

heavenly tracts. Islamic tract also reinforce what was 

contained in their books such as the problem of faith in God, 

ethical issues and call upon goodness. This group usually 

makes the slightest mistake in assessing Islam. If there were 

mistakes made, it was solely because of differences in vision 

and interpretation. Therefore, the results of their studies are 

closer to the truth than their counterparts who have moti-

vated political interests in their Eastern research.30 

5) Economical Targets 

This target was seen in the period before the colonialization 

of Islamic countries occurred in two centuries; 19th and 20th 

centuries Westerners exactly put the great attention to ex-

                                                           
29 See Muhsin Mahdi, ‗Orientalism and the Study of Islam Philosophy‘, 

Journal of Islam Studies 1 (1990), p. 73-98. 
30 Zaqzuq, al-Istishraq, p.88-89. 
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panding their trading area in the East to get raw materials and 

other raw materials at much cheaper prices, which would en-

courage the development of their industry. On this basis, they 

are very urged to travel to Islamic countries, to know them 

more, to study the geographical dimensions of nature and 

their agricultural areas. Not infrequently they interact well 

with local residents. However, behind that, Westerners want 

to make Eastern countries the market for their products.31 

It‘s clear all the targets gave us wider perspective that orientalism 

was studied and done due toe vested interest (belongs specially to the 

West). For instance, religious target at spatial weakens the element of 

Islamic power which became the source of superiority of Islamic 

thought by spreading doubts and anxiety about the truth of Islamic 

thought. Besides, in term of colonial targets, the study mostly 

benefited invaders, because they could recognized more in aspects of 

their weakness and the potential they had. With this weakness they 

can exploit the Islamic world. By political targets, Orientalists also 

carry out intelligence activities in Islamic countries and send their 

results to colonial countries. These Orientalists in general were not 

from intellectuals, but from politicians who served the interests of 

Western colonizers.  

By science targets, it‘s understood that Orientalists who carried 

out the study of orientalism after reading religious manuscripts and 

their depth, so that they realized that the Islamic tract was very close 

to other heavenly tracts. Islamic tract also reinforce what was 

contained in their books such as the problem of faith in God, ethical 

issues and call upon goodness. And the last, economic targets express 

that Westerners exactly put the great attention to expanding their 

trading area in the East to get raw materials and other raw materials at 

much cheaper prices, which would encourage the development of 

their industry. On this basis, they are very urged to travel to Islamic 

countries, to know them more, to study the geographical dimensions 

of nature and their agricultural areas. 

                                                           
31 Ibid, p.89 and Baharun, Isu Zionisme, p.57-58. 
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E. Orientalists Positive Works 

 To be honest, the first and main contribution orientalism to 

Islamic world is text production of Islamic studies in big scale that 

enrich Islamic literatures which benefits afterwards. Orientalists 

works didn‘t only contibute from quantity aspect, but also the most 

important is from quality and methodology side. 

Many Muslim scholars take advantage out from orientalists works 

in big scale. Orientalism provided advantageous Islamic literatures in 

bounty, various, as well as complete format. Thus, many Muslim 

scholars prefer to read the Orientalists works as references rather than 

Muslim works that help them in conducting research today. Due to 

the fact that they found islamic world and literatures were analized 

more rationally and even liberally. Afterwards, the orientalists works 

are perceived more interesting than tradtional Muslim scholar works 

in rigid dan dogmatic style. So forth, the Western works on Islamic 

studies are studied and cited more as alternative literatures.  

The work of Western Orientalists in the sector of Islamic studies 

based on Western traditions that were only about two hundred years 

old, was indeed impossible to compare with the work of Muslim 

scientists for more than a thousand years. But objectively, we cannot 

underestimate the work produced by Orientalists. If they conduct an 

objective study, they will arrive at the truth.In its long history, there 

are still Orientalists who only use a scientific or semi-scientific 

approach, especially when Islamic studies in various institutions in the 

West are no longer fully under religious organizations and / or 

theology faculties, and after they are no longer from religious figures 

alone.  

