Daftar Isi
2
5

Dari Redaksi
Tafsir Mawdhû‘î
5
21

33

Artikel Utama
33
57
79

97

Musibah dalam Perspektif al-Qur’ân
M. Quraish Shihab
Tafsir Sufistik tentang Cahaya:
Studi atas Misykât al-Anwâr karya al-Ghazâli
Mulyadhi Kartanegara

Menimbang Hermeneutika sebagai Manhaj Tafsir
Nasaruddin Umar
Dari Teks ke Aksi; Merekomendasi Tafsir Tematik
Hassan Hanafî
Al-Qur’ân dalam Kesarjanaan Klasik & Kontemporer;
Keniscayaan Geisteswissenschaften
M. Nur Kholis Setiawan

Interview
97

“Islam Melawan Terorisme”; Interview dengan
Prof. Dr. ‘Abd al-Hayy al-Farmâwî

111 ‘Ulûm al-Qur’ân
111 Kodifikasi ‘Ulûm al-Qur’ân Abad Pertengahan;
Studi Bibliografis
Faried F. Saenong

125 Profil Tafsir/Mufassir
125 “Hermeneutika al-Qur’ân”;
Mengenal al-Tafsîr al-Hadîts Karya ‘Izzat Darwaza
Ismail K. Poonawala

149 Review Tesis/Disertasi
149 Al-Suyûthî dan Nalar Islam Klasik;
Melacak Jejak al-Burhân dalam al-Itqân
Kenneth E. Nollin

173 Survei Bibliografis
173 Eva F. Amrullah

189 Penulis/Kontributor

Dari Redaksi

Membumikan al-Qur’ân merupakan keniscayaan. Sebagiai
Kitab Suci terakhir, al-Qur’ân harus menerobos perkembangan
zaman, melintasi batas-batas geografis, dan menembus lapisanlapisan budaya yang pluralistik, karena memang kandungannya
selalu sejalan dengan kemaslahatan manusia. “Di mana
terdapat kemaslahatan, di situ ditemukan tuntunan al-Qur’ân.
Sebaliknya, di mana terdapat tuntunan al-Qur’ân, di situ terdapat
kemaslahatan.”
Namun demikian, al-Qur’ân tidak boleh ditonjolkan sebagai
barang antik yang harus dimitoskan, karena hal itu dapat
menciptakan jarak antara al-Qur’ân dengan realitas sosial. AlQur’ân di satu pihak diidealisasi sebagai sistem nilai sakral
dan transendental; sementara di pihak lain realitas sosial yang
harus dibimbingnya begitu pragmatis, rasional, dan materialistis. Seolah-olah, nilai-nilai al-Qur’ân yang dialamatkan untuk
manusia berhadap-hadapan dengan realitas itu.
Salah satu obsesi Jurnal Studi al-Qur’ân (JSQ) adalah
bagaimana menjembatani dua hal tersebut. JSQ yang diterbitkan oleh Pusat Studi al-Qur’ân (PSQ) dan Ikhlas Digital Library
of al-Qur’ân bercita-cita membumikan al-Qur’ân tanpa menimbulkan ketegangan konseptual dalam masyarakat. JSQ
berupaya melakukan pencerahan dalam masyarakat dengan

DARI REDAKSI

JSQ, Vol. I, No. 1, Januari 2006

3

tetap memperhatikan aspek keseimbangan antara kesinambungan (continuity) dan keharmonisan (harmony) dalam masyarakat.
Ini sesuai dengan strategi JSQ untuk memelihara nilai-nilai lama
yang masih relevan dan mengakomodir nilai-nilai baru yang
lebih positif (al-muhâfazhah ‘alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdz
bi al-jadîd al-ashlah).
* * * * *
Berbagai upaya para ulama dalam mengartikulasikan nilainilai al-Qur’ân di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh,
ketika peristiwa tsunami di Aceh muncul berbagai tanggapan
ulama dengan menggunakan rujukan al-Qur’ân. Ada yang
menyebut peristiwa itu sebagai murka, musibah dan azab bagi
manusia. Namun, tidak demikian halnya dengan M. Quraish
Shihab yang dalam jurnal ini mencoba merekonstruksi
perspektif al-Qur’ân tentang terminologi-terminologi musibah.
Melalui studinya ini, Quraish Shihab, misalnya, tidak ingin
menyebut peristiwa tsunami di Aceh dengan sebutan almushîbah, tetapi dengan terminologi lain yang juga disebut
dalam al-Qur’ân dengan menggunakan metode analitis
mawdhû‘i. Pendekatan yang sama juga digunakan oleh Mulyadhi
Kartanegara dalam menjelaskan kata nûr dalam Q.S. al-Nûr
[24]: 35. Hanya saja Mulyadhi mengintrodusir pendekatan
sufistik dan filosofis dalam memperkaya metode maudhû‘i.
Upaya lain untuk memperkaya kajian al-Qur’ân adalah
menggunakan metode di luar mainstream metodologi yang
selama ini digunakan oleh ulama tafsir. Termasuk di antaranya
kemungkinan hermeneutika. Nasaruddin Umar mencoba
mengambil jalan tengah di antara pro-kontra hermeneutika
sebagai manhaj (metode) tafsir. Ismail K. Poonawala malah
melakukan studi mendalam terhadap Tafsîr al-Hadîts karya ‘Izzat
Darwaza yang dianggapnya menggunakan pendekatan
hermeneutika.
Kejenuhan metodologi Studi al-Qur’ân menantang Hassan
Hanafî untuk menawarkan perspektif baru dalam memahami
al-Qur’ân dengan menggunakan pendekatan multi-disipliner
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dengan memihak kepada realitas manusia sebagai objek,
bukannya al-Qur’ân sebagaimana dilakukan selama ini. Nur
Kholis menganggap metodologi semacam itu sudah ada jauh
sebelumnya sejak masa kesarjanaan Islam klasik, khususnya
melalui teorisasi bahasa, hanya saja mengalami hambatanhambatan psikologis. Nur kholis menggagas cara untuk
menghilangkan hambatan psikologis itu.
* * * * *
Di rubrik “Interview”, dihadirkan wawancara kontributor
kami di Cairo, Muchlis Hanafi, dengan Ketua Jurusan Tafsir
dan Ilmu-ilmu al-Qur’ân di Universitas al-Azhar, Professor ‘Abd
al-Hayy al-Farmâwi yang berbicara banyak tentang terorisme
dalam perspektif al-Qur’ân. Beliau mengecam keras penggunaan
cara-cara kekerasan dan destruktif, apalagi mengetasnamakan
‘perang suci’ jihad. Selanjutnya, sebagai langkah awal di rubrik
“‘Ulûm al-Qur’ân”, kami mempersembahkan sebuah survei
bibliografis karya-karya berbahasa Arab di bidang ‘Ulûm alQur’ân secara kronologis sejak masa tâbi‘în hingga abad
pertengahan.
Di rubrik “Review Tesis/Disertasi”, Ilham B. Saenong
mengupas tuntas upaya Nollin yang melacak pengaruh dan
jejak al-Burhân karya al-Zarkasyî dalam al-Itqân karya al-Suyûthî,
ulama bergelar “ibn al-kitâb” yang diam-diam sering ‘dicurigai’
sebagai plagiat. Last but not least, sebagai pelengkap akhir
jurnal-jurnal ilmiah, kami hadirkan belasa review singkat karyakarya terkini di bidang ini dan puluhan judul buku dan artikel
terbaru yang dipublikasikan baru-baru ini dalam berbagai jurnal
di dalam dan di luar negeri.[]
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MUSIBAH DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR’ÂN
M. Quraish Shihab

Pendahuluan

P

eristiwa yang menimpa Aceh dan Sumatera Utara,
bahkan sekian banyak negara di kawasan Asia pada
26 Desember 2004 dan yang mengakibatkan korban

jiwa ratusan ribu orang, sungguh merupakan peristiwa yang
sangat luar biasa serta menimbulkan dampak yang amat besar,
bukan saja dari segi fisik material, bahkan juga psikis dan
spiritual. Berbagai tanggapan muncul dan sekian banyak orang
goncang hati dan imannya.
Ada yang berkata bahwa Tuhan telah murka kepada penduduk sekeliling, ada juga yang melontarkan ucapan bahwa
“Tuhan kejam dan tidak lagi mengasihi”. Dia telah menyerah-
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kan urusan manusia kepada setan, setelah bosan melihat
kedurhakaan manusia. Bahkan ada yang berkata: “Memang
ada dua Tuhan; Tuhan baik dan Tuhan jahat. Yang baik
bijaksana menciptakan kebaikan, dan yang jahat itulah yang
berperan dalam peristiwa tsunami yang dahsyat itu”.
Sebagai seorang beragama yang percaya akan ke-Esaan Tuhan dan kasih sayang-Nya, yang dilukiskan-Nya sendiri
sebagai mengalahkan amarah-Nya, maka semua ungkapan di
atas tidaklah wajar terlintas dalam benak, lebih-lebih dari seorang yang bersangka baik kepada Tuhan. Kita harus yakin
bahwa Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, adalah Rabb al‘Âlamîn (Pemelihara seluruh alam), dan dalam konteks
pemeliharaan-Nya itu, terjadi sekian banyak hal yang antara
lain dapat terlihat —menurut kacamata manusia— sebagai
malapetaka atau tanpa kasih.
Memang, adanya sesuatu yang kita nilai buruk atas izin
Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Adil itu, bukanlah satu
hal yang mudah dijelaskan. Ia merupakan salah satu yang amat
musykil, khususnya bila ingin memuaskan semua nalar. Itu
sebabnya yang merasakan ke-Maha-Besar-an dan ke-MahaBijaksana-an Tuhan biasanya hanya berkata: “Ada hikmah di
balik setiap peristiwa, baik yang dinilai sebagai keburukan
maupun sebaliknya”.
Tetapi jawaban semacam ini, jelas tidak memuaskan nalar.
Keyakinan bahwa ada dua Tuhan, Tuhan cahaya (kebaikan) dan
Tuhan kegelapan, pernah menjadi jawaban yang dilontarkan
oleh sementara penganut agama atau pemikir. Tetapi keyakinan
yang sekaligus merupakan jawaban itu, ditolak oleh penganut
monoteisme, karena ini mengurangi kuasa Tuhan. Al-Qur’ân
secara tegas menolak dualisme, baik dalam penciptaan, kekuasaan, maupun pengaturan alam raya;

“Segala puji bagi Allah

yang telah menciptakan langit dan

bumi, dan yang menjadikan kegelapan dan cahaya” (Q.S. alAn‘âm [6]: 1).
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Sementara itu, pakar agama, termasuk agama Islam,
menyelesaikan persoalan ini dengan menyatakan bahwa apa
yang dinamai keburukan, sebenarnya “tak ada”, atau paling
tidak hanya pada pandangan nalar manusia yang memandang
secara parsial. Bukankah Allah menegaskan dalam al-Qur’ân
bahwasanya:

“Dia-lah yang membuat segala sesuatu dengan sebaik-baiknya”
(Q.S. al-Sajadah [32]:7).
Kalau demikian, segalanya diciptakan Allah, dan
segalanya baik. Keburukan adalah akibat keterbatasan
pandangan. Ia sebenarnya tidak buruk, tetapi nalar manusia
mengiranya demikian. Ini serupa dengan yang memandang
praktek amputasi tanpa mempertimbangkan sebab dan
tujuannya. Tetapi jika diketahui penyebab, tujuan dan dampak
akhirnya, maka sang dokter yang mengamputasi, keputusan
itu akan sangat terpuji. Ini juga serupa dengan yang
memandang titik hitam (tahi lalat) pada wajah seorang
perempuan. Keterbatasan pandangan pada objek tersebut
menjadikan si pemandang melihatnya buruk. Tetapi jika wajah
dipandang secara menyeluruh, maka titik hitam tersebut justru
menjadi unsur kecantikannya.
Karena itulah, maka Allah mengingatkan bahwa:

“Boleh jadi engkau tidak senang kepada sesuatu, padahal dia
itu baik untuk kamu, dan boleh jadi juga engkau menyenangi
sesuatu padahal itu buruk untuk kamu, Allah mengetahui dan
kamu tidak mengetahui” (Q.S. al-Baqarah [2]: 216).
Jangan duga gempa yang terjadi di satu daerah tidak membawa
dampak positif bagi daerah itu, demikian uraian ilmuan. Karena
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itu pula: “wa kam min yawm bakaytu fî-hî, fa-lammâ wallâ
bakaytu ‘alay-hî”. Sekian banyak hari ketika itu aku mencucurkan air mata, tetapi setelah berlalu, aku menangisinya.
Menyesal mengapa dahulu aku menangis.
Di sisi lain, umat manusia adalah satu umat. Kesatuannya
menjadikan masing-masing harus topang-menopang guna
mencapai tujuannya. Manusia adalah makhluk sosial, dan dari
sini sebagian harus berkorban demi sebagian yang lain. Harus
ada yang sakit agar manusia mengetahui nikmatnya sehat,
harus ada yang menakutkan agar diketahui nilai keberanian,
harus ada petaka agar dirasakan makna kesabaran. Demikian
seterusnya.
Apabila satu penderitaan terjadi karena kesalahan, maka
setimpallah sebagai akibat ulahnya. Sedangkan bila yang
bersangkutan tidak bersalah, maka pasti ada pula imbalan yang
disiapkan Tuhan baginya; jika tidak di dunia ini, maka di akhirat
kelak:

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang
yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah,
mereka mengucapkan, ‘Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji‘ûn’ Mereka
itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat
dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang
mendapat petunjuk” (Q.S. al-Baqarah [2]:155-157):

Keburukan/Petaka dalam al-Qur’ân
Ada beberapa istilah yang digunakan al-Qur’ân untuk
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menunjuk sesuatu yang tidak disenangi, antara lain
(mushîbah),

(balâ’),

(‘adzâb),

(‘iqâb) dan

(fitnah).

Pengertian dan cakupan maknanya berbeda-beda. Pertama,
kata mushîbah ditemukan sepuluh kali dalam al-Qur’ân di
samping bentuk kata lain yang seakar dengannya. Secara
keseluruhan, semuanya berjumlah 76 kali. Ia pada mulanya
berarti mengenai atau menimpa. Memang

bisa saja yang

mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bila
al-Qur’ân menggunakan kata mushîbah, maka ia berarti sesuatu
yang tidak menyenangkan yang

menimpa manusia. Ada

beberapa hal yang dapat ditarik dari uraian al-Qur’ân tentang
mushîbah, kendati perlu dicatat bahwa terkadang untuk
menekankan satu makna tertentu (i‘tibârât ma‘nawiyah), kata
tersebut disandingkan dengan akar kata balâ’ seperti dalam
Q.S. al-Baqarah [2]: 155 dan 156.
(1)

Musibah terjadi karena ulah manusia, antara lain
karena dosanya. Ini ditegaskan oleh firman-Nya:

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu maka
ia disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri,
dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahankesalahanmu)” (Q.S. al-Syûrâ [42]: 30).
Di tempat lain Allah berfirman:

“Nikmat apa saja yang engkau peroleh adalah dari
Allah, dan apa saja musibah yang menimpamu, maka
dari (kesalahan) dirimu sendiri” (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 79).
(2)

Mushibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah;

“Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa
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seseorang kecuali dengan izin Allah” (Q.S. at-Taghâbun
[64]: 11). 1 Di ayat yang sama, Allah tegaskan, “Dan
barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia
akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu”. Ayat ini juga
mengisyaratkan bahwa manusia dianugerahi potensi
untuk mengatasi musibahnya. Ini dipertegas juga
dengan firman-Nya setelah memuji orang-orang yang
sabar ketika ditimpa musibah mengucapkan “innâ
li Allâh wa innâ ilay-hî râji‘ûn” bahwa, “Mereka itulah
yang mendapat keberkatan yang sempurna dan
rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orangorang yang mendapat petunjuk” (Q.S. al-Baqarah [2]:
157). Ini bukan saja petunjuk untuk mengatasi kesulitan dan kesedihan, tetapi juga petunjuk menuju jalan
kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
(3)

Musibah antara lain bertujuan menempa manusia,
dan karena itu terlarang berputus asa akibat jatuhnya
musibah, walau hal tersebut adalah karena kesalahan
sendiri. Sebab boleh jadi ada kesalahan yang tidak
disengaja atau karena kelengahan. Al-Qur’ân menegaskan bahwa,

1
Ada perbedaan antara izin dan restu, karena apa yang diizinkanNya belum tentu direstui. Dia mengizin-kan kekufuran karena telah memberi
manusia kebebasan memilih, tetapi Dia tidak merestuinya,

“Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu
dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur,
niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa
tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah
kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada) mu”
(Q.S. al-Zumar [39]: 7). Sistem yang berlaku di alam raya ini adalah atas
pengetahuan dan izin-Nya, karena aneka tujuan yang dikehendaki-Nya.
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“Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi
dan (tidak pula) pada diri kamu sendiri melainkan
telah tertulis dalam kitab (Lawh Mahfûzh) sebelum
Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian
itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang
demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita
terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu
jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikanNya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap
orang yang sombong lagi membanggakan diri (Q.S.
al-Hadîd [57]: 22).
Kedua, kata balâ’ ditemukan dalam al-Qur’ân sebanyak
enam kali, di samping bentuk kata lainnya yang seakar. Akar
kata ini pada mulanya berarti nyata/nampak, seperti firman
Allah, “yawma tublâ al-sarâ’ir,” yakni “pada hari (kiamat) akan
dinampakkan rahasia-rahasia (Q.S. al-Thâriq [86]: 9). Namun
makna tersebut berkembang sehingga berarti ujian yang dapat
menampakkan kualitas keimanan seseorang. Dari 37 ayat yang
menggunakan kata balâ’ dalam berbagai bentuknya diperoleh
beberapa hakikat berikut:
(1)

Balâ’/ujian adalah keniscayaan hidup. Itu dilakukan
Allah,

tanpa

keterlibatan

yang

diuji

dalam

menentukan cara dan bentuk ujian itu (sebagaimana
halnya setiap ujian). Yang menentukan cara, waktu
dan bentuk ujian adalah Allah SWT.,

“Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk

12 M. Quraish Shihab
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melakukan balâ’ (ujian) bagi kamu, siapakah di antara
kamu yang lebih baik amalnya” (Q.S. al-Mulk [67]:
2). Karena bala adalah keniscyaan bagi manusia
mukallaf, maka tidak seorangpun yang luput darinya.
Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin berat
pula ujiannya. Karena itu, ujian para nabi pun sangat
berat. Al-Qur’ân menceritakan antara lain bala yang
dilakukan-Nya pada Nabi Ibrahim as.