It is from this circle which the results of work had contributed 

greatly to the development of Islamic studies among Muslim and non 

Muslim. Even most of their works, cannot be rivaled by Muslim 

scientific works in the same field. We can take a sample of some of 

the works: 

1) Hadith Index 
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The greatest Orientalist work that was widely used by Is-

lamic scholars was the Hadith Concordance et Indices de la Tradition 

Musulmane, under the care of the Dutch Orientalist named A.J. 

Wensick; and Index of Qur'ān, Lee Koran Analisee, by French 

Orientalists named Jules la Beaume and Edward Montet. The 

first consists of 7 volumes with thousands of pages, and the 

second was only 1 volume. Both of these books, can be used 

by Muslims with a calm heart, because all of them are com-

piled based on books from the hadith books and the Mushaf 

of Qur'ān.32 

Especially regarding the hadith index above, until now 

there is no better and more systematic index than that. This 

book is compiled based on the hadith books used in Islamic 

circles, especially Kutub al-Sittah. By using this index, we can 

look for narrators of the hadith, the main quotation of matan 

(text) hadīth, and in the book where we can find it.33 

The difficulty found was that this index was compiled 

based on the hadith books published during the period of its 

preparation (before 1939). Meanwhile, the hadith books have 

been published again by various publishers and in various edi-

tions, so sometimes the pages and volumes of hadith books 

designated by this index are no longer exact. Therefore, this 

index requires repairs and adjustments to the new edition of 

the hadith books. 

This problem, has received attention from the Encyclo-

paedia Hadith Committee at Al-Azhar University (Egypt), 

which has for more than a decade made efforts to compile the 

hadith as a whole based on the theme and the sahīh and not 

saheeh order so that it is easy to become a reference.34 

While the works of Jules le Beaume and Montet has been 

translated into Arabic by Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi 

                                                           
32 Ka‘bah, Islam, p.67. 
33 Ibid. 
34 Rifyal Ka‘bah, et.al. Pendidikan Islam di Indonesia dan Mesir (Buku I) (Kairo: 

KBRI, 1983), p.113. 
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entitled Tafsil verse the Qur'an al-Hakim (the details of the 

verses of the Qur'an). As the name implies, this book is a 

dictionary that classifies Qur'an verses according to themes. 

This effort is similar to the arrangement of the Shorter Oxford 

Bible reconfiguring Christian Scriptures such as the composi-

tion of a modern book, so that its content becomes clearer by 

looking at the contents.35 

The Le Beaume and Montet systems received an attention 

from the Arabic Language Institute (Majma 'al-Lughah al-abi 

Arabiyyah) in Cairo, Egypt. This institution has formed an in-

dex writing team and at the same time the Qur'an dictionary 

was more detailed than previously published, but easy to use. 

The team, which was formed for the first time in 1941, in-

cluded members of a famous Orientalist, namely Sir H.A.R. 

Gibb. Even though Gibb only contributed to determining the 

systematics, this reality actually showed the recognition from 

the Islamic community about Orientalist scholarship in the 

field of Arabs and Islam. After several times experiencing re-

pairs and replacements, as well as improvements to team 

members, this index can only be published in 1970.36 

2) Qur’anic Dictionary 

In the sector of the dictionary Qur'ān, so A Dictionary and 

Glossary of the Qur'ān by British Orientalists, Jhon Penrice, in-

cludes those widely used among Moeslim, especially those who 

use English. This dictionary was published the first time in 

London on 1873 AD and has been reprinted several times. A. 

Yusuf Ali, who translated Qur'ān into English with the title 

The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary which 

was first published in Lahore, in 1934, refers to this dictionary. 

Then this dictionary was also used by Mohammad Marmaduke 

Pickthall in The Meaning of the Glorius Koran (1952). He was 

also used by Muhammad Asad in The Massage of the Qur'an 

                                                           
35 Ka‘bah, Islam, p.69. 
36 Ibid. 
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(1980), and by T.B. Irving in The Qur'an: The First American 

Version (1985), even though these translators or commenta-

tors did not mention it directly.37 

In lexicography, it can not be forgotten is also the work of 

the famed Edward William Lane, an Arabic-English Lexicon, 

which is the work of drafting the summit. The preparation of 

this lexicon Lane started the second visit to Egypt in 1842 AD 

Lane had left Egypt and returned to England seven years later 

after feeling the preparation of mature for his dictionary. He 

died 4 days after finishing perfecting the lexicon blueprint, so 

he never saw the lexicon circulating.38 

Lane is the most comprehensive works in the field of 

modern Arabic lexicography. This lexicon not only explains 

the meaning of words and sentences, but also provides many 

examples of poetry and prose, mathematical information, criti-

cal comments, and so on. In this case, Lane has combined 

three major Arabic-language works that are the source in a set 

of books. The three works are al-Qāmus al-Muhīt by Najm al-

Din al-Fayruzzabadi, Tāju 'al-‗Arūs by al-Murtada al-Zubaydi 

and al-Sihhah by Jawhari. Lane's dictionary was widely used by 

Muslims and non-Muslims.39 

3) Encyclopedia of Islam 

In encyclopedias, the biggest contribution of the Orien-

talists was the Encyclopedia of Islam which in English and 

French editions, was published by the Brill publisher in Leiden, 

the Netherlands. The encyclopedia, which has undergone these 

improvements, is the work of a number of the leading Orien-

talists in the world, for many years, where the first half (A-L) 

was completed in 1979.40 Especially for the improved edition, 

the edited edition of a number of famous Muslim writers has 

                                                           
37 Ibid, p.70. 
38 Ibid. 
39 Ibid, p.71. 
40 Reynold A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1979), p.479. 
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been included can be in line with the systematics set by the 

editor. Until now, 5 volumes have been published (about a 

thousand pages each, folio size paper, with a smaller letter 

setting).41 

Remember that the decades of time required for the com-

pletion of all of this encyclopedia set, then the publisher Brill 

saw the need to issue a miniature entitled The Shorter Ency-

clopedi of Islam, edited by Sir H.A.R. Gibb and Kramers. As 

the name implies, it only describes the problem in a concise 

manner, but it cannot be separated from its general nature and 

was easy to carry because it was only one volume. Therefore, 

this encyclopedia was very useful for beginners and students 

who master English.42 

If we uncover the weaknesses of Orientalist studies on Islam, that 

does not mean we deny their contribution in the development of 

Islamic studies. However, in certain aspects, they have helped our 

understanding of the phenomenon, expression, and translation of 

Islam. Apart from the weaknesses of their studies, quite a lot of things 

can be learned from Orientalists. This of course still maintains a 

critical and objective attitude. Therefore, we must remain objective 

and acknowledge that orientalism has not a small contribution to the 

studies of eastern, especially Islam such as Reynold Nicholson and 

Arthur J. Arberry. This group prefers to be called "Islamisis" rather 

than Orientalist. Among them were John L. Esposito, Karen 

Armstrong, Martin Lings, Annemarie Schimmel, John O. Voll, Ira M. 

Lapidus, Marshal GS Hodgson, Leonard Binder, and Charles 

Kurtzman. 

Karel Steenbrink revealed two main reasons why Muslim scholars 

need and must read Orientalist writings: first, handbooks in all sector 

of science, such as economics, sociology, psychology, engineering, 

medicine, etc., now comes from the Western world. If the knowledge 

of Islam does not want to be left behind from these sciences, then he 

                                                           
41 Ibid, p.73.  
42 Ibid, p.74. 
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is obliged to seek relations or dialogue with the science of religion 

among Western scholars and scholars, especially in relation to the 

results they have achieved in the field of Islamic religion. Second, in 

collecting materials, storing and publishing old texts, orientalism has a 

rich and old tradition. Often sources of Islamic treasures can be 

extracted more easily in libraries and manuscript collections in the 

West than in ancient mosques in the Islamic world. 

If Islamic scholars closes themselves from the development of 

studies on the same subject in the West, it basically closes themselves 

from the possibility of new developments. In the scientific tradition, 

conducting research on a problem, the first step must be a review of 

the results of research of people who have discussed the problem 

before. Covering the results of Western research from this discussion, 

it would certainly be detrimental to the research of Muslim scholars 

themselves.43 

In line with Karel Steenbrink's thoughts, Muslim intellectual 

Ahmad Syafi'i Maarif also had a "good impression" on orientalism. 