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan
beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim
menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku
akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”.
Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak
mengenai orang-orang yang zalim”. (Q.S. al-Baqarah
[2]: 124).
(2)

Aneka ujian yang merupakan kenisyaan hidup itu
antara lain ditegaskan dengan firman-Nya: “Dan
sungguh akan Kami berikan ujian kepadamu, dengan
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa
dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira
kepada orang-orang yang sabar (Q.S. al-Baqarah [2]:
155). Kalau ayat di atas menguraikan aneka bala
(ujian) yang tidak menyenangkan, maka ada juga
ujian-Nya yang menyenangkan. Allah berfirman:

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami
akan melakukan bala/menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian (yang sebenar-benar-
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nya). Dan hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan
(Q.S. al-Anbiyâ’ [21]: 35). Nabi Sulaiman as., misalnya,
yang dianugerahi aneka kuasa dan kenikmatan, menyadari fungsi nikmat sebagai ujian sehingga beliau
berkata sebagaimana diabadikan al-Qur’ân: “Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk melakukan bala (menguji) aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan
nikmat-Nya). Dan barang siapa yang bersyukur maka
sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya
sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia”
(Q.S. al-Naml [27]: 40).
(3)

Anugerah/nikmat yang berupa ujian itu, tidak dapat
dijadikan bukti kasih Ilahi sebagaimana penderitaan
tidak selalu berarti murka-Nya. Hanya orang-orang
yang tidak memahami makna hidup yang beranggapan demikian. Ini antara lain ditegaskan-Nya dalam
Q.S. al-Fajr [89]: 15-17,

“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu
dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia
berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”. Adapun bila
Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezkinya maka
dia berkata: “menghinakanku”. Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak
yatim”.
(4)

Bala/ujian yang menimpa seseorang dapat merupakan cara Tuhan mengampuni dosa, menyucikan jiwa
dan meninggikan derajatnya. Dalam perang Uhud,

14 M. Quraish Shihab
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tidak kurang dari tujuh puluh orang sahabat Nabi saw.
yang gugur. Al-Qur’ân dalam konteks ini membantah
mereka yang menyatakan dapat menghindar dari
kematian sambil menjelaskan tujuannya: “Katakanlah:
“Sekiranya kamu berada di rumah kamu, niscaya
orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati
terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh”.
Dan Allah (berbuat demikian) untuk melakukan bala
(menguji/ menampakkan) apa yang ada dalam dada
kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam
hati kamu. Allah Maha Mengetahui isi hati (Q.S. Âli
‘Imrân [3]: 154). Dari ayat-ayat di atas, kita dapat
menyimpulkan bahwa terdapat hal-hal yang tidak
menyenangkan manusia yang dilakukan langsung
oleh Allah, dan itu dinamainya bala (ujian). Dari sini
pula, dapat dilihat perbedaan antara musibah dan
bala, karena mushîbah sebagaimana terbaca di atas,
pada dasarnya dijatuhkan Allah akibat ulah atau
kesalahan manusia, sedang bala tidak mesti
demikian, dan bahwa tujuan bala adalah peningkatan
derajat seseorang di hadapan Allah SWT.
Ketiga, kata fitnah terambil dari akar kata yang berarti
membakar. Pandai emas membakar emas untuk mengetahui
kualitasnya. Dalam al-Qur’ân, kata ini dalam berbagai bentuknya
terulang sebanyak 60 kali; tiga puluh kali di antaranya dalam
bentuk kata fitnah.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata
ini diartikan sebagai “Perkataan yang bermaksud menjelekkan
orang.” Tapi al-Qur’ân tidak sekalipun menggunakannya dengan
makna tersebut. Kitab suci ini pada umumnya menggunakannya dalam arti siksa atau ujian/cobaan. Q.S. al-Anbiyâ’ [21]:
35 mempersamakan antara kata balâ’ dan fitnah. Di sana Allah
berfirman: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami
akan melakukan bala/menguji kamu dengan keburukan dan
kebaikan sebagai fitnah (ujian yang sebenar-benarnya). Dan
hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan” (Q.S. al-Anbiyâ’
[21]: 35). Karena itu pula, sekian banyak ayat yang mengandung
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informasi tentang ragam ujian yang sama, walau sekali
menggunakan kata balâ’, dan di kali lain menggunakan kata
fitnah, seperti misalnya firman-Nya: “Dan ketahuilah, bahwa
harta kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah sebagai fitnah
(ujian) dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”
(Q.S. al-Anfâl [8]: 28. Baca juga Q.S. al-Taghâbun [64]: 15.
Bandingkan ayat di atas yang menyatakan: “Pasti dilakukan
bala (ujian) bagi kamu menyangkut harta-harta kamu dan diri
kamu) (Q.S. Âli ‘Imrân [3]: 186).
Jika demikian, secara umum kita dapat mempersamakan
kedua kata tersebut. Dalam konteks aneka bencana yang
menimpa satu masyarakat, perlu diingat perlakuan Tuhan
terhadap kelompok orang-orang munafik: “Dan tidakkah mereka
memperhatikan bahwa mereka dijatuhi fitnah (diuji) sekali atau
dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak (juga) bertaubat
dan tidak (pula) mengambil pengajaran?” (Q.S. al-Tawbah [9]:
126). Ini berarti bahwa fitnah/ujian dilakukan Allah sebagai
peringatan, dan tentu saja apabila peringatan tidak juga
dindahkan setelah berkali-kali, maka adalah wajar menjatuhkan
tindakan yang lebih keras.
Dalam kontek uraian al-Qur’ân tentang fitnah, digarisbawahinya bahwa “Dan peliharalah diri kamu dari fitnah
(siksaan) yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim
saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras
siksaan-Nya (Q.S. al-Anfâl [8]: 25). Ayat ini menggunakan tiga
kata yang kesemuanya dapat berarti sesuatu yang tidak
menyenangkan; yaitu kata fitnah, tushîbu yang seakar dengan
kata mushîbah, serta ‘iqâb yang terambil dari kata aqiba yang
berarti belakang/kesudahan. Kata ‘iqâb digunakan dalam arti
kesudahan yang tidak menyenangkan/sanksi pelanggaran.
Berbeda dengan ‘âqibah/akibat yang berarti dampak baik atau
buruk dari satu perbuatan.
Allah dalam ayat di atas menjelaskan bahwa sanksi yang
dijatuhkan-Nya akibat fitnah adalah sangat keras. Demikian
itu sistem yang ditetapkan-Nya. Memang, begitulah sistemnya.
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Lihatlah manusia hanya bersumber dari satu bagian kecil dari
setetes sperma, tetapi berhasil lahir, besar dan mampu
menguasi alam. Anda hanya menanam satu benih, tetapi
menghasilkan ribuan buah. Ada yang hanya beramal baik
beberapa lama di dunia ini, tetapi memperoleh ganjaran yang
demikian besar dan langgeng, demikian juga sebaliknya. Ayat
di atas menjelaskan bahwa fitnah dapat menimpa orang yang
tidak bersalah. Dari ayat-ayat di atas, kita dapat mengambil
beberapa kesimpulan antara lain bahwa mushîbah menimpa
akibat kesalahan manusia. Bala merupakan keniscayaan dan
dijatuhkan Allah swt walau tanpa kesalahan manusia. Ini
dilakukan-Nya untuk menguji manusia. Adapun fitnah, maka
ia adalah bencana yang dijatuhkan Allah dan dapat menimpa
yang bersalah dan tidak bersalah.
Nah setelah mengetahui makna ketiga istilah di atas, maka
kini kita bertanya: tsunami yang terjadi itu, apakah mushîbah,
atau balâ’ atau fitnah? Tsunami telah terjadi beberapa kali, bukan
hanya di Indonesia, dan di sekian banyak Negara. Al-Qur’ân
mencatat tsunami yang terbesar yang terjadi pada masa Nabi
Nûh as. Allah berfirman: “Hingga apabila perintah Kami datang
dan periuk telah mendidih, 2 Kami berfirman: “Muatkanlah ke
dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan
dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu
ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang
beriman.” Dan tidak beriman bersama dengan Nûh itu kecuali
sedikit” (Q.S. Hûd [11]: 40). Air ketika itu mencapai puncak
gunung dan menghancurkan segala yang ditemuinya. Ketika
itu, air bukan saja dari laut, tetapi juga dari langit dan bumi/
mata air. Karena itu, ketika akan selesai, Allah berfirman: “Dan
difirmankan: “Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan)
berhentilah,” Dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan
dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan:

2

Periuk mendidih dipahami dalam arti bumi bergoncang/gempa
terjadi, serupa dengan periuk yang bergelegar karena mendidihnya air.
Ini mengisyaratkan bahwa gempa terjadi sebelum datangnya air yang
demikian besar.
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“Binasalah orang-orang yang zalim” (Q.S. Hûd [11]: 44).
Peristiwa yang dialami oleh kaum Nabi Nûh as. itu, jelas sekali
—sebagaimana terbaca dari ayat-ayat al-Qur’ân— adalah akibat
kedurhakaan mereka. Itulah musibah yang hanya menimpa
orang-orang yang durhaka. Sedang yang tidak durhaka
diselamatkan Allah dalam perahu Nabi Nûh itu.
Bagaimana dengan musibah tsunami di Aceh? Melihat kenyataan bahwa sebagian besar yang menderita atau tewas
adalah anak-anak atau orang tua, serta bersangka baik terhadap
yang gugur, maka agaknya tidaklah tepat bila ia dinamai
mushîbah dalam istilah al-Qur’ân. Di samping itu, kita menduga
keras bahwa sekian banyak yang gugur itu adalah orang-orang
baik. Jika demikian peristiwa tersebut lebih tepat dinamai fitnah
—dalam bahasa al-Qur’ân— daripada mushîbah. Di sini kita
dapat berkata bahwa jika yang berdosa ditimpa mudarat akibat
tsunami tersebut, maka itulah adalah akibat dosanya. Sedangkan mereka yang tidak berdosa, maka bagi mereka yang masih
hidup, maka itu adalah balâ’, yakni ujian untuk melihat kualitas
keimanan mereka. Adapun yang tidak berdosa, atau kesalahannya tidak setimpal dengan dampak yang buruk dari tsunami
itu, maka itu merupakan tangga yang mengantar mereka memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bencana besar
pernah menimpa kaum Muslimin di zaman Nabi Muhammad
saw., yakni kekalahan pada perang Uhud, dan gugurnya sekian
banyak sahabat nabi. Ketika itu turun firman Allah memberi
semangat kepada kaum muslimin, “Masa (kejayaan dan
kehancuran, kebahagiaan dan kesengsaraan) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan
supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan
orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya
(gugur sebagai) syuhadâ’. Dan Allah tidak menyukai orangorang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang
yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orangorang yang kafir (Q.S. Âli ‘Imrân [3]: 140-141). Lalu Allah
membantah pandangan orang-orang munafik yang menduga
bahwa jika keluarga mereka tidak terlibat dalam perang niscaya
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mereka tidak akan mati. Allah berfirman: “Katakanlah:
“Sekiranya kamu berada di rumah kamu, niscaya orang-orang
yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke luar (juga)
ke tempat mereka terbunuh”. Dan Allah (berbuat demikian) untuk
menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk
membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Allah Maha
Mengetahui isi hati (Q.S. Âli ‘Imrân [3]: 154.

Penutup
Sekali lagi, mereka yang gugur, dijadikan Allah sebagai
syuhadâ’. Mereka yang dijadikan-Nya syuhadâ’ itu, telah
dijadikan pula sebagai alat-alat Tuhan guna mencapai tujuan
yang dikehendaki-Nya. Mereka itulah yang dinamainya
mukhlashîn bukan mukhlishîn. Mukhlashîn adalah seseorang
yang dipilih Allah SWT. sebagai alat-Nya. Dia tidak menoleh
kepada dirinya lagi, selalu dalam hubungan mesra dengan
Tuhan melalui dzikir, senantiasa menunaikan hak-hak-Nya. Dia
memandang kepada-Nya dengan mata hati. Tatkala ia berucap,
dengan Allah ia;

tatkala berbicara, demi Allah ia; tatkala

bergerak, atas perintah Allah ia; tatkala diam, bersama Allah
ia. Sungguh, dengan, demi dan bersama Allah, selalu ia.”
Sebenarnya semua umat Islam telah menyatakan kesediaanya
untuk menjadi alat Tuhan, ketika setiap shalat menyatakan
iyyâ-ka na‘bud. Yakni kami menjadikan diri kami sebagai alatalat-Mu. Ini karena kata ‘abd, di samping berarti hamba sahaya,
juga berarti alat dan tumbuhan yang memiliki aroma yang
harum.
Pandangan penulis tentang tsunami Aceh seperti ini,
bukan berarti bahwa tidak ada bencana alam —atau mushîbah
dalam bahasa al-Qur’ân— yang terjadi karena kedurhakaan
manusia. “Tsunami yang dialami oleh kaum Nûh as., atau
gempa yang menimpa kaum ‘Âd dan Lûth adalah sebagian
dari hal tersebut. Memang al-Qur’ân pun mengaitkan sikap.
Allah berfirman:
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“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan
bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka
berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayatayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan
mereka (Q.S. al-A‘râf [7]: 96).
Alam raya dengan segala bagiannya yang rinci, saling
berkaitan antara satu dengan yang lain, bagaikan satu badan
dalam keterkaitannya, pada rasa sakit atau sehatnya, juga
dalam pelaksanaan kegiatan dan kewajibannya. Semua saling
pengaruh-mempengaruhi, dan semua pada akhirnya —
sebagaimana dijelaskan al-Qur’ân— bertumpu dan kembali
kepada Allah SWT. Apabila salah satu bagian tidak berfungsi
dengan baik atau menyimpang dari jalan yang seharusnya ia
tempuh, maka akan nampak dampak negatifnya pada bagian
yang lain dan ini pada gilirannya akan mempengaruhi seluruh
bagian. Hal ini berlaku terhadap alam raya dan merupakan
hukum alam yang ditetapkan Allah SWT. yang tidak mengalami
perubahan, termasuk terhadap manusia dan manusia pun tidak
mampu mengelak darinya. Masyarakat manusia yang
menyimpang dari jalan lurus yang ditetapkan Allah bagi kebahagiaannya —penyimpangannya dalam batas tertentu itu—
menjadikan keadaan sekelilingnya termasuk hukum-hukum
sebab akibat yang berkaitan dengan alam raya dan yang
mempengaruhi manusia ikut terganggu, dan ini pada gilirannya
menimbulkan dampak negatif. Bila itu terjadi, maka akan lahir
krisis dalam kehidupan bermasyarakat serta gangguan dalam
interaksi sosial mereka, seperti krisis moral, ketiadaan kasih
sayang, atau kekejaman. Bahkan lebih dari itu, akan bertumpuk
musibah dan bencana alam, seperti “keengganan langit
menurunkan hujan atau bumi menumbuhkan tumbuhan”, banjir
dan air bah, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Semua
itu adalah tanda-tanda yang diberikan Allah SWT. untuk
memperingatkan manusia agar mereka kembali kejalan yang
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lurus. Kalau mereka enggan kembali, maka di sanalah hati
mereka dikunci. Ketika itu mereka menduga bahwa kehidupan
tidak lain kecuali kehidupan material yang penuh dengan krisis,
dan bahwa kehidupan tidak lain kecuali upaya untuk menghadapi alam dan menundukkannya. Nah, di sanalah hati mereka
dikunci dan sejak saat itu manusia mengatur hidupnya atas
dasar pandangan tersebut, serta berusaha sekuat tenaga dan
pikirannya untuk menciptakan dengan ilmu dan teknologi apa
yang dapat menghalangi bencana alam. Tetapi sungguh
manusia sangat kufur lagi angkuh ketika mereka menduga
bahwa ilmu dan teknologinya akan dapat mengalahkan
kekuatan Allah Yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin manusia
dapat mengalahkan-Nya sedang manusia dan alam raya
seluruhnya berada di bawah kekuasaan-Nya, dan Dia pula —
bukan selain-Nya— yang menghubungkan partikel-partikel kecil
sampai dengan yang terbesar antara satu dengan yang lain
dari seluruh bagian jagad raya ini.