According to him, the best way to deal with orientalist works were to 

imitate their sincerity in giving birth to creative works, but also to 

develop an extra-critical attitude towards their interpretation of 

Islamic doctrine. The attitude that only suspects is another form of 

intellectual powerlessness.44  

An important note for reviewers of Islamic civilization must 

decide on a clear, objective, and consistent attitude towards 

orientalism. First of all, at the present time many Islamic scholars 

from Muslim itself develop their academic authority based on their 

academic experience with the Orientalists. 

 

                                                           
43 Karel Steenbrink, ―Berdialog dengan Karya-karya Kaum Orientalis‖, 

Jurnal Ulumul Quran, no. 2 (1992), p.25. 
44 Ahmad Syafii Maarif, ―Orientalisme Mengapa Dicurigai‖, in Jurnal 

Ulumul Quran, No. 2 (1992), p.3. 
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F. Conclusion 

Orientalism actually concerns the relationship between the West 

and the East for a long time. This relationship is still a problem until 

now. The term of West itself, was created by Europeans during the 

colonial period. They see themselves as the West and see the people 

of Asia and Africa as the East who can be exploited and manipulated 

for their interests. 

Between West and East, like the other wind direction is 

determined by the grounding base. So is the case between Oriental 

(East) and Occidental (Western). From the beginning, we can see the 

form of partiality in orientalism, namely 'East' which is seen from 

outside of the East itself. This alignment became clearer when we saw 

that the development of orientalism was far more advanced than the 

development of occidentalism. For example, Westerners who study all 

aspects concerning the East and its culture. But at the same time, it 

can be said that there is no meaningful assessment of the East 

towards Western nations and their culture - except for Hassan 

Hanafi's obsession with his mega-projects. In addition to the wide 

acceptance of Western science and technology and the Western 

culture by the East, again at the same time, there has not been a 

systematic study of the West from an Eastern perspective. 

To be noted, Orientalists are not in one line; some are objective, 

some are not objective, and the rest are full of prejudice because of 

the ―shallowness‖ of their studies. Thus, Islamic studies and the 

Islamic world are still fortunate in the presence of objective 

Orientalist studies of Islam. Wa Allāh a‟lām bi al-sawāb. 
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Glosarium 

 

Akal Diskursif : Akal diskursif adalah akal yang dalam menetapkan 

predikat pada subjek butuh menyusun silogisme dan 

membangun pembuktian. Atau dalam pembuktian-

pembuktiannya menyimpulkan hukum parsial dari 

hukum yang universal. Seperti contoh, dalam 

menetapkan huduts (baru) alam, berargumentasi sebagai 

berikut: Alam materi berubah. Setiap yang berubah 

adalah hadits (baru). Maka, alam adalah hadits (baru). 

Aksiden („Aradh) : Sifat-sifat bawaan substansi. Tunjuk misal substansi 

setiap benda material adalah materi. Maka, menempati 

ruang –yang merupakan sifat materi- adalah aksiden. 

Aliran Teologi 

Dialektik (Ilmu 

Kalam)  

: Teologi Dialektik atau Ilmu Kalam ini merupakan salah 

satu cabang keilmuan Islam tradisional yang membahas 

segi ketuhanan dan berbagai derivasinya. Ilmu ini sering 

juga disebut Teologi Islam, meskipun sebagian ahli 

menilai penyebutan semacam itu tidak sepenuhnya 

tepat. Teologi Dialetik berangkat dari pemahaman baik 

dan buruk—ini yang menyebabkan teologi Islam dise-

but sebagai bersifat dialetik—yang dilandaskan pada 

kebenaran keagamaan. Misalnya, sudah menjadi ke-

mestian bahwa Tuhan harus Mahakuasa. 

Aliran Paripatetik 

(Masysya‟iyyah) 

: Istilah mashsha‟iyah berasal dari bahasa Arab, yaitu 

―masyā‟ī”, yang berarti berjalan. Dalam bahasa Inggeris 

disebut dengan Peripatetisme, ―peripatetic― yang berarti 

―mengembara‖, atau ―pengembaraan‖. Sebutan 

mengembara atau berjalan diberikan kepada mazhab 

(aliran) ini, karena tiga kemungkinan. Pertama, karena 

ajarannya disampaikan Aristoteles, sebagai founder 

(pembangun), sambil berjalan-jalan. Kedua, dikaitkan 

dengan sudut sebuah gedung olah raga di kota Athena 

yang bernama Peripatos. Adapun kemungkinan ketiga 

ialah karena metode berpikir ini menggunakan istidlāl 

(perumusan dalil) setiap kali mengambil kesimpulan. 
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Proses istidlāl mengalir (seolah) berjalan sehingga 

sampai pada kesimpulan. Mazhab Masysya‟iyah 

merupakan sebuah metode perumusan kebenaran 

dengan pendekatan argumentasi rasional (rasionalisasi) 

secara demonstratif (burhanī). 

Aliran Illuminisme 

(Isyraqiyyah) 

: Filsafat Isyraqiyyah atau iluminisme adalah sebuah 

pemikiran filosofis yang dasar epistemologinya adalah 

hati atau intuisi. Secara prosedural, logika yang 

dibangun adalah sama dengan logika emanasi dalam 

paripatetisme. Namun secara substansial keduanya 

mempunyai perbedaan yang mendasar. Aliran filsafat 

ini muncul dalam rangka merespons dan mengkritisi 

sejumlah gagasan Aristoteles yang dianggap menyim-

pang, khususnya sebgaimana yang tercermin dalam 

filsafat Ibnu Sina, kalangan iluminasionis mengem-

bangkan sebuah pandangan tentang realitas di mana 

esensi lebih penting (mendasar) ketimbang eksistensi, 

dan pengetahuan intuitif lebih signifikan ketimbang 

pengetahuan saintifik. 

Aliran Teosofi 

(Irfan) 

: Aliran Sufisme/Irfani (teosofi) ini bertumpu pada 

pengalaman mistis yang bersifat supra-rasional. Jika 

pengenalan rasional bertumpu pada akal, maka 

pengenalan sufistik bertumpu pada hati. Tokoh yang 

terkenal adalah Jalaluddin Rumi dan Ibn Arabi. Penge-

tahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti halnya 

bayani, tidak juga didasarkan pada rasio seperti halnya 

burhani, tetapi pada kasyf, yakni tersingkapnya rahasia-

rahasia realitas oleh Tuhan. Disebutkan juga bahwa 

Irfani ini erat kaitannya dengan konsep tasawuf. Karena 

itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan 

analisa teks tetapi dengan olah ruhani, di mana dengan 

kesucian hati, diharapkan Tuhan akan melimpahkan 

pengetahuan langsung kepadanya. 

Aliran Filsafat 

Hikmah (Al-

Hikmah Al- 

Muta‟aliyah) 

: Filsafat aliran ini dikenal juga sebagai madzhab Isfahan, 

atau lebih dikenal juga dengan al-Hikmah al-Muta‟aliyyah 

atau ―Filsafat Tinggi‖. Filsafat ini secara umum 

bertumpu pada tiga teori yaitu kesatuan wujud (wahdatul 

wujud), keutamaan wujud (ashalatul wujud), gerak 

substansial (al-harakah al jauhariyyah) dan 

kemanunggalan yang mengetahui dan diketahui (ittihad 
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al-„aqil wa ma‟qul). Filsafat ini berusaha menjembatani 

antara paradigma rasional empiristik dengan spiritula –

mistik. Oleh karena itu, titik tolak dari seluruh 

bangunan filsafat Isfahan ini adalah konsep ―Ada‖ 

(wujud). Jadi obyek material filsafat ini yang paling 

pokok adalah ―Being‖ atau ―Ada‖. Akan halnya aliran 

Iluminasionis, filsafat hikmah juga percaya bukan hanya 

pada akal diskursif, tetapi juga pada pengalaman mistik. 

Eksistensi/Wujud/

Being 

: ―Ada‖-nya sesuatu sebagai respons terhadap pertanyaan 

―Ada-kah (sesuatu) itu?‖. Ini berlawanan dengan esensi, 

yang menekankan ―apa‖-nya sesuatu itu (apakah 

sejatinya), sebagai jawaban terhadap pertanyaan, 

―Apakah itu‖? 