Demikian lebih kurang

Thaba’thaba’î dalam tafsirnya al-Mîzân.
Sayyid Quthb berkomentar dalam Fî Zhilâl al-Qur’ân bahwa
“di hadapan teks ayat ini, kita hendaknya berhenti menghadapi
salah satu hakikat keagamaan, sekaligus merupakan hakikat
kehidupan umat manusia dan hakikat alam raya. Kita behenti
di hadapan satu faktor dari sekian faktor yang mempengaruhi
sejarah umat manusia, kendati diabaikan oleh filsafat manusia
bahkan diingkari secara total olehnya”. Demikian, wa Allâh
a‘lam.[]
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TAFSIR SUFISTIK
TENTANG CAHAYA;
Studi atas Kitab Misykât al-Anwâr
Karya al-Ghazâlî
Mulyadhi Kartanegara

Pengantar

S

arjana-sarjana Muslim telah banyak menghasilkan
karya-karya agung di bidang tafsir, dari masa klasik,
seperti Jâmi‘ al-Bayân fi Tafsîr al-Qur’ân karangan al-

Thabarî, Mafâtîh al-Ghayb karangan Fakhr al-Din al-Râzî, dan
al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq al-Tanzîl karangan Mahmûd alZamakhsyârî, hingga modern, seperti Fî Zhilâl al-Qur ’ân
karangan Sayyid Quthb, Tafsîr al-Marâghî karangan Musthafâ
al-Marâghî, Tafsîr al-Mîzân karangan ‘Allamah al-Thabathaba’i,
dan di Indonesia sendiri seperti Tafsir al-Mishbâh, karya Prof.
Dr. M. Quraish Shihab. Berbagai metoda dan pendekatan telah
dilakukan oleh mereka, dan telah memperkaya secara
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signifikan, khazanah penafsiran al-Qur’ân yang kita miliki selama
ini.
Dalam artikel ini, saya ingin mencoba membahas sebuah
tafsir al-Qur’ân yang bercorak sufistik, yang di sini akan diwakili
oleh Abû Hâmid Muhammad al-Ghazâlî (w. 1111) dalam kitabnya yang berjudul Misykât al-Anwâr. 1 Kajian ini, menurut saya,
penting sebagai sebuah upaya memperluas wawasan tafsir
al-Qur’ân, dengan menyadari bahwa al-Qur’ân ternyata bisa
dan telah didekati dari berbagai perspektif. Memang selama
ini tafsir al-Qur’ân pada umumnya dilakukan secara tekstual,
yakni dengan mengambil makna lahiriah ayat-ayat yang sedang
dikajinya. Namun, seperti yang akan saya tunjukkan nanti,
ternyata keserjanaan Islam telah melahirkan juga karya-karya
yang berusaha menyingkap makna batin yang tersembunyi
dari ayat-ayat tertentu al-Qur’an.
Misykât al-Anwâr adalah salah satu contoh yang representatif dari karya jenis ini. Selain itu, Misykât al-Anwâr
adalah kitab, yang bukan saja besar karena nama pengarangnya Abu Hâmid al-Ghazâlî, tetapi juga karena pengaruhnya
yang sangat menentukan atas para pemikir Muslim yang dating
kemudian, khususnya para filosof Isyrâqî 2 dan Sufi.

Sekilas tentang Kitab Misykât al-Anwâr
Kitab Misykât al-Anwâr adalah kitab mistik-filosofis karya
Imam al-Ghazâlî, untuk seseorang yang ia sapa sebagai “saudara yang mulia” (al-akh al-karîm), 3 yang dipandang khawwâs
(orang-orang khusus) oleh beliau. Pada masa itu, pembagian

1
Tulisan ini didasarkan pada Kitab Misykât al-Anwâr, karangan alGhazâlî, yang diedit dan diterjemahkan oleh David Buchman. Muhammad
al- Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, (Provo, Utah: Brigham Young University Press,
1998), ed. David Buchman.
2
Dikatakan misalnya bahwa Suhrawardi sangat menyukai Misykât
al-Anwâr, sehingga ia dikatakan telah menerjemahkannya ke bahasa Persia.
Dan bukan suatu kebetulan bahwa dalam bukunya Hikmat al-Isyrâq,
Suhrawardi menggunakan simbolisme cahaya sebagai dasar bagi filsafatnya.
3

Lihat al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 1.
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orang-orang kepada kategori ‘awwâm (orang kebanyakan) dan
khawwâsh (orang-orang khusus) telah berlaku umum. Bahkan
al-Ghazâlî memberi kategori ketiga, yaitu khawwâsh akhawwâsh. 4 Menurut al-Ghazâlî, karya-karya mistik-filosofis
seperti Misykât al-Anwâr ini, tidak boleh tembus ke tangan
awam, tetapi tidak boleh juga disembunyikan kepada orang
khawwash, apalagi khawwash-al-khawwash. Nah karena orang
yang bertanya tentang ini, masuk kategori khawwash (bahkan
mungkin khawwash al-khawwash), maka al-Ghazâlî tidak
berkeberatan, dan lalu memutuskan untuk menulis karya ini
untuknya. Karena kepada orang seperti itu kebenaran tidak
boleh ditutup-tutupi.
Hal lain yang menarik dari Misykât al-Anwâr ini, adalah
sifatnya yang sangat filosofis. Tidak seperti dalam kitab Ihya’
‘Ulûm al-Dîn, di mana ia banyak berbicara tentang hati —
terutama kitab ‘Ajâ’ib al-Qulûb-nya— dalam karya ini, al-Ghazâlî
berbicara dengan begitu respeknya tentang daya rasional, yang
disebut akal. Akal, misalnya dipandang lebih cocok disebut
sebagai cahaya dibanding dengan indra. Bahkan ia menyebut
akal sebagai contoh dari cahaya Tuhan. 5 Kenyataan ini telah
menimbulkan kecurigaan di kalangan para ahli tentang alGhazâlî, khususnya Montgomery Watt, kalau-kalau Misykât alAnwâr bukan karya asli al-Ghazâlî, tetapi sebuah karya orang
lain yang dinisbatkan kepadanya.6 Terlepas dari benar-tidaknya,
atau, otentik-tidaknya karya ini sebagai karya al-Ghazâlî, namun
dari sudut isinya karya ini tetap sangat menarik, baik untuk
para sarjana tafsir, tasawuf, maupun filsafat Islam. Di sini
pengaruh teori psikologi filosofis seperti yang dikembangkan
Ibn Sina 7 cukup kentara.
4

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 1.

5

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 6.

6

Lihat Montgomery Watt, “A Forgery in al-Ghazâlî’s Mishkat,” dalam
Juornal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Irland, 194, h.
5-22.
7
Misalnya, konsep al-Ghazâlî tentang khayal, sebagai daya retentif,
yang merekam gambar fisik sebuah benda, setelah benda itu tidak ada.
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Poin terakhir yang ingin disampaikan berkenaan dengan
kitab ini adalah berkaitan dengan struktur atau komposisi dari
karya ini. Pada dasarnya karya ini dibagi ke dalam dua bagian
besar; pertama berkenaan dengan tafsir cahaya sebagaimana
tercantum dalam Q.S. al-Nûr [24]: 35 yang terkenal itu:

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak
tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam
kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya)
seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon
yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh
tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat
(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi,
walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapislapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia
kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan
bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
Di sini, bahkan judul buku Misykât al-Anwâr itu sendiri,
menurut saya, terinspirasi oleh ayat ini, yang memuat di
dalamnya kata “misykât” (yang artinya ceruk/niche) sebagai
salah satu cahaya yang diberikan Tuhan kepada manusia, di
samping yang lainnya. Bagian kedua berkenaan dengan hijab
yang ada mengantarai Tuhan dengan hamba-Nya, dan ini

Ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan Ibn Sina di dalam Kitâb alNajâh-nya. Lihat Ibn Sina, Kitâb al-Najâh, (Beirut: Dâr al-Afâq al-Jadîdiyah,
1985), h. 201.
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merupakan penjelasan atau tafsir sufistik terhadap sebuah
Hadis Nabi yang mengatakan “Allah memiliki tujuh puluh hijab
cahaya dan kegelapan. Kalau hijab ini tersingkap kepada
mereka niscaya keagungan wajah-Nya akan membakar siapa
saja yang matanya memandang-Nya.” 8 Namun, dalam bagian
pertama, sebelum ia berbicara secara terperinci tentang tafsir
cahaya ini, al-Ghazâlî mendiskusikan secara panjang lebar
makna kata “cahaya. Sedangkan pada bagian kedua, ia
menjelaskan secara komprehensif satu persatu dari tujuh puluh
hijab yang disinggung dalam Hadis tersebut. Namun dalam
artikel ini pembahasan hanya akan dibatasi pada bagian
pertamanya saja, yang berkenaan dengan tafsir al-Ghazâlî atas
Q.S. al-Nur [24]: 35.

Tafsir al-Ghazâlî atas Q.S. al-Nûr [24]: 35.
Bagian pertama dari Misykât al-Anwâr jelas merupakan
upaya Imam al-Ghazâlî untuk menafsirkan Q.S. al-Nûr [24]: 35
yang artinya: “Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti relung atau ceruk (misykât/niche)
yang di dalamnya ada sebuah lampu (mishbâh), sedangkan
lampu tersebut berada di dalam kaca (zujâjah). Adapun kaca
tersebut adalah ibarat bintang-bintang gemerlap yang disulut
dari sebuah pohon yang diberkati; sebuah pohon zaitun yang
bukan Timur, bukan pula Barat, tetapi yang minyaknya akan
menyala sekalipun tidak tersentuh oleh api. Cahaya di atas
cahaya. Tuhan membimbing dengan cahayanya itu siapa-siapa
yang dikehendaki-Nya. Ia memberi berbagai perumpamaan kepada manusia. Ia Maha Tahu segala sesuatu.”
Di bawah ini akan didiskusikan tafsir al-Ghazâlî terhadap
ayat di atas, khususnya yang berkenaan dengan beberapa
istilah seperti nûr, misykât, mishbâh, zujâjah, syajarah
mubârakah, al-zayt dan nûr ‘alâ nûr.” Cahaya didefinisikan oleh
beliau sebagai sesuatu yang terang atau tampak (al-zhâhir)

8

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 44.
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pada dirinya dan bisa membuat yang lain terang atau tampak
(al-muzhhir).”9 Cahaya menurutnya memiliki beberapa tingkatan,
dan berbagai istilah yang terdapat dalam ayat di atas adalah
juga merupakan tingkat-tingkat cahaya yang dimiliki manusia
yang akan membimbing manusia pada kebenaran atau Tuhan.
Di sini, ia menyandarkan filsafat hirarki cahayanya pada
ungkapan yang ada dalam ayat di atas, “nûr ‘alâ al-nûr.” 10
Menafsirkan ungkapan “Allah adalah cahaya langit dan
bumi,” al-Ghazâlî mengatakan bahwa Allah-lah satu-satunya
yang bisa disebut cahaya, dalam arti yang sebenarnya, dan
dalam hal ini Ia adalah unik dan tidak ada padanannya. Adapun
cahaya-cahaya yang lain bisa disebut cahaya hanya secara
alegoris (majâzî).11 Hanya Allah yang betul-betul ada, sedangkan
keberadaan yang selain Allah adalah pinjaman, dan karena
itu bukan wujud pada dirinya, tetapi wujud karena yang lain.
Al-Ghazâlî menafsirkan istilah-istilah lain selain cahaya
yang dijabarkan secara panjang lebar, seperti misykât, mishbâh,
zujâjah dan lainnya, secara relatif singkat, tetapi sangat penting
dan mengesankan. Bagi al-Ghazâlî, istilah-istilah di atas, yakni,
misykât, mishbâh, zujâjah, syajarah mubârakah, al-zayt,
merujuk kepada lima daya ruhani manusia yang bercahaya
(al-arwâh al-basyariyyah al-nurâniyyah), 12 yaitu jiwa indrawi
(hissî), imajinasi (khayâlî), daya rasional (‘aqlî), daya reflektif
(fikrî), dan (qudsî/nabawî). Dan seperti yang akan dijabarkan,

9

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 4.

10

Ada contoh yang menarik tentang hirarki cahaya ini yang diberikan
al-Ghazâlî. Misalnya cahaya yang kita terima dari bulan, tetapi yang
terpantul lewat tembok. Cahaya yang berasal dari tembok, tentu tidak
akan begitu terang, dibandingkan dengan cahaya yang dipantulkan oleh
kaca kepada tembok itu. Demikian juga cahaya cermin yang dipantulkan
ke tembok, tidak akan seintensif cahaya bulan yang dipancarkan kepada
cermin tersebut. Namun cahaya bulan pun, kata al-Ghazâlî, tidak akan
seintensif cahaya matahari yang dipancarkan ke bulan. Lihat al-Ghazâlî,
Misykât al-Anwâr, h.14.
11

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 3.

12

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 36.
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penafsiran sufistik atas mereka dilakukan dengan menarik
paralelisme di antara keduanya.
Marilah kita mulai dengan yang pertama, misykât. AlGhazâlî menafsirkan misykât sebagai daya-daya indrawi (alrûh al-hisas), karena kalau kita perhatikan karakteristik daya
jiwa ini, maka kita akan mendapatkan cahayanya keluar dari
berbagai lobang, seperti dua mata, dua telinga, dua lubang
hidung dan sebagainya. Karena itu menurut beliau, perumpamaan yang paling cocok dengan daya spiritual pada dunia
lahiriah ini adalah ceruk atau misykât. 13 Daya ini adalah yang
dapat menerima apa yang diberikan oleh panca-indra, dan ini
dipandang sebagai akar dan penampakan pertama jiwa hewani,
karena melalui inilah maka hewan menjadi hewan.
Beralih kepada mishbâh, al-Ghazâlî menyamakannya
dengan daya rasional (al-rûh al-‘aqlî), di mana persepsi terhadap
pengetahuan yang mulia dan ilahi terjadi. Perumpamaan daya
akliah dengan lampu ini menjadi jelas, karena ia bisa
menyebarkan cahayanya yang terang ke seluruh penjuru dunia,
sebagaimana matahari yang memancarkan cahaya terangnya
ke seluruh dunia, sehingga disebutnya “lampu-lampu yang
memberi cahaya” (al-sirâj al-munîr), yang pernah dijadikan
sebagai julukan bagi para Nabi.
Adapun zujâjah (kaca) ia tafsirkan sebagai daya jiwa yang
disebut imaginal (al-rûh al-khayâlî), yang dipandang memiliki
tiga karakteristik atau ciri yang menyerupai kaca. Pertama,
seperti kaca, daya imaginasi masih terkait dengan, atau berasal
dari, materi dunia rendah yang padat, karena benda-benda
yang dikhayalkan memiliki ukuran, bentuk dan arah, dan juga
jarak. Kedua, ketika imaginasi yang masih pekat ini dimurnikan,
dihaluskan dan digosok, ia menjadi setara dengan maknamakna dan titik-titik rasional yang mengarah pada cahaya
mereka. Imajinasi yang telah mencapai tingkat ini tidak akan
merintangi cahaya yang datang dari lampu (mishbâh), yakni

13

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 39.
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daya-daya rasional. Karakteristik yang ketiga adalah pada
mulanya imajinasi sangat dibutuhkan, karena melalui inilah
seseorang dapat menyusun pengetahuan rasionalnya sehingga
tidak terombang-ambing, tergoncang atau berserakan. 14 Ketiga
ciri ini, menurut pandangan alGhazali, dapat ditemukan perumpamaannya di dunia lahir, hanya dalam kaca. Meski pada
awalnya, kaca terbuat dari bahan yang pekat, tetapi sekali
dimurnikan dan dibuat terang, maka ia tidak menghalangi
cahaya sang lampu, bahkan ia mampu merambatkan cahaya
tersebut dengan cara yang baik. Selain itu, ia juga memelihara
cahaya dari terpaan angin kencang atau gerakan kasar yang
bisa memadamkannya.
Beralih kemudian pada “pohon yang diberkati” (syajarah
mubârakah), al-Ghazâlî menyamakannya dengan jiwa reflektif
(al-rûh al-fikrî). Seperti pohon, jiwa reflektif dimulai dengan
sebatang akar dan kemudian muncullah darinya cabangcabang, dan dari masing-masing cabang tumbuh dua cabang
lainnya, dan dari tiap cabang tersebut tumbuh lagi dua cabang
demikian seterusnya sehingga cabang-cabang ilmu rasional
menjadi banyak. 15 Tetapi mengapa kemudian pohon yang
diberkati tersebut disebut zaitun. Menurut al-Ghazâlî, pohon
zaitun adalah istimewa, karena intisari dari buahnya adalah
minyak zaitun, yang bisa dijadikan minyak bagi lampu.
Sedangkan disebut diberkati (mubarakah) adalah karena dalam
masyarakat

Arab,

ketika

hewan

piaraan

atau

pohon

menghasilkan banyak turunan atau buah, maka mereka disebut
“diberkati.” Karena itu akan lebih pantas untuk menyebut pohon
yang buahnya tidak mengenal batas (daya reflektif manusia)
dengan “pohon yang diberkati.” Sedangkan disebut “tidak Timur
dan tidak juga Barat (lâ syarqiyyah wa-lâ gharbiyyah) adalah
karena pemikiran-pemikiran murni rasional tidak bisa dikatakan

14

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 39.

15

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 40.

JSQ, Vol. I, No. 1, Januari 2006

Tafsir Sufistik tentang Cahaya...

29

memiliki arah, atau jarak dekat atau jauh, 16 dan karena itu tidak
pantas untuk disebut Timur atau Barat.
Terakhir, minyak zaitun yang akan menyala sekalipun tidak
disentuh api (yakâdu zaytu-hû yudhî’u wa-law lam tamsashu
nâr), menurut al-Ghazâlî, merujuk pada daya-daya suci/
kenabian, yang dinisbatkan kepada para wali ketika ia mencapai
tingkatnya yang paling mulia dan murni. Daya reflektif terbagi
kepada dua jenis; pertama, yang membutuhkan pengajaran,
penyadaran dan bantuan dari luar, sehingga ia dapat terus
mengambil bagian dari banyak jenis ilmu pengetahuan. Jenis
kedua, karena memiliki kemurniannya yang begitu intens. Ia
tersadarkan dengan sedirinya tanpa bantuan dari luar. Yang
terakhir inilah yang pantas disebut “minyak yang akan menyala
sekalipun tidak tersentuh api.” 17 Begitu intensnya kemurnian
mereka, sehingga di antara para wali, menurut al-Ghazâlî, ada
yang cahayanya bersinar demikian intensnya sehingga bisa
terlepas dari bantuan Nabi, sebagaimana di antara para Nabi
ada yang dapat terlepas dari bantuan malaikat. Tetapi kalau
minyak tersebut disulut api, maka inilah yang disebut dalam
ayat di atas “nûr ‘alâ nûr” (cahaya di atas cahaya). 18
Dengan ini jelas bagi kita bahwa yang dimaksud dengan
“cahaya” dalam ayat “Allah akan membimbing dengan cahayanya, siapa yang dikehendaki,” bukan hanya berupa agama,
sebagaimana yang sering dipikirkan, tetapi juga juga melipuri
semua daya-daya jiwa yang dimiliki manusia, seperti indra,
akal, imajinasi, daya fikir, dan intuisi. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Allah membimbing manusia melalui indra,
akal, imajinasi, dan hati atau intuisi. Karena itu kalau kita ingin
mendapat bimbingan dari Allah, kita harus menggunakan dayadaya tersebut sebaik-baiknya.

16

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 40.

17

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 41.

18

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 13.

30 Mulyadhi Kartanegara

JSQ, Vol. I, No. I, Januari 2006

Metode Tafsir Sufistik
Dalam bagian akhir ini saya ingin menyinggung sedikit
berkenaan dengan metode tafsir sufistik yang digunakan alGhazâlî dalam karya ini. Setidaknya al-Ghazâlî telah meluaskan,
melalui karyanya ini, wawasan kita tentang tafsir, yang selama
ini cenderung hanya kepada tafsir lahiriyah saja. Al-Ghazâlî,
dengan ini, ingin mengatakan bahwa selain makna lahiriyah,
al-Qur’ân juga perlu ditafsirkan secara batiniyah. Karena menurut
beliau Nabi pernah bersabda bahwasanya “al-Qur’ân memiliki
makna lahir dan batin, batas dan tempat mendaki (al-mathla‘).”19
Kalau kita hanya menafsirkannya secara lahiriah, maka kita
akan menjadi kaum literalis, dan ini tidak cukup. Demikian juga
kalau kita hanya memakai makna batiniah, kita akan menjadi
kaum batini, yang juga tidak ia sukai. Adapun jalan yang benar
adalah yang memperhatikan kedua makna tersebut.
Kalau kita simak tafsir Misykât al-Anwâr, tentau kita tahu
bahwa ia adalah tafsir batini. Tetapi al-Ghazâlî meminta kita
untuk tidak beranggapan bahwa ia memperbolehkan penghapusan makna lahiriah sehingga ia akan berkata, misalnya,
bahwa Nabi Musa tidak punya dua terompah dan bahwa ia
tidak mendengar Tuhan yang memerintahkannya untuk melepas
kedua teropahnya. Tidak, itu terlarang! Yang benar, menurut
al-Ghazâlî adalah, “dengan perintah melepaskan dua terompah,
Musa memahaminya sebagai melepaskan dua dunia. Dengan
begitu Musa melaksanakan perintah tersebut, secara lahiriah
dengan melepaskan terompah yang digunakannya, dan secara
batiniah dengan melepaskan dua dunia tersebut. Inilah yang
disebut “crossing over” yakni menyeberang dari yang satu
kepada yang lain dari makna lahir ke rahasia. 20 Dengan
demikian ia tidak meninggalkan kedua makna dari ayat tersebut.
Mengambil hanya makna batinnya saja, adalah seperti kaum
Batiniyah dengan hanya satu mata dan bisa melihat hanya
satu dari dua dunia tanpa mengakui kesejajaran antara
19

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 32

20

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 32.
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keduanya atau memahami maknanya. Demikian juga sama
kelirunya mereka yang menafikan makna batin al-Qur’ân, seperti
kaum zhâhirî. Yang sempurna adalah yang menggabungkan
kedua makna tersebut.
Selain terhadap ayat Qur’an, tafsir sufistik juga bisa
diterapkan pada Hadis Nabi. Al-Ghazâlî sendiri memberi contoh
sebagai berikut. Orang-orang berbeda pendapat, demikian alGhazâlî menulis, ketika mendengar sabda Nabi yang berbunyi.
“Malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya
ada seekor anjing” tetapi membawa masuk anjing ke dalam
rumahnya. Ia berkata: “Makna lahiriah bukan yang dimaksud.
Tetapi yang dimaksud adalah singkirkan anjing kemarahan dari
rumah hatimu, karena ia akan mencegah masuknya pengetahuan, yang berasal dari cahaya-cahaya malaikat, karena kemarahan adalah roh jahat (ghawl) dari daya rasional. Seseorang
mengambil makna lahiriahnya, maka ia berkata kepadanya:
“Anjing bukan menjadi anjing karena bentuk luarnya, tetapi
karena esensinya, yaitu sifat memangsa dan keganasannya.
Jika kita perlu menjaga rumah kita, yang merupakan tempat
beristirahat seseorang dan tubuh, dari bentuk anjing, maka
akan lebih perlu lagi untuk menjaga rumah hati —tempat
bertirahnya substansi sejati khas manusia— dari kejahatan yang
serupa dengan anjing.” Dengan demikian, “saya,” kata al-Ghazâlî,
“telah menggabungkan makna yang lahir dan makna batinnya.”21
Catatan terakhir berkenaan dengan penafsiran sufistik ini
adalah pengetahuan apa yang melatar-belakangi penafsirannya
itu. Tentu saja sebelum menafsirkan ayat “cahaya” di atas, alGhazâlî harus telah memiliki pengetahuan yang memadai
tentang daya-daya jiwa yang disebutnya “al-arwâh albasyariyyah al-nûriyyah.” Dan kalau dilihat dari deskripsinya,
boleh jadi bahwa ia telah banyak belajar dari teori-teori psikologi
yang telah berkembang sebelumnya, khususnya oleh para
filosof, seperti Ibn Sînâ’ dalam al-Syifâ’ atau al-Najâh, dan

21

Al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 33.
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sumber-sumber lain yang lebih bersifat sufistik. Dengan
demikian kita bisa belajar dari sini, bahwa penafsiran al-Qur’ân,
apakah itu bersifat konvensional, sufistik atau filosofis, banyak
tergantung pada perkembangan ilmiah pada masanya. Dan
kalau al-Ghazâlî bisa menafsirkannya berdasarkan pengetahuan
yang dimilikinya, maka kemungkinan itu juga bisa kita miliki
oleh orang-orang pada masa ini dan di masa yang akan datang,

Hisyam 2005

mengikuti irama perkembangan ilmu pengetahuan.[]
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MENIMBANG
HERMENEUTIKA SEBAGAI
MANHAJ TAFSIR
Nasaruddin Umar

Pendahuluan

A

khir-akhir ini hermeneutika menjadi wacana menarik
bagi kalangan ilmuan Islam. Sebagian di antara mereka
menerima kehadiran hermeneutika sebagai salah satu

metode yang relevan untuk dipergunakan dalam memahami
teks-teks al-Qur’ân, meskipun mereka menyadari asal-usul dan
latar belakang metode ini bersumber dari luar khazanah
keilmuan Islam. Sebagian lainnya bersikap apriori, bahkan
menolak dengan tegas hermeneutika sebagai salah satu metode
tafsir (manhaj al-tafsîr) dengan berbagai alasan.
Beberapa sarjana muslim telah melahirkan karya akademik
yang memberi dukungan terhadap pendekatan hermeneutika
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ini, termasuk dalam bentuk tesis dan disertasi, seperti Les
Methodes d’Exégèse: Essai sur la science des fondaments de
la compréhension ‘Ilm Ushûl al Fiqh (1965) karya Hassan Hanafi
dan The Hermeneutical Problem of the Qur’ân in Islamic History
karya Muhammad Ata As Sid. Sebaliknya juga muncul berbagai
penerbitan yang menolak metode ini, antara lain Jurnal Islamia1
yang telah menurunkan dua edisi khusus yang isinya menolak
habis-habisan metode hermeneutika dengan alasan yang cukup
advanced. Bahkan pada Muktamar NU XXXI di Boyolali, Solo,
Jawa Tengah beberapa kiai dengan tegas menolak untuk
merekomendasi hermeneutika sebagai salah satu metode
(istinbâth al-hukm) dalam komisi

(bahts al-

masâ’il).
Mereka yang mendukung hermeneutika beralasan bahwa
apapun namanya dan dari manapun datangnya, sepanjang itu
dapat dimanfaatkan untuk mengungkap rahasia yang terkandung di dalam al-Qur’ân, dan sepanjang metode itu memang
betul-betul menawarkan sesuatu yang lebih positif demi perkembangan dan pembinaan umat, tetap dapat dipertimbangkan. Prinsip ini sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad saw.:
(hikmah itu milik orang-orang
yang beriman; di manapun ia temui, maka mereka lebih berhak
terhadap hikmah itu tersebut). Hal ini sesuai juga dengan kaidah
tradisional:

(melestarikan

tradisi yang baik dan relevan, dan mengadopsi nilai-nilai baru
yang lebih positif). Kelompok ini berbesar hati untuk lebih
mudah memperkenalkan al-Qur’ân di dalam masyarakat modern
dengan meminjam alat-alat ukur yang ada di dalam metode
hermeneutika. Hanya saja, kalangan ulama sering mengesankan adanya over-confidence bagi kelompok ini. Seolah-olah
al-Qur’ân akan mati langkah jika tidak menggunakan metode
hermeneutika. Lebih dari itu, ada kekhawatiran mereka bahwa
metode hermeneutika ini akan mengaburkan substansi alQur’ân, karena semuanya harus diukur dengan maqâshid al1
Lihat dua edisi pertama Jurnal Islamia, Thn. I, No. 1, Maret 2004
dan Thn. I, No. 2, Agustus 2004.
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syarî‘ah yang tidak jarang muatannya adalah pemikiranpemikiran subyektif dan kondisional.
Fenomena ini merupakan bagian dari potret masih kuatnya
sebagian umat Islam mempertahankan metode “salaf” dan
adanya sikap apriori terhadap metode baru, yang harus diakui
hingga saat ini relatif banyak terinspirasi dari Barat. Umat Islam
masih lebih cenderung berapologia dengan kehandalan
metodologi yang sudah distandarkan oleh ulama terdahulu.
Kalau ada yang melakukan upaya, maka umumnya masih
sebatas memodifikasi dasar metode baru yang muncul
kemudian. Harus diakui, bahwa berkat keuletan mereka, para
ulama terdahulu telah merumuskan dengan cerdas berbagai
metode yang dapat digunakan untuk memahami teks teks
keagamaan. Sebutlah misalnya kitab al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân
karya al-Suyûthî yang merumuskan 42 cabang atau tema pokok
pembahasan al-Qur’ân, atau al-Burhân fi ‘Ulûm al-Qur’ân karya
al-Zarkasyî yang merumuskan 47 cabang pembahasan ‘Ulûm
al-Qur’ân. Belum lagi ‘Ulûm al-Hadîts, Ushûl al-Fiqh, ilmu-ilmu
bahasa Arab dengan berbagai cabangnya. Dengan menghitung
kekayaan khazanah intelektual ulama terdahulu, maka bukan
tanpa alasan sebagian ulama menolak metode hermeneutika,
karena dalam banyak segi, metodologi keilmuan Islam yang
sudah ada, memang jauh lebih rigid daripada beberapa tawaran
metode hermeneutika, bahkan juga masih belum sebanding
jika dikombinasikan metode hermeneutika, metode semantik,
metode semiotik, metode filologi, metode historisme, dan
metode-metode analisis teks modern lainnya. Tulisan ini
berusaha menimbang kehadiran metode hermeneutika dalam
memahami al-Qur’ân. Seberapa banyak kontribusi yang dapat
diharapkan darinya, dan kemungkinan dampak positif dan
negatif apa yang dapat ditimbulkan sebagai akibat penggunaan
metode ini.

Inti Persoalan: Allah Swt sebagai al-Wâdhi‘ atau alMusta‘mil?
Ketika wahyu sebagai firman Allah al-Kalam Allah masih
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menjadi al-Kalâm al-Dzâtî atau biasa juga disebut al-Kalâm alNafsî, yaitu kalâm yang masih bisa dikategorikan sebagai the
Idea of God yang masih menjadi gagasan Tuhan, tanpa suara
dan huruf, tentu belum menimbulkan banyak masalah. Akan
tetapi, ketika al-Kalâm al-Dzâtî ditransformasikan ke dalam
wujud al-Kalâm al-Lafzhî yang menggunakan simbol-simbol
bahasa manusia, maka pada saat itu mulai muncul beberapa
persoalan. Problem pertama yang muncul di sini adalah apa
posisi Allah SWT. terhadap al-Kalâm al-Lafzhî? Apakah Allah
SWT. berposisi sebagai Pencipta (

/al-Wâdhi‘/Creator) lafaz-

lafaz-Nya sendiri dalam al-Qur’an? Atau Allah SWT berposisi
sebagai Pengguna (

/al-Musta‘mil/User) bahasa Arab? Atau

Allah SWT. berposisi sebagai kedua-duanya, sebagai al-Wâdhi‘
sekaligus sebagai al-Musta‘mil?
Pendapat pertama berasumsi bahwa posisi Allah SWT.
dalam

adalah sebagai Pencipta (al-Wâdhi‘/Creator) lafaz-

lafaz-Nya sendiri. Ini berarti keseluruhan lafaz al-Qur’ân adalah
kreasi Allah SWT. sendiri, bukan kreasi Jibril atau Nabi
Muhammad saw., apalagi para Sahabat. Dengan demikian,
lafaz-lafaz al-Qur’ân yang berbahasa Arab itu, bukan bahasa
Arab biasa, hanya mirip dengan bahasa Arab, sehingga
maknanya dapat dipahami oleh bangsa Arab atau yang
mengerti bahasa Arab. Golongan ini berpendapat bahwa sejak
dari sono-nya, wahyu al-Qur’ân sudah menggunakan bahasa
Arab, dengan merujuk kepada:
1. Q.S. Thâhâ [20]: 113,

“Dan demikianlah Kami menurunkan al-Qur’ân dalam bahasa
Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali di
dalamnya sebagian ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar)
al-Qur’ân itu menimbulkan pengajaran bagi mereka.”
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2. Q.S. Fushshilat [41]: 3,

“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam
bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui.”
3. Q.S. al-Syûrâ [42]: 7;

“Demikianlah Kami wahyukan kepadamu al-Qur’ân dalam
bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada umm
al-Qurâ (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri)
sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari
berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya.
Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.”
4. Q.S. al-Zukhruf [43]: 3;

“Sesungguhnya Kami menjadikan al-Qur’ân dalam bahasa Arab
supaya kamu memahami(nya).”
5. Q.S. al-Ahqâf [46]: 12 :

“Dan sebelum al-Qur’ân itu telah ada kitab Musa sebagai
petunjuk dan rahmat. Dan ini (al-Qur’ân) adalah kitab yang
membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi
peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar
gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.”
Dengan demikian, kesucian al-Qur’ân bukan hanya pada
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makna dan substansinya, tetapi juga lafaz-lafaznya. Pendapat
ini didukung jumhur ulama dan itulah sebabnya mereka
berpendapat bahwa kemukjizatan al-Qur’ân mencakup segala
seginya, termasuk lafaz-lafaz dan keindahan tata bahasanya.
Ini pula yang mendasari jumhur ulama dalam menetapkan
kaidah

(yang menjadi acuan ialah lafaz

umum, bukan sebab khusus). Lafaz dan teks bagi jumhur ulama
lebih penting dari segalanya, termasuk asbâb al-nuzûl.
Sikap dan pandangan jumhur ulama mengenai hal ini bisa
dilihat dalam ungkapan kalangan Asy‘ariyah yang terekam
dalam ‘Aqîda al-Thahâwiyah, dikatakan bahwa “al-Qur’ân tertulis
(

) dalam mushaf, terjaga (

oleh lidah, dan terturunkan (
lafaz bacaan al-Qur’ân adalah
itu sendiri

) dalam hati, terbaca (

)

) kepada Nabi Muhammad saw.,
(tercipta), sementara al-Qur’ân

(tidak tercipta). 2

Dalam proses turunnya al-Qur’ân, Allah memerintahkan
Jibril (Malaikat) untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi
Muhammad. Hakikat Jibril adalah makhluk Allah yang diciptakan
untuk mematuhi semua perintah Tuhannya. Ia tidak diberi
kemampuan untuk menolak dan juga menalar. Ia hanya tunduk
dan patuh atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan-Nya. Ia
sempat menanyakan rencana Tuhan yang hendak menjadikan
manusia sebagai khalifah di muka bumi (Q.S. al-Baqârah [2]:
30), 3 namun tidak untuk melawan dan membangkang rencana
2
Perdebatan klasik seputar ini terekam sangat baik dalam karya
klasik Abû Hasn al-Asy’arî (w. 324), Maqâlât al-Islâmiyyîn, (Wiesbaden:
Franz Steiner, 1980), ed. Helmut Ritter, h. 582-587.
3

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.
Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui”.
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Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh setan dan kawankawannya. Dengan demikian tidak mungkin Jibril melakukan
interpretasi atas wahyu Tuhan apalagi melakukan penyimpangan atas tugasnya. Selanjutnya Jibril menyampaikan wahyu
tersebut kepada Muhammad saw., persis seperti yang
diperintahkan Tuhannya.
Konsep kesucian lafaz dan makna al-Qur’ân pada satu
sisi mengisyaratkan kelemahan dan keterbatasan manusia pada
sisi lain. Bagi jumhur ulama, tidak ada keharusan ber-taklîf
pada nash atau teks yang tidak dapat dicerna (
). Ini sejalan dengan Q.S. al-Baqarah [2]: 286,
bahwa Allah SWT. tidak membebani seseorang kecuali menurut
kemampuannya. 4 Itulah sebabnya jumhur ulama tidak ngotot
untuk memperluas wilayah ta’wîl dalam memahami lafaz-lafaz
dan ayat-ayat al-Qur’ân. Jika ditelusuri lebih jauh, alur berpikir
jumhur ulama ini searah dengan alur berpikir kelompok yang
menolak metode hermeneutika dalam memahami al-Qur’ân.
Pendapat kedua berasumsi bahwa posisi Allah SWT.
dalam

(al-kalâm al-lafzhî) sebagai Pengguna (

/

al-Musta‘mil/User), yaitu Pengguna bahasa Arab yang sudah
ada dan hidup di dalam masyarakat hamba-Nya jauh sebelum
al-Qur’ân diturunkan. Sebagaimana wahyu-wahyu lain yang
diturunkan kepada para nabi-Nya, Kitab Suci umat Islam ini
turun dengan menggunakan bahasa kaumnya (Q.S. Ibrâhîm
[14]: 4):

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan
bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan
4

(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya).
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terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang
Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia
kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha
Bijaksana”.
Golongan ini berpendapat bahwa lafaz-lafaz al-Qur’ân yang
berbahasa Arab adalah lafaz-lafaz bahasa Arab biasa, tidak
beda dengan lafaz-lafaz bahasa Arab yang hidup di dalam
masyarakat bangsa Arab ketika itu. Pandangan yang diyakini
oleh ulama Mu‘tazilah ini, bahkan berpendapat bahwa
kemukjizatan al-Qur’ân tidak terletak pada lafaz-lafaz dan
keindahan tata bahasa Arab yang digunakan al-Qur’ân,
melainkan pada apa yang disebutnya dengan

(al-shirfah), 5

yaitu hilangnya daya dan kemampuan orang untuk menduplikasi ayat-ayat al-Qur’ân, meskipun bahasanya menggunakan bahasa Arab biasa.
Bagi Mu‘tazilah, ada masalah teologis kalau Allah SWT.
berposisi sebagai al-Wâdhi‘. Jika Allah SWT. sebagai al-Wâdhi‘,
ini berarti bahasa al-Qur’ân adalah bahasa Tuhan. Bagaimana
mungkin dengan segala keterbatasan manusia bisa memahami
bahasa Tuhan secara langsung, sementara al-Qur’ân diturunkan
untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Kalangan Mu‘tazilah
seolah mengesankan al-Qur’ân tidak manusiawi kalau menggunakan bahasa Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kalangan
Mu‘tazilah mengharuskan adanya ta’wîl terhadap ayat-ayat
mutasyâbihât, karena keseluruhan ayat-ayat al-Qur’ân itu
menjadi petunjuk bagi manusia. Bagaimana petunjuk-Nya bisa
dilaksanakan kalau sedemikian banyak ayat harus dijelaskan
dengan

(hanya Allah yang lebih mengetahui artinya).

5
Al-Shirfah ialah ketidakmampuan seseorang untuk meniru dan
menduplikasi lafaz-lafaz al-Qur’ân, meskipun kelihatannya bahasa Arab
yang digunakan al-Qur’ân adalah bahasa Arab biasa. Ada yang menjelaskan
bahwa sebenarnya mereka mampu membuat seperti al-Qur’ân, namun Allah
mencabut kemampuan mereka. Wacana seputar al-shirfah dapat dilihat
misalnya dalam Ibrâhîm al-Abyârî, al-Mawsû‘ah al-Qur’âniyah, (Cairo/
Beirut: Dâr al-Kutub al-Mashrî & Dâr al-Kutub al-Lubnânî, 1983), Vol. II,
322-323. Lihat juga Burhân al-Dîn al-Zarkasyî, Al-Burhân fi ‘Ulûm al-Qur’ân,
(Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), h. 103-111.
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Jika kebetulan di antara ayat-ayat mutasyâbihât itu mengandung
(ketentuan hukum), lantas kita tidak mengamalkannya
hanya karena “takut” menerjemahkannya, maka apakah kita
bisa disebut sebagai orang yang beragama Islam secara kâffah
(komperhensif)? Jika ditelusuri lebih jauh, alur logika ini searah
dengan alur logika yang merekomendasikan gagasan hermeneutika sebagai alternatif untuk memperkaya wawasan dalam
memahami al-Qur’ân.
Pendapat ketiga berasumsi bahwa Allah SWT. berfungsi
sebagai Pencipta (al-Wâdhi‘) untuk sejumlah lafaz tertentu,
misalnya lafaz-lafaz fawâtih al-suwar, seperti
dan lain-lain. Dalam menafsirkan huruf-huruf ini, jumhur
ulama tafsir selalu mengatakan bahwa

. Jadi seolah-

olah Allah SWT. ditempatkan sebagai al-Wâdhi‘ dalam kaitannya
dengan lafaz-lafaz tertentu, dan selebihnya, Allah SWT. tampil
sebagai al-Musta‘mil. Pendapat ketiga ini tidak memiliki implikasi
teologis sebagaimana halnya pendapat pertama dan kedua.

Manusia Sebagai Pemaham (al-Hâmil)
Terlepas apakah Allah SWT berposisi sebagai al-Wâdhi‘ atau
al-Musta‘mil, manusia akan tetap berfungsi sebagai pemaham
(

), yang berusaha memahami teks sedekat mungkin yang

dimaksud oleh al-Wâdhi‘ atau al-Musta‘mil. Allah SWT. sebagai
al-Musta‘mil pun, manusia pasi akan mengalami kesulitan, apalagi
kalau Allah SWT. berposisi sebagai al-Wâdhi‘. Yang paling tahu
tentang makna sebuah ucapan (kalâm) adalah si pengucap itu
sendiri. Kalau si pengucap itu adalah manusia, pemahamannya
akan lebih gampang karena makna khithâb (pernyataan yang
mengandung perintah atau larangan) bisa dikonfirmasi langsung.
Dengan sebuah khithâb, “Pergilah!”, misalnya, kita bisa
mengonfirmasi si pengucap mengenai maksud perintah pergi,
ke mana, di mana, kapan, dengan siapa, dan dengan apa? Akan
tetapi kalau si pengucap itu adalah Allah SWT. tentu
pemahamannya tidak semudah kalau manusia sebagai pengucap.
Allah SWT. tidak mungkin dikonfirmasi langsung. Misalnya, dalam
firman Allah SWT. Q.S. al-Fath [48]: 10:
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“…tangan Allah di atas tangan mereka...”
Apakah kata yad merujuk kepada makna denotatif berarti
“tangan”, atau merujuk kepada makna konotatif berarti “kekuasaan”. Lebih sulit lagi, karena kita tidak tahu secara pasti apakah
Allah SWT. merujuk kepada makna bahasa (al-haqîqah allughawiyyah), makna tradisional (al-haqîqah al-‘urfiyyah, atau
makna syara‘ (al-haqîqah al-syar‘iyah). Kata al-shalât, misalnya,
makna bahasanya berarti doa, makna tradisionalnya ketika
itu bisa berarti menyembah Lata, ‘Uzza, dan Manât, dan makna
syara‘-nya berarti ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri
dengan salam dengan berbagai ketentuan khusus.
Bertitik tolak dari kenyataan bahwa betapa sulitnya
memahami teks-teks al-Qur’ân, maka para ulama berusaha
menciptakan berbagai ilmu bantu guna memudahkan
pemahaman kita terhadap ayat-ayat al-Qur’ân. Lahirlah misalnya
‘Ulum al-Qur’ân, Ushûl al-Fiqh, Ilmu Bahasa Arab dengan
berbagai cabangnya, termasuk ‘Ilm al-Balâghah, ‘Ilm al-Ma‘ânî,
dan lain sebagainya. Persoalannya sekarang, bagaimana jika
sebuah tuntutan di masyarakat mendesak untuk diselesaikan,
sementara —karena persoalan tersebut sangat baru dan
sophisticated— khazanah keilmuan Islam tradisional tidak begitu
compatible dengan persoalan kekinian itu. Maka di sinilah
kalangan intelektual Islam berusaha mencari ilmu-ilmu bantu
dan teknologi guna menjelaskan berbagai masalah aktual dan
kontemporer. Di antara metode alternatif itu adalah metode
hermeneutika sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

Pengenalan Umum tentang Hermeneutika
Istilah hermeneutika dapat ditemukan dalam literatur
peninggalan Yunani Kuno, seperti Organon karya Aristoteles
yang di dalamnya terdapat istilah terkenal peri hermeneias (lit.
tentang penafsiran). Istilah ini digunakan dengan bentuk nominal
dalam Epos Oedipus at Colonus, yang beberapa kali muncul
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dalam tulisan tulisan Plato, dan pada karya karya para penulis
kuno, seperti Xenophon, Plutarch, Euripides, Epicurus,
Lucretius, dan Longinus. Kedua istilah tersebut diasosiasikan
kepada Hermes (hermeias), 6 seorang utusan (dewa) dalam
mitologi Yunani Kuno yang bertugas menyampaikan dan
menerjemahkan pesan Dewata yang masih samar samar ke
dalam bahasa yang bisa dipahami manusia. 7
Hermeneutika dalam bahasa aslinya disebut hermeneuine
dan hermenia yang masing masing berarti “menafsirkan” dan
“penafsiran”. Menurut Gerhard Ebeling, 8 hermes itu merupakan
kiasan untuk tiga tugas utama hermeneutika modern. Pertama,
mengungkapkan sesuatu yang tadinya masih berada dalam
pikiran melalui kata kata (utterance, speaking) sebagai medium
penyampaian. Kedua, menjelaskan secara ra-sional (interpretation, explanation) sesuatu yang sebelumnya masih samar
samar sehingga maksud atau maknanya dapat dimengerti.
Ketiga, menerjemahkan (translating) suatu bahasa yang asing
ke dalam bahasa lain yang lebih dikuasai.
Baik dalam bahasa Yunani, maupun dalam bahasa Inggris,
tiga pengertian mengenai istilah hermeneutika di atas kemudian
dirangkum dalam pengertian “penafsiran” (interpreting,
understanding). Hal ini karena segala sesuatu yang masih
membutuhkan pengungkapan secara lisan, penjelasan yang
masuk akal, dan penerjemahan bahasa, pada dasamya
mengandung proses “memberi pemahaman” atau, dengan kata
lain, “menafsirkannya”. 9

6

Dalam literatur Islam klasik, Hermes tidak lain adalah Nabi Idris
yang sering disebut penemu tulisan dan memiliki kemampuan teknologi,
kedokteran, astrologi, sihir, dan lain lain. Sementara dalam mitos Mesir
kuno, kaum Yahudi mengenalnya sebagai Dewa Toth, atau Nabi Musa.
7
Richard E. Palmer, Hermeneutics: Interpretation Theory in
Schleiermacher, Dilthey, Heidager and Gadamer, (Evanston: Northwestern
University Press, 1969), h. 13 14.
8
Lihat dalam Jean Grondin, Introduction to Philosophical
Hermeneutics. (Yale: Yale University Press, 1994), h. 20.
9

Richard E. Palmer, Hermeneutics, h. 13-14.

44 Nasaruddin Umar

JSQ, Vol. I, No. 1, Januari 2006

Hermeneutika dan penafsiran mempunyai wilayah
persentuhan tetapi keduanya tidak identik. Penafsiran teks
adalah kegiatan berpikir, praktik penafsiran, atau usaha
memahami. Untuk berpikir orang bisa tidak bermetode, tapi
befikir yang baik adalah berfikir dengan metode. Jika diputuskan
untuk menggunakan metode dalam menafsirkan atau
memikirkan teks, maka di situlah hermeneutika berperan. Jadi
hermeneutika adalah metode atau teori penafsiran.
Hermeneutika tidak melulu berarti metode. Istilah teori
di sini merujuk pada istilah Kunstlehre menurut Schleiemacher.
Menurutnya, teori (Kunstlehre) berarti metode dan filsafat. Sebab
metode adalah teknik teknik menafsirkan secara benar.
Sementara itu, sebagai filsafat, hermeneutika berarti segala
macam usaha manusia memahami apa yang terjadi ketika
manusia menafsirkan teks dan apa yang terjadi ketika metode-metode interpretasi tertentu dirumuskan atau digunakan dalam
penafsiran.
Dalam berbagai literatur hermeneutika modern, proses,
pengungkapan pikiran dengan kata kata, penjelasan yang
rasional, dan penerjemahan bahasa sebagaimana dijelaskan
di atas, pada dasarnya lebih dekat dengan pengertian exegesis
(tafsir) daripada hermeneutika. Hal ini karena eksegesis
berkaitan dengan kegiatan memberi pemahaman tentang
sesuatu ketimbang perbincangan tentang teori penafsiran yang
lazim dalam hermeneutika. Jika eksegesis merupakan komentar
aktual terhadap teks, maka hermeneutika lebih banyak
berurusan dengan pelbagai aturan, metode, dan teori yang
berfungsi membimbing penafsir dalam kegiatan ber--exegese. 10
Sedangkan kemunculan hermeneutika modern, kata Hans
Georg Gadamer dan Carl Page, terkait paling tidak dengan
penolakan terhadap tidak memadainya positivisme sebagai
metodologi dan mazhab pemikiran dalam Ilmu ilmu Sosial dan
humaniora yang pernah sangat dominan sejak abad XVII. Di

10

Richard E. Palmer, Hermeneutics, h. 34.
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akhir millenium lalu, hermeneutika bahkan menjadi salah satu
bagian kritik terhadap modernisme oleh postmodernisme. Ini
terkait dengan perkembangan selanjutnya, bahwa hermeneutika
tidak terbatas sebagai disiplin yang semata mata berkenaan
dengan metode metode menafsirkan teks atau fakta sosial,
akan tetapi juga mencakup segala bentuk refleksi terhadap
cara “mengada” manusia, cara cara manusia memahami
kenyataan, bahkan distorsi dan mistifikasi dalam pemahaman
dan klaim kebenaran.
Dalam perkembangan selanjutnya, hermeneutika muncul
sebagai kritik11 yang memberikan reaksi hebat terhadap asumsiasumsi idealis, baik teori hermeneutika maupun filsafat hermeneutika yang menolak pertimbangan-pertimbangan ekstralingusitik sebagai faktor yang membentuk dan menentukan
konteks pikiran dan aksi. Kritik hermeneutika ini lebih banyak
memperhatikan faktor bahasa dan aspek-aspek idiologis dalam
interpretasi. Sejarah hermeneutika sebagai alat penafsir al-Kitab,
agaknya memberikan arah teori terhadap penafsiran al-Qur’ân.
Walaupun masih ada angapan buruk yang sangat idiologis
karena lahan kajian antara al-Kitab dengan al-Qur’ân mempunyai
“egoisitas” idiologis dari para pengikutnya. Namun demikian
secara teoritis bisa dijadikan pijakan untuk mengungkap
karakteristik dan beberapa dimensi ke-al-Qur’ân-nya. Reaksi
ini sangat dimungkinkan karena hermeneutika bertugas memberikan tafsiran terhadap teks keagamaan.
Mengapa masalah ini disebut baru, karena penafsiran
tanpa metode menjadi meluas masalahnya ketika hermeneutika
dihadirkan. Pertama, orang jadi tidak boleh menafsirkan teks
seenaknya, tapi harus menyusun atau mempertimbangkan metode khusus. Kedua, orang tidak cukup dengan metode, tapi
juga memerlukan pemikiran bahwa bukan hanya metode yang
11
Tokoh paling berpengaruh dalam hermeneutika kritik adalah
Habermas yang berhasil menyatukan sebuah metode dan pendekatan
obyektif dengan usaha pengetahuan yang praktis dan relevan. Baca IgnasKleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, (Jakarta: LP3S, 1987), h.
36.
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pemahaman,

tapi

juga

harus

memikirkan siapa yang menjadi pemirsa dan untuk apa dan
bagi siapa penafsiran dilakukan. Apakah penafsiran tidak
dipengaruhi —padahal pasti dipengaruhi— oleh kekuasaan,
kepentingan, kebudayaan, situasi sosial, dan sebagainya. di
mana teks ditafsirkan. Hermeneutika datang untuk menyadarkan kita akan hal hal yang tidak kita sadari dalam penafsiran.
Hermeneutika dalam bentuk seperti ini bukanlah hal baru
di dalam studi dan metodologi keislaman. Di dalam kitab-kitab
‘Ulûm al-Qur’ân sendiri, persyaratan yang harus dimiliki oleh
seorang mufassir cukup jelas. Selain menguasai ilmu-ilmu yang
berhubungan dengan bahasa Arab, penguasaan terhadap Hadis
dan ‘Ulûm al-Hadis, pengenalan umum berbagai kaidah-kaidah
Ushul dan Ushul al-Fiqh itu sendiri. Kedisiplinan metodologi
para ulama kita tidak perlu diragukan. Dibandingkan dengan
Ilmu-ilmu Sosial, ilmu-ilmu ke-Islam-an dalam banyak segi
memiliki keunggulan lebih. Sebagai contoh perbandingan,
penelitian Ilmu Hadis jauh lebih ketat dibanding dengan
penelitian Ilmu Sejarah. Dalam penelitian keshahihan Hadis,
disyaratkan orang yang betul-betul qualified. Sebagai contoh,
Imam al-Bukhârî akan menerima sebuah Hadis kalau yang
meriwayatkannya itu seorang Muslim-practicing, jujur dan baik
(‘adl), terpercaya (tsiqah), sanad harus bersambung, bahkan
harus saling berjumpa (liqâ’) antara satu sanad dengan sanad
lain, dan ditambah lagi dengan berbagai persyaratan matan
yang tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’ân dan
prinsip-prinsip logika universal.

Disiplin Ilmu lain di dalam Kajian Hermeneutika
Dalam prakteknya, kajian hermeneutika “didandani” oleh
sejumlah disiplin ilmu yang sesungguhnya bukan subordinasi
dari hermeneutika sehingga kelihatan lebih sophisticated. Di
antara disiplin ilmu tersebut

ialah filologi, semantik, dan

semiotik.
Filologi lebih banyak berhubungan dengan penelusuran
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dan kajian terhadap teks suatu bahasa. Meskipun filologi masih
sering terjebak pada tekstualitas teks itu sendiri, sehingga
dimensi diakronis 12 yang melekat pada teks kerapkali
terabaikan, beberapa dimensinya masih diperlukan. Filologi
sendiri tidak bisa “independen” dalam menghasilkan analisa
teks yang ampuh. Sehingga pada gagasan ilmu ini, pengandaian terhadap penafsiran al-Qur’ân kerap kehilangan substansi
pembacaan teksnya. Berbeda dengan beberapa kajian teks
yang lebih bersifat budaya dan sejarah. Pada pembahasan
ini, kajian filologi dapat menggunakan studi lapangan terhadap
kultur suatu masyarakat di mana teks itu muncul. Analisa yang
dilakukan cukup pada pemaknaan teks yang substansinya
berangkat dari realitas sosial dan teks itu sendiri. Dari sini,
nampak kajian yang berbeda antara teks budaya dengan teks
keagamaan. Keduanya tidak dapat disamakan secara total
dalam melakukan analisa teks. Sementara itu, karena penafsiran
al-Qur’ân yang kian variatif, sangat sulit bagi filologi untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap segala
karakter sosial idiologi, politik dan budaya teks al-Qur’ân.
Sedangkan semantik merupakan bagian linguistik 13 yang
dipromosikan Braille di akhir abad XIX —ini pun masih menjadi
perdebatan terhadap hadirnya semantik sebagai disiplin ilmu
makna— dengan judul tesisnya Essai de Semantique, 14
merupakan suatu perkembangan menarik terhadap kebutuhan

12
Ferdinand de Saussure (1858-1913) seorang linguis berbangsa Swiss
yang memunculkan konsep analisa bahasa yang menggunakan analisa sejarah
dan latar belakang terbentuknya teks. Kajian ini banyak berdimensi pada
dekontruksi budaya bahasa dan teks dengan menghadirkan analisa ilmu
bantu linguistik lainnya atau ilmu yang sangat dekat dengan bahasa dan
teks yang akan dianalisa. Dalam hal ini, dimensi diakronik suatu teks adalah
hal-hal yang memiliki ciri evolutif. Ini berbeda dengan dimensi sinkroniknya,
yaitu segala hal yang berhubungan dengan segi statis suatu bahasa atau
teks. Lebih jauh lihat Ferdinand de Saussure, Cours de linguistic générale,
(Paris: Payot, 1971), h. 165.
13
Asmah HJ. Omar, Essays on Malaysian Linguistis, (Dewan Bahasa
dan Pustaka, Kuala Lumpur 1998), h. 86.
14

h. 3.

Ibrâhîm Anîs, Dalâlah al-Alfâzh, (Cairo: Maktabah al-Abhâl, 1958),
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makna dalam ilmu kebahasaan, termasuk disiplin ilmu-ilmu
keislaman. Semantik berupaya melakukan pemaknaan terhadap
simbol-simbol teks yang berakar dari teks itu sendiri.
Pembagian pemahaman makna dalam semantik disajikan
dengan beragam latar belakang, mulai dari makna dalam
perbedaan suara (fonetik), makna dalam perbedaan gramatikal,
makna dalam perbedaan leksikal, dan makna dalam perbedaan
sosio-linguistik. Sedangkan pada proses berikutnya, semantik
lebih fokus pada kontekstualitas teks untuk menghasilkan
sebuah makna. Ada perbedaan tipis antara semantik dengan
semiotik yang masing-masing mengkaji simbol pemaknaan.
Semantik lebih memahami simbol dalam kerangka teks,
sedangkan semiotik memahami simbol dalam kerangka fisik
dan materi. Kedua-duanya hampir memiliki teori yang sama
dalam melakukan aktivitas disiplin keilmuannya. Yang membedakan adalah cara kerja pemaknaan dan pendekatan dengan
disiplin ilmu yang membantunya. Semantik lebih banyak
berkutat pada psikologi simbol teks sehingga menghasilkan
sebuah makna, sedangkan semiotik melakukan pendekatan
sosiologi simbol untuk menghasilkan makna.
Berbagai diskursus untuk menganalisa makna suatu teks
dalam semantik terus berkembang hingga saat ini, baik yang
menganalisa unsur leksikal, gramatikal, maupun kontekstual.
Masing-masing memiliki daya analisa yang berkaitan, yang tidak
dapat dilepaskan dalam kajian semantik. Pendekatan semantik
dalam menafsirkan al-Qur’ân lebih terlihat pada pemaknaan
yang mereposisikan teks al-Qur’ân pada tekstualitas dan
kontekstualitasnya. Selanjutnya semantik sebagai bagian dalam
ilmu kebahasaan memberikan daya tambah terhadap dimensi
bahasa dan makna yang terkandung dalam al-Qur’ân.
Pemaknaan al-Qur’ân dalam dimensi makna dasar dan makna
relasional oleh Toshihiko Izutsu, 15 misalnya, kian diperluas.

15
Toshihiko Izutsu, God and Man in the Qur’ân, Semantics of the
Qur’ânic Welstanchaung, (Tokyo: Keio Institute of Cultural and Linguistics
Studies, 1964).
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Analisa ini mempunyai kecenderungan pemaknaan yang sangat
luas dari segala dimensi pembentukan ayat-ayat al-Qur’ân. Satu
sisi semantik memang memiliki daya teori yang mampu
mengungkap makna teks yang lebih dalam. Hal ini membuktikan bahwa antara semantik dan al-Qur’ân sama-sama memiliki
karakteristik analitis. Al-Qur’ân sebagai kitab suci membawa
segala simbol yang menyertai teksnya, baik secara idiologi,
kesejarahan, norma, dan segala segmen kehidupan kemanusiaan yang terkandung dalam al-Qur’ân, sedangkan semantik
secara disiplin keilmuan membentangkan analisa teks yang
sangat khusus sebagai ilmu bantu bahasa.
Hermeneutika sendiri hadir seiring dengan kehadiran teksteks keagamaan dan agama itu sendiri. Dari sudut semiologi,
apapun yang dijumpai di sekeliling manusia adalah teks yang
bisa dibaca dan ditafsirkan. Teks dalam pengertian ini identik
dengan ayat yang dalam bahasa Arab (al-Qur’ân) berarti tanda.
Kemunculan tanda (signifiant/al-dâl/signifier) meniscayakan
adanya obyek (signifiée/al-madlûl/signified) yang ditandai. Di
sinilah teks memicu munculnya teks-teks yang lain. Dengan
kemampuan berbahasa dan aktivitas penafsirannya, manusia
menjadikan teks awal sebagai titik tolak untuk melakukan
penafsiran dan penelusuran atas teks-teks lain yang saling
berkaitan.
Salah satu persoalan yang hendak dijembatani oleh
hermeneutika adalah terjadinya jarak antara penulis dan
pembaca, yang antara keduanya dihubungkan dengan teks.
Di sinilah persoalan interpretasi muncul. Namun hal ini bukan
berarti menafikan interpretasi dalam dialog langsung. Hanya
saja hermeneutika lebih menekankan penafsiran teks, sebab
pesan yang sudah mewujud dalam teks telah mengalami
banyak reduksi. Teks tidak cukup menampung logat, intonasi,
mimik bahkan suasana batin si penyampai pesan sekaligus
sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan terdahulu.
Hermeneutika hadir untuk membantu pembaca teks untuk
sampai atau setidaknya mendekati keutuhan pesan yang ingin
disampaikan oleh pengarang atau penyampai teks.
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Manusia ada dan disebut manusia karena ia berpikir
(bukan berakal saja). Apa saja yang dipikirkan selalu berarti
memikirkan untuk mengetahui, memahami, dan mengerti teks,
yaitu menafsirkannya. Karena kemampuannya ini, seorang
ilmuan bisa saja duduk di kursi kerjanya dengan ukuran
terbatas. Namun dengan kemampuannya memanfaatkan
potensi akal ia mampu berimajinasi menjelajahi masa lampau
dan merekonstruksi masa depan. Rekonstruksi imajinatif masa
lampau untuk memberi makna masa kini dan masa depan,
merupakan kajian hermeneutik.

Hermeneutika dalam Islam
Sementara itu, hermeneutika modern dalam pemikiran
Islam pada dasarnya dapat disebut lompatan besar dalam
perumusan metodologi pemikiran Islam umumnya, dan metode
penafsiran al-Qur’ân khususnya. Yang perlu dicatat sepintas
di sini ialah istilah hermeneutika tersebut diramaikan sejak
Hassan Hanafî menulis dan mempublikasikan disertasi
doktoraInya dari Universitas Sorbonne yang berjudul Les
Methodes d’Exégèse: Essai sur la science des fondaments de
la compréhension ‘Ilm Ushûl al Fiqh (1965). Hassan Hanafî
menggunakan hermeneutika dalam konteks itu sebagai bagian
dari eksperimentasi me-todologis untuk melepaskan diri dari
kemandegan teoritisasi hukum Islam (

) yang menurutnya

telah berakhir pada al Qiyâs fî al-Syar‘ al-Islâmî karya Ibn
Qayyim.
Sebelumnya al Jâbirî telah meneliti sejarah pemikiran
(epistem) Islam klasik dengan cermat dan menyimpulkan bahwa
persoalan persoalan hermeneutis dan hermeneutika sebagai
metode muncul pasca periode Nabi dan Sahabat untuk
memahami teks teks hukum yang diletakkan oleh al Syâfi‘î
(w. 204 H). Hermeneutika tersebut oleh al Syâfi‘î dimaksudkan
sebagai “undang undang menafsirkan wacana” atau “

” yang

banyak digunakan dalam al fiqh dan ushûl al fiqh.
Dalam studi ke-Islam-an, jika hanya dilihat dari
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pernyataan-pernyataannya dalam kajian keislamannya,
barangkali Ibn Khaldûn 16 telah merintis pendekatan hermeneutika ini. Dia berpendapat bahwa sebuah tradisi akan mati, kering
dan mandeg jika tidak dihidupkan secara konsisten melalui
penafsiran ulang yang sejalan dengan dinamika sosial.
Sementara al-Qur’ân yang memposisikan teks suci umat Islam,
tentunya sangat memerlukan analisa-analisa ke-Islam-an dalam
mengembangkan pemahaman al-Qur’ân. Selain itu, hermeneutika bisa dijadikan kolaborasi disiplin keilmuan antara teori
interpretasi teksnya dengan kultur serta kesejarahan umat
Islam. Kultur dan kesejarahan ini memberikan bantuan analisa
yang mengakomodir latar belakang terbentuknya ayat al-Qur’ân
dan kematangan teori hermeneutika.
Setiap agama lahir dengan teksnya masing masing; Islam
dengan risalah Muhammad berupa al-Qur’ân dan Sunnah. Teks
al-Qur’ân dan Sunnah itu ditafsirkan oleh Nabi dan Sahabat
dari bahasa Tuhan, sekalipun tidak dengan metode yang sangat
rigid. Karena, masa Nabi dan Sahabat, kata Muhammad Ata
As Sid, 17 adalah masa penerimaan teologis terhadap teks (alQur’ân). Iman adalah segala galanya, dan pemahaman terhadap
al-Qur’ân adalah hal yang gampang. Jika ada kerancuan
pemahaman, para Sahabat langsung bertanya ke Nabi,
sementara Nabi bisa bertanya ke Tuhan. Lagi pula Sahabat
sangat memahami situasi Mekkah dan Arab masa itu, plus
persahabatan dengan Nabi (shuhbah) serta kemahiran bahasa
Arab mereka.
Hermeneutika ada sejak agama lahir, bahkan sejak
manusia muncul sebagai makhluk berkebudayaan. Namun

16
Usaha yang dirintis oleh Ibnu Khaldûn ini kemudian dilanjutkan
oleh beberapa cendekiawan, termasuk di antaranya Arkoun. Arkoun dalam
mengkaji studi ke-Islaman menaruh perhatian yang sangat tinggi pada teori
Hermeneutika. Lihat misalnya Mohammed Arkoun, Lectures du Coran, (Paris:
Maisonneuve et Larose, 1982).
17
Muhammad Ata As Sid, The Hermeneutical Problem of the Qur’an
in Islamic History. (Michigan: University Microfilm International, 1982),
h. 147.
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hermeneutika sebagai metode dalam Islam muncul ketika
wilayah politik Islam meluas dan dibutuhkan penafsiran
terutama hukum terhadap teks teks agama. Di sinilah mereka
mulai berfikir metodis. Awalnya, sekedar metode sastra,
kemudian meluas menjadi metode hukum melalui perumusan
jenis jenis ungkapan dalam al-Qur’ân dan pembagian
pembagian penetapan hukum oleh Imam al-Syâfi‘î.
Kondisi di atas adalah fase awal ketakutan umat Islam
yang kehilangan cara menafsirkan teks, sehingga pemikir Islam
awal merumuskan hermeneutika “sederhana” untuk mencegah
berhentinya orang menafsirkan al-Qur’ân. Tapi sejarah berulang,
lama setelah itu, disiplin disiplin keislaman, terutama Ushûl
Fikih, Fikih, Tafsir, dan ‘Ulûm al-Qur’ân dirasakan mandek
setelah lingkungan pacunya semakin berkembang. Epistemologi tradisional pemikiran Islam di kemudian hari lebih
banyak beralih kepada tradisi skolastik Abad Pertengahan
hingga munculnya kembali gerakan pembaharuan pemikiran
Islam yang dimulai oleh perjumpaan kaum Muslim dengan
kolonialisme. Selama berabad abad lamanya tidak pernah
muncul pemikiran Islam yang sama sekali baru, kecuali sekedar
pengulang ulangan yang bersifat tautologis, di mana umat Islam
dan tradisi hermeneutika Al-Qur’ânnya tinggal mewarisi trilogi
ortodoksi; paradigma al-Syâfi‘î, otoritas al-Asy‘arî, dan
eklektisisme al-Ghazâlî. 18
Fase kedua hermeneutika al-Qur’ân terjadi pada masa
modern ini. Menurut Andrew Rippin, 19 kesadaran tersebut
berkaitan dengan kepentingan menciptakan model model
penafsiran yang memadai terhadap al-Qur’ân dengan bantuan
kesadaran dan beragam metodologi ilmiah yang tersedia.
Dengan instrumen metodologis tersebut, penafsiran al-Qur’ân
diharapkan mampu merasionalisasi doktrin yang ditemukan

18
Nasr Hâmid Abû Zayd, Al-Imâm al-Syâfi‘î wa Ta’sîs al-Aidûlujiyyah
al-Wasathiyyah, (Cairo: Sînâ li al Nasyr, 1992), h. 4.
19

Andrew Rippin, Muslims: Their Religious Beliefs and Practices,
Contemporary Period, (New York: Routledge, 1993), Vol. 2, h. 86.
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dalam, atau dirujukkan pada al-Qur’ân, dan pada saat yang
sama, mendemitologisasi berbagai pemahaman mistis dan
metafisik di sekitar penafsiran al-Qur’ân.
Wahidur Rahman antara lain menyebut pemikir pemikir
modernis seperti Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad ‘Abduh
yang telah berupaya agar al-Qur’ân terus berbicara tentang
realitas. Hanya saja apa yang mereka lakukan tidak lebih dari
jawaban instan terhadap “kebutuhan kebutuhan aktual
masyarakat Muslim dalam rangka memelihara (solidaritas)
mereka, atau pada saat mereka menganggap Islam membutuhkan pertahanan dari serangan (luar)”. 20 Konsekuensinya,
pemikiran yang mereka ajukan lebih cenderung bersifat
apologetis, karena tidak berangkat dari dasar dasar metodologis
yang lebih sistematis, sebagaimana yang telah dilakukan oleh
para empat imam mazhab, yaitu Abu Hanîfah, al-Syafi‘î, Mâlik
dan Ahmad b. Hanbal.
Masuknya beberapa gagasan dan metode ilmiah ke
dalam wacana penafsiran al-Qur’ân bukan tanpa masalah,
terutama jika dikaitkan dengan beberapa keberatan menyangkut
dipaksakannya berbagai unsur asing ke dalam al-Qur’ân, seperti
yang sering dicurigai oleh Fazlur Rahman. Tidak aneh jika
muncul tuduhan bahwa mayoritas modernis Muslim menafsirkan al-Qur’ân bukan demi memahami dan menyingkap makna
sejati, tapi untuk mengejar tujuan tujuan ekstra Qur’ânî yang
antara lain demi menghilangkan kesenjangan intelektual antara
komunitas Muslim dan penemuan penemuan Barat. 21
Persoalan semacam ini bagaimanapun merupakan dilema
intelektual tersendiri yang harus dipecahkan oleh para pemikir
Muslim. Di satu sisi, mereka berkewajiban menafsirkan al-Qur’ân
sesuai dengan tuntutan ilmiah dan obyektif, sementara pada
sisi lain, terdapat kepentingan moral untuk menjelaskan alQur’ân sejalan dengan kebutuhan umat Islam saat ini. Dua
20
Wahidur Rahman, “Modernists’ Approach to the Qoran”, dalam
Wahidur Rahman (ed.), Islam and the Modern Age, (Mei 1991), h. 93.
21

Wahidur Rahman, “Modernist’ Approach to the Qoran”, h. 93.
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sisi tersebut memang tidak serta merta kontradiktif dan saling
menafikan, melainkan bagaikan dua sisi mata uang yang saling
melengkapi. Kesadaran akan hadirnya realitas kekinian dan
pemenuhan standar ilmiah dalam kegiatan penafsiran al-Qur’ân
pada saat yang bersamaan akhirnya dapat ditemukan dalam
tulisan tulisan yang dikembangkan oleh pemikir Muslim
kontemporer, seperti Arkoun, Fazlur Rahman, Farid Esack,
Hassan Hanafi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer,
dan belakangan oleh Abu Zayd. Minat para penulis tersebut
dapat dianggap mewakili arus ketidakpuasan terhadap
hermeneutika

tradisional

al-Qur’ân

yang

dianggapnya

cenderung ahistoris dan tidak kontekstual lagi.
Setuju atau tidak dengan hermeneutika atau nama-nama
kontroversi di atas, semua pihak, khususnya mereka yang tidak
setuju dengan hermeneutika sebagai metodologi penafsiran
al-Qur’ân, diminta untuk bersikap arif dan berjiwa besar
menerima perbedaan pendapat yang ada. Tidak perlu
mengkafirkan pikiran dan pendapat seseorang, apalagi
melakukan penghakiman sendiri terhadap orang itu. Cukuplah
hanya satu Mark A. Gabriel, seorang doktor ahli sejarah lulusan
Universitas al-Azhar Cairo-Mesir dan menjadi pengajar di
universitas ini, pindah ke agama lain karena tidak tahan
dihakimi oleh kelompok umat Islam lainnya karena pikiranpikirannya yang liberal.

Penutup
Hermeneutika dapat dianggap sebagai salah satu metode
yang dapat digunakan untuk memahami teks, termasuk di
dalamnya teks-teks kitab suci. Dengan segala keterbatasannya,
hermeneutika terbukti telah berjasa dalam sejarah pemaknaan
teks, khususnya teks Bibel. Hermeneutika dengan berbagai
aliran dan coraknya menjadikan sebuah teks masa silam
menjadi relevan dengan sejarah kehidupan kontemporer umat
manusia. Hermeneutika juga menyuguhkan filosofi pemaknaan
teks yang lebih mendalam, sehingga terjalin hubungan interaktif
antara manusia dengan teks.
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Tanpa mengurangi kelebihan yang dimiliki hermeneutika
sebagai metodologi kajian teks, hermeneutika bukanlah satusatunya metode yang terbaik untuk menghasilkan penafsiran
kontekstual terhadap al-Qur’ân. Apalagi kalau melihat latar
belakang hermeneutika yang lahir dari sebuah semangat untuk
mengaktualkan sebuah teks yang “jauh” dari wilayah kognitif
manusia. Al-Qur’ân turun dengan teks yang jelas dan “dekat”
dengan wilayah kognitif manusia, ditambah lagi dengan
pengawalan seorang Rasul yang memberi penjelasan terhadap
ayat-ayatnya, maka tanpa harus menggunakan metodologi yang
asing dari dirinya, al-Qur’ân tetap dapat dipahami dengan jelas
maksudnya.
Hermeneutika dapat memberikan pengayaan wawasan
di dalam upaya memahami kedalaman makna dan kandungan
al-Qur’ân. Namun demikian, hermeneutika sulit dibayangkan
menjadi metode tunggal di dalam menafsirkan al-Qur’ân, apalagi
untuk dijadikan metode tunggal untuk istinbath hukum.
Jika ada ayat-ayat yang kurang jelas atau ada ayat-ayat
dipandang kurang relevan secara rasional dengan kondisi
obyektif zamannya, maka berbagai kekayaan intelektual para
ulama yang terhimpun di dalam berbagai kitab metodologi
standar, dapat memecahkan setiap persoalan yang ada.
Dengan tetap menggunakan kekayaan perbendaharaan metodologi ke-Islam-an yang sudah ada, maka penafsiran kontemporer terhadap ayat-ayat al-Qur’ân dapat diperoleh. Dengan
kata lain, hermeneutika bukanlah satu-satunya meteode yang
dapat melahirkan tafsir kontemporer. Berbagai mazhab dalam
Ushul Fiqh juga telah menyuguhkan pemikiran moderat, bahkan
tidak kalah moderatnya dengan apa yang disebut orang dengan
produk penafsiran hermeneutika.
Memang perlu diakui, perkembangan metodologi kajian
Islam sedang mengalami kelambatan, terutama metodologi
kajian al-Qur’ân. Berbagai gagasan muncul untuk “menjembatani” teks al-Qur’ân dengan konteks kehidupan masyarakat
modern, tetapi tidak sedikit di antaranya terjebak dalam logika
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apologetik, yang bertujuan memberikan legitimasi al-Qur’ân
tanpa kritis terhadap penemuan modern. Yang dibutuhkan
adalah sebuah metodologi penafsiran yang konstruktif dan
komprehensif yang dapat memberikan pencerahan kepada
umat kita yang hidup di dalam era modern ini.[]
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DARI TEKS KE AKSI;
Merekomendasi Tafsir Tematik 1
Hassân Hanafî

Problematika Tafsir Tahlîlî

S

ampai saat ini, tafsir al-Qur’ân dilakukan secara
beruntun dari al-Fâtihah [1] sampai al-Nâs [144], surat
demi surat, ayat demi ayat, dari kanan ke kiri,

berdasarkan susunan surat mushaf yang diyakini bersumber
dari ketetapan Nabi Muhammad saw. (tawqîfî). Seluruh tafsir
klasik (seperti Tafsîr al-Thabarî, Tafsîr Ibn Katsîr, Tafsîr alZamakhsyarî dan lainnya) yang bertumpuk itu, dilakukan secara
tahlîlî. Harus diakui, metode tahlîlî dapat memberikan berbagai
informasi tentang teks, sejarah, linguistik dan kondisi sosial.
1
Diterjemahkan oleh Eva F. Amrullah dari Hassan Hanafî, “Hal Ladaynâ
Nazhariyah al-Tafsîr?” dalam Hassan Hanafî, Qadhâyâ Mu‘âsharah fî Fikrinâ
al-Mu‘âshir I, (Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1976), h. 175-178.
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Ia menawarkan banyak pengetahuan dan membuat kesadaran
menjadi lebih mengetahui kondisi obyektif teks. Berbagai tafsir
klasik para sejarawan cenderung menunjukkan kondisi teks
lama, sementara tafsir baru yang disusun kalangan pembaharu,
lebih suka memperlihatkan kondisi sosial politik modern. Tujuan
dari para pembaharu itu bukan hanya memahami makna
universal al-Qur’ân, tetapi juga untuk merubah realitas kekinian.
Ciri lainnya, metode tahlîlî mengikuti susunan tradisional teks
al-Qur’ân, yang masing-masing juga memiliki hikmah tersendiri
dengan mencampuradukkan berbagai jenis sastra pada saat
yang sama, dalam bentuk narasi, perintah, ancaman dan janji.
Al-Qur’ân bukan hanya buku pengetahuan, tetapi juga
keyakinan. Al-Qur’ân tidak hanya cocok untuk akal, tetapi juga
perasaan. Ia tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga
memotivasi aksi. Metode tahlîlî juga membantu siapa pun untuk
mengetahui mentalitas para mufasir klasik dan referensi pengetahuan, sejarah dan tingkat pemahaman mereka, mengingat
semua tafsir bersifat historis. Al-Qur’ân juga mampu menolong
siapa pun untuk mengetahui spirit konteksnya, ilmu dan fase
sejarahnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pewahyuan sangat
dikondisikan oleh sejarah.
Namun demikian, di saat yang sama, metode tahlîlî juga
memiliki beberapa kelemahan mendasar. Terdapat keterputusan
tema yang sama dalam berbagai surat, sehingga tema lainnya
potensial memutuskan kesatuan tema sebelumnya, seperti
keadilan, kekuasaan, manusia, akal, insting, individualitas,
solidaritas sosial, dan lain-lain. Masing-masing tema dipaparkan
secara parsial sesuai dengan konteksnya. Sehingga, bagianbagian tema saling terputus. Selain itu, metode tahlîlî selalu
mengulangi tema yang sama tanpa adanya kesatuan makna
untuk membangun konsep makro, seperti status perempuan
yang dibahas di berbagai surat dalam al-Qur’ân. Oleh karena
itu, setiap tema tidak terungkap secara baik. Dalam metode
tahlîlî, sebuah tema akan kehilangan struktur yang rasional
atau faktual atau keduanya. Struktur itu akan mengokohkan
tema, mewujudkan validitas dan verifikasi tema secara internal
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dalam teori dan praktek, bukan hanya dalam teks. Akibatnya,
tafsir itu akan kehilangan ideologi yang koheren serta pandangan global yang melingkupi beberapa bagian tema. Melihat,
mendengar dan merasa, merupakan bagian-bagian kesadaran
kognitif. Sementara itu, berbuat, berbicara dan berinteraksi,
merupakan aspek kesadaran yang lain, dengan dimensi yang
berbeda dari seluruh manusia.
Selain beberapa poin di atas, metode tahlîlî yang terwujud
dalam karya yang berjilid-jilid, sulit untuk dibaca dan didalami,
bahkan, sulit memperoleh tempat, apalagi untuk dibawa-bawa.
Kuantitas itu membuat orang putus asa. Pembaca menjadi
bingung berhadapan dengan informasi yang bercampur-aduk.
Padahal, sejatinya al-Qur’ân itu dapat dibawa-bawa dan mudah
dimengerti. Metode tahlîlî juga mengaburkan perbedaan informasi dengan pengetahuan. Informasi merupakan sesuatu yang
telah diketahui dan dikomunikasikan dari suatu sumber ke
sumber lain, sementara pengetahuan adalah sesuatu yang baru
atau tambahan terhadap informasi. Kadang-kadang, para mufassir memberikan informasi, sedangkan al-Qur’ân memberi pengetahuan. Yang paling penting, tafsir tahlîlî memberikan sesuatu
yang tidak sesuai dengan substansi dan kebutuhan umat
dewasa ini. Pembaca tidak teridentifikasi oleh bacaannya sendiri. Bacaan itu menjadi dingin, tidak berguna dan menjadi
absolut, sementara umat membutuhkan penafsiran yang hidup
dan bermanfaat, serta pengetahuan yang sesuai dengan
keadaan mereka.
Tafsir tematik kemudian dihadirkan untuk melengkapi
kekosongan dalam metode tahlîlî itu. Menafsirkan al-Qur’ân
bukan hanya mendeduksi makna dari teks, tetapi juga menginduksinya dari realitas. Tafsir bukan hanya menjelaskan
(auslegen), tetapi juga memahami (verstehen). Ia bukan hanya
mengetahui (wissen), tetapi bahkan mempengaruhi kesadaran
(besinnen). Seorang mufasir bukan hanya penerima makna,
tetapi juga pemberi. Ia menerima makna dan kemudian meletakkannya dalam makna yang rasional, historis dan terstruktur.
Karena nalar (reason) dan kenyataan (reality) dianggap sejajar,
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tafsir tematik dapat mengungkap identitas orisinil antara wahyu,
akal dan alam. Selain itu, tafsir bukan hanya menganalisa,
tetapi juga mensintesa. Ia tidak hanya memecahkan sesuatu
menjadi bagian-bagian, tetapi juga membawa bagian-bagian
itu menjadi suatu totalitas. Bertafsir adalah melihat inti sesuatu
dan membuat obyek tersebut menjadi satu fokus. Akhirnya,
tafsir harus menguak sesuatu yang baru antara suatu batas
—sebagai tambahan bagi pengetahuan umum yang tidak
diketahui dan tidak terartikulasi— dan membawanya pada level
kesadaran terdalam. Tafsir hampir sama dengan menulis teks
baru sebagai refleksi teks suci dalam kerangka kesadaran
individu.

Pendekatan Disipliner Tafsir al-Qur’ân
Tafsir al-Qur’ân tradisional juga dikaji dengan pendekatan
disipliner, yang mengikuti klasifikasi keilmuan Islam, seperti
disiplin tekstual (al-Qur’ân, Hadis, Tafsir, Sîrah/Sejarah dan Fikih),
disiplin tekstual-rasional (Teologi/Kalam, Filsafat, Ushûl Fikih
dan Tasawuf), disiplin rasional (Matematika, Aritmatika, Geometri, Musik, Astronomi, Fisika, Kedokteran, Farmasi, Botani
dan Biologi), dan disiplin humaniora (Filologi, Retorika, Geografi
dan Sejarah). Istilah disiplin merupakan bentuk terjemahan yang
lebih baik dari istilah sains yang hampir sinonim dengan Ilmu
Alam. Al-Qur’ân kemudian hanya menjadi subyek pendekatan
disipliner tafsir untuk lebih melegitimasi disiplin itu, daripada
untuk memahami al-Qur’ân. Al-Qur’ân hanya dimanfaatkan
sebagai salah satu alat untuk mengokohkan disiplin itu, dan
kemudian disiplin itu digunakan untuk memahami al-Qur’ân.
Inilah yang menjadi cikal bakal tafsir tematik.
Tema-tema tersebut mencakup berbagai disiplin dalam
bentuk mazhab pemikiran atau aliran sektarian. Tafsir filologis
misalnya memandang bahasa sebagai sebuah tujuan akhir
sebagaimana al-Qur’ân sebagai kitab bahasa. Semua cabang
linguistik seperti Filologi, Sintaksis, Semiologi, Stilistika dan
Retorika, merupakan pengkayaan untuk memahami makna.
Oleh karena itu, bahasa merupakan bentuk pemikiran, sedang-
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kan makna adalah isinya. Di samping itu, realitas eksternal
menjadi point of reference-nya. Bahasa merupakan ranah
kemaujudan (house of being), bukan struktur yang kosong.
Nuansa ekspresi, balaghah yang tinggi, dan l’esprit de finesse
(tingkat kehalusan bahasa yang tinggi), merupakan alat untuk
hal lain, yaitu pemahaman makna dan pengungkapan realitas. 2
Sementara itu, tafsir ahkâm mencoba mengambil justifikasi
hukum dari teks bagi perbuatan manusia, dengan asumsi
bahwa inti pewahyuan adalah hukum. Para hakim dianggap
sebagai pengawal wahyu. Kadang-kadang, wahyu diarahkan
melewati hukum yang sektarian menuju kesatuan hukum.
Betapapun, hukum dianggap berbeda dengan keyakinan,
filsafat hukum, atau yurisprudensi. Hukum sendiri merupakan
ekspresi hukum adat. Karena itulah, tafsir ahkâm menjadi
absolut dan gagal memuaskan kebutuhan hukum modern.
Hukum sejarah lama kemudian menjadi hukum itu sendiri
selama-lamanya. 3 Tidak terdapat tafsir yurisprudensial sejak
yurisprudensi hanya dilihat sebagai disiplin aksiomatik yang
menggunakan norma-norma kebiasaan manusia apa adanya,
sebagaimana analisa terhadap kekayaan dan kepentingan
umum. Teks yang integral tidak dibutuhkan lagi dalam tafsir
yang sistematis, mengingat kepentingan umum berubah
dengan waktu. Betapapun, beberapa aturan termasuk di dalam
tafsir ahkâm, dan kemudian menjadi inti persoalan disiplin
tambahan, yaitu disiplin hukum dengan ‘Ilm al-Qawâ‘id alFiqhiyyah.
2
Salah satu contohnya al-Zajjâj, I‘râb al-Qur’ân, (Cairo: Al-Hay’ah
Al-Mashriyah Al-‘Âmmah li al-Kitâb, 1963/1965), tahqîq Ibrâhîm al-Abyârî,
3 Volume.
3
Lihat misalnya al-Jashshâsh, Ahkâm al-Qur’ân, (Cairo: al-Hay’ah
al-Mashriyah al-‘Âmmah li al-Kitâb, 1347), untuk mazhab Hanafiyah; Abû
Bakr Ibn al-‘Arabî, Ahkâm al-Qur’ân, (Cairo: al-Sa‘âdah, 1331), untuk
Mâlikiyah; al-Qurthubî, Jâmi‘ Ahkâm al-Qur’ân, (Cairo: Dâr al-Kutub, 1932),
untuk Mâlikiyah; Miqdâd al-Sayrî, Kanz al-‘Irfân fî Fiqh al-Qur’ân, (Tabrîz,
1314), untuk Syi‘ah Itsnâ ‘Asyariyah; al-Harrâsî, A h kâm al-Qur’ân,
(Manuskrip di al-Azhar No. 398/7866), untuk Syâfi‘iyah. Jalâl al-Dîn alSuyûthî, al-Iklîl fî Istinbâth al-Tanzîl, (Manuskrip di al-Azhar, No. 1782),
untuk Syâfi‘iyah; Yûsuf al-Taylânî, al-Tsamarât al-Yanî‘ah, (Manuskrip di
Dâr al-Kutub, No. 41), untuk Syi‘ah Zaydiyah.
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Di sisi lain, tafsir sejarah dilakukan oleh para sejarawan
dengan menggunakan pengetahuan mereka dalam dua
kesempatan; pertama, dalam menulis sejarah, dan kedua,
dalam menulis tafsir sejarah. Menurut mereka, realitas dibatasi
dalam sejarah yang telah disinggung al-Qur’ân. Bahkan dalam
kondisi apapun, realitas pertama ini hanyalah sebuah model
yang akan diulang-ulangi dalam sejarah-sejarah lainnya.
Mengabsolutkan realitas lama adalah bagaikan menutup dan
mereduksi semua sejarah menjadi salah satu fasenya. Narasi
Yahudi misalnya digunakan untuk melengkapi informasi tentang
sejarah kenabian yang terputus. Seluruh tafsir secara tidak
langsung kemudian didasarkan pada teori korespondensi
“adequatio ration in rei”, sebagaimana al-Qur’ân dianggap
sebagai kitab sejarah, bukan kitab kearifan. Tafsir sejarah
terjerembab dalam kekeliruan sejarawan, yang dalam tradisi
Islam disebut tafsîr bi al-ma’tsûr. 4
Di bagian lain, tafsir teologis/kalam dulunya merupakan
alat untuk menyokong doktrin sekte-sekte teologis, dan sebagai
senjata politis untuk menghadapi oposisi, khususnya dalam
doktrin predestinasi. Tafsir model ini juga terjatuh dalam
literalisme dan obyektivisme material, sebagaimana jika doktrin
dianggap sebagai sesuatu di luar dunia, bukan motivasi
perbuatan di dalam dunia. Nalar kemudian hanya menjadi
pelengkap dan justifikasi bagi teks suci, bukan sebagai pondasi.
Doktrin kemudian menjadi justifikasi bagi status quo, yang
membela rezim politik dan menyudutkan oposisi. Beberapa
doktrin lainnya hanya menjadi hipotesa belaka, tanpa implikasi

4
Lihat misalnya Ibn Jarîr al-Thabarî, Jâmi‘ al-Bayân fî Tafsîr alQur’ân, (Cairo: al-Mathba‘ah al-Âmiriyah, 1323); Al-Husayn b Mas‘ûd alBaghdâdî, Ma‘âlim al-Tanzîl, (Cairo: al-Manâr, 1345); Ibn Katsîr, Tafsîr
al-Qur’ân al-‘Azhîm, (Cairo: al-Tijâriyah, 1356); ‘Abd al-Rahmân al-Thâlibî,
al-Jawâhir al-Hisân, (Aljazair, 1323); Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, al-Durr alManshûr, (Cairo: al-Husayniyah, 1314); Abu Thâhir al-Fairûzabâdî, Tanwîr
al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs, (Cairo: al-Azhariyah, 1344); al-Samarqandî,
Bahr al-‘Ulûm, (Manuskrip di Dâr al-Kutub, No. 3); Ibn Ishâq al-Thâlibî,
Al-Kasyf wa al-Bayân ‘an Tafsîr al-Qur’ân, (Manuskrip di al-Azhar, No.
136/5561); Abû ‘Athiyah al-Andalûsiyah, al-Muharrir al-Wajîz fî Tafsîr alKitâb al-‘Azîz, (Manuskrip di Dâr al-Kutub, No. 10/356).
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praktis sama sekali. 5 Sementara itu, tafsir filosofis merupakan
perkembangan terakhir dari tafsir teologis, mengingat filsafat
adalah hasil perkembangan teologi. Tafsir model ini cenderung
pada pemikiran filosofis tentang Tuhan, alam, manusia, takdir,
kenabian, eskatologi dan imâmah. Tafsir ini identik dengan
Mu‘tazilah karena tergantung pada akal. Tafsir ini juga identik
dengan tafsir sufi dengan model esoterisnya. Tafsir ini merujuk
pada budaya-budaya asing yang melenakan mereka. Bagaimanapun, tafsir filosofis beranjak sangat jauh dalam analisa
spekulatif. Ia memanfaatkan beberapa elemen budaya klasik
asing, khususnya Yunani. Kemandirian akal menggiring tafsir
pada salah satu bentuk iluminasi. Makro-kosmos menjadi
identik dengan mikro-kosmos. Realitas sosial-politik dikorbankan demi sebuah utopia. 6
Ada lagi tafsir sufi yang juga dijadikan alat untuk
memperkuat posisi tasawuf dalam masyarakat, berhadapan
dengan oposisi mereka (kalangan hakim). Tafsir esoteris
merupakan reaksi melawan tafsir eksoteris dan tafsir ahkâm
para hakim. Tafsir ini muncul dalam keadaan tertentu, yaitu
ketika kalangan oposisi aktif gagal merubah status quo. Tasawuf
tidak mau menyerah. Mereka mencoba menyelamatkan diri
5
Tafsir Mu‘tazilah: al-Qâdhî ‘Abd al-Jabbâr, Tanzîl al-Qur’ân ‘an
al-Mathâ‘in, (Cairo: al-Jamâliyah, 1339); Al-Syarîf al-Murtadhâ, ‘Amalî,
(Cairo: al-Sa‘âdah, 1325); Al-Zamakhsyarî, al-Kasysyâf, (Cairo: Mushthafâ,
1330). Tafsir Syi‘ah Imâmiyah: ‘Abd al-Lathîf al-Karzânî, Muqaddimah Mir’ah
al-Anwâr wa Misykât al-Asrâr, (‘Ajam, 1303); Al-Hasan al-‘Askarî, Tafsîr,
(Tabrîz, 1314); Abû ‘Alî al-Thabarsî, Majmû‘ al-Bayân, (Teheran, 1314);
Mulla Muhsin al-Kâsyî, al-Shâfî, (Persia, 1244); Al-Sayyid ‘Abd Allâh al‘Alwî, Tafsîr al-Qur’ân, (Teheran, 1352); Sulthân al-Khurâsânî, Bayân alSa‘âdah, (Teheran, 1314). Tafsir Syi‘ah Zaydiyah: Al-Syawkânî, Fath alQadîr, (Cairo: Al-Halabî, 1349). Tafsir Khawârij: Muhammad ‘Athfisy, Hâmî
al-Zâd ilâh Dâr al-Ma‘âd, (Zingibar, 1314).
6
Al-Fakhr al-Râzî, Mafâtîh al-Ghayb, (Cairo: Al-Amîriya, 1289). AlBaydhâwî, Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl, (Cairo: Dâr al-Kutub al‘Arabiyah, 1330). Al-Nasafî, Madârik al-Tanzîl wa Haqâ’iq al-Ta’wîl, (Cairo:
al-Sa‘âdah, 1326). Al-Khâzin, Bâb al-Ta’wîl fî Ma‘ân al-Tanzîl, (Cairo: alTaqaddum, 1321). Abû Hayyân, al-Bahr al-Muhîth, (Cairo: al-Sa‘âdah, 1328).
Al-Mahallî dan al-Suyûthî, Tafsîr al-Jalâlayn, (Cairo: Dâr Ihyâ al-Kutub,
1345). Al-Naysâbûrî, Gharîb al-Qur’ân wa Raghâ’ib al-Furqân, (Cairo: alAmîriya, 1322). Al-Khâthib al-Syarbînî, al-Sirâj al-Munîr, (Cairo: al-Amîriya,
1299). Al-Âlûsî, Rûh al-Ma‘ânî, (Cairo: al-Munîriyah).
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dari dunia ketika mereka tidak dapat menyelamatkan dunia.
Tafsir ini memulai dari pengalaman subyektif tertentu. Wahyu
diperkuat untuk pengalaman sufistik. Kesatuan melibatkan
segala sesuatu. Suatu praktek memiliki prioritas absolut di atas
teori. Finalitas mengganti kausalitas. Oposisi eksternal berubah
menjadi dialektika internal. Betapapun, tafsir sufi merubah dunia
seluruhnya, termasuk teks, menjadi metafora. Berbagai
sofistikasi teoritis bermunculan bagai jamur. Penderitaan
mengganti akal. Interioritas menggagalkan eksterioritas. Zuhud
merupakan jalan menuju masyarakat spiritual