Emanasi (al-Faiydh 

al-Ilahiy) 

: Atau ―peluberan Ilahi‖, yakni doktrin penciptaan 

menurut kaum filsuf berupa keadaan niscara dan begitu 

saja (serta tidak terjadi dalam waktu) yang di dalamnya 

terwujud ciptaan-ciptaan yang berasal dari Tuhan 

(Allah). Ciptaan-ciptaan ini terwujud secara bertingkat-

tingkat. Dari ciptaan yang lebih tinggi atau ―lebih dulu‖, 

secara niscaya dan begitu saja pula, terwujud ciptaan-

ciptaan dalam tingkat yang lebih rendah. Termasuk 

dalam ciptaan-ciptaan ini adalah berbagai tingkat akal, 

malaikat, jiwa planet-planet beserta wadahnya (celestial). 

Hal itu bermula dari Akal Pertama, Malaikat Pertama, 

Sfera (Planet) Paling Jauh, hingga –yang terendah—

yaitu planet bumi, yang sepenuhnya bersifat material 

(teresterial). 

Epistemologi : Berasal dari kata ―episteme‖ (pengetahuan) dan ―logos‖ 

(ilmu), sehingga diterjemahkan berarti ―ilmu tentang 

sumber-sumber, asas-asas, batas-batas, dan verifikasi 

(pemeriksaan nilai kebenaran) ilmu pengetahuan. 

Esensi („Ayn) : Maknanya apa yang membuat sesuatu menjadi ―apa 

adanya‖. Dibedakan dengan aksiden, esensi 

sesungguhnya mengacu kepada aspek-aspek yang lebih 

permanen dan mantap dari sesuatu, yang berlawanan 

dengan yang berubah-ubah, parsial, atau fenomenal. 

Filsafat Islam : Juga sering disebut ―Filsafat Arab‖ dan ―Filsafat 

Muslim‖, merupakan suatu kajian sistematis terhadap 

kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, 

pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam 
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dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan 

berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam atau dengan 

paradigma dan atau komitmen Qur‘anik. 

Fisika (Thabi‟iyyah) : Fisika (Yunani): φυσικός (fysikós), "alamiah" dan φύσις 

(fýsis), "alam"; Inggris: physics; Arab: Thabi‟iyyah) 

adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi 

beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan 

waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan 

seperti energi dan gaya. Salah satu ilmu sains paling 

dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana 

alam semesta berkerja. Juga diartikan Fisika sebagai 

teori yang mendeskripsikan tentang berbagai gejala 

alam hingga sesederhana mungkin serta berusaha dalam 

menemukan hubungan antara kenyataannya. 

Forma : Bentuk atau susunan yang terbubuhkan atas suatu 

materi (substansi). Karenanya, tanpa forma, materi 

belum menjadi benda tertentu. Begitu juga materi awal, 

sebagai contoh, hanyalah sebuah onggokan tak 

bermakna.  

Gerak Substansial 

(al-Harakah al 

Jauhariyyah) 

: Al-harâkah al-Jauhariyah (gerakan substansial) adalah 

bahwa sebagaimana seluruh aksiden (a'râdh) mengalami 

perubahan dan pergerakan, esensi (zat) dan substansi 

(jauhar) segala sesuatu juga memiliki gerakan 

(senantiasa bergerak). Artinya substansi (jauhar) detik 

demi detik senantiasa bergerak dan gerakan substansial 

(al-harâkah al-jauhariyah) ini adalah wujud substansi itu 

sendiri. 

Hierarki Wujud : Merupakan hierarki penciptaan yang ada di kosmos 

raya. Hierarki wujud dalam Teori Emanasi al-Farabi 

dijelaskan sebagai berikut: (1). Tuhan yang merupakan 

sebab keberadaan segenap wujud lainnya, (2). Para 

Malaikat yang merupakan wujud yang sama sekali 

immaterial, (3). Benda-benda langit atau benda-benda 

angkasa (celestial), dan (4). Benda-benda bumi (teresterial). 

Kesatuan Wujud 

(Wahdatul wujud) 

: Kesatuan Wujud atau Wahdatul wujud adalah bahwa 

keberadaan dan wujud itu hanya terbatas pada Dzat 

Allah Swt; segala sesuatu selain Allah merupakan 

jelmaan dan manifestasi keberadaan-Nya. Hal ini 

bermakna pula bahwa Allah Swt adalah Keberadaan 

dan Wujud murni. Kuatnya intensitas dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Materi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerak
https://id.wikipedia.org/wiki/Ruangwaktu
https://id.wikipedia.org/wiki/Ruangwaktu
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gaya_(fisika)
https://id.wikipedia.org/wiki/Alam_semesta
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kesempurnaan wujud-Nya menjadi sebab kecintaan-

Nya untuk menjelma dan memanifestasi. 

Keutamaan Wujud 

(Ashalatul wujud) 

: Penganut keutamaan wujud atau Ashalatul Wujud 

meyakini justru yang menjadi dasar sehingga realitas itu 

diketahui adalah wujud. Mereka menganggap bahwa 

wujud adalah yang memberi effek, dan ia merupakan 

ashalah dari suatu realitas, sedangkan mahiyah hanyalah 

bersifat konseptual belaka (i'tibar). Menurut penulis, hal 

ini memang jelas bahwa wujud itu sangat jelas, tidak ada 

yang lebih jelas dari pada wujud. 

Kosmologi : Ilmu (logos) tentang asal-muasal dan struktur alam 

semesta (kosmos). Secara spesifik, kosmologi dapat 

diartikan sebagai ilmu mengenai alam semesta. Ilmu di 

sini dapat berarti keteraturan, maupun beserta unsur-

unsur dan struktur alam semesta. Dalam praktiknya, 

makna kosmologi terpisah menjadi dua hal, (1) 

Kosmologi Saintifik, dan (2) Kosmologi Metafisik. 

Kosmologi Saintifik dilandasi dengan model berpikir 

yang relatif dan eksperimental. Sementara Kosmologi 

Metafisik dilandasi dengan model berpikir yang 

spekulatif dan filosofis. 

Maujud/Eksistensi : Maujud atau eksistensi (existent), yakni semua benda, 

baik material maupun non-material yang ada di alam 

semesta ini, yang terdiri dari wujud dan kuiditas 

(mahiyah).  

Metafisika (Ma ba‟d 

al-Thabi‟ah) 

: Metafisika berasal dari bahasa yunani ―ta meta ta 

physica‖ yang artinya ―yang datang setelah fisika‖ (Ma 

ba‟d al-Thabi‟ah). Metafisika adalah cabang filsafat yang 

berkaitan dengan proses analitis atas hakikat 

fundamental mengenai ―keberadaan‖ dan ―realitas‖ 

yang menyertainya. Metafisika sering disebut sebagai 

disiplin filsafat yang terumit dan memerlukan daya 

abstraksi sangat tinggi (ibarat seorang mahasiswa untuk 

mempelajarinya menghabiskan beribu-ribu ton beras). 

Ber-metafisika membutuhkan enersi intelektual yang 

sangat besar sehingga membuat tidak semua orang 

berminat menekuninya. Metafisika adalah salah satu 

cabang Filsafat yang mempelajari dan memahami 

mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu 

menjadi ada. Sebenarnya disiplin filsafat metafisika 
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telah di mulai semenjak zaman Yunani Kuno. Mulai 

dari filosof-filosof alam sampai Aristoteles (284-322 

SM). Aristoteles sendiri tidak pernah memakai istilah 

metafisika. Aristoteles menyebut sesuatu yang mengkaji 

hal-hal yang sifatnya di luar fisika sebagai filsafat 

pertama (prote philosophia) untuk membedakannya 

dengan filsafat kedua yaitu disiplin yang mengkaji hal-

hal yang bersifat fisika. 

Pengalaman Mistik : Pengalaman mistik sebenarnya pengalaman yang 

bersifat esoteris, karena itu terjadi pada ―ruang sebelah 

dalam‖ (inner space) manusia. Dalam kehidupannya 

manusia senantiasa mengembangkan inner space sebagai 

kekuatan, sehingga kebebasannya berkembang secara 

sejati, dan berhubungan langsung dengan pusat 

kekuatan kosmik dalam istilah teologi dikenal sebagat 

Tuhan (God). 

Neo-Platonisme : Aliran filsafat yang bertolak dari gagasan Plato, dan 

menafsirkannya dengan cara khusus. Aliran ini 

mengaitkan segala sesuatu dengan suatu Zat 

Transenden semacam Tuhan (Yang Satu atau The One) 

sebagai prinsip kesatuan, melalui deretan perantara-

perantara yang turun dari Yang Satu itu lewat proses 

emanasi/pancaran. 
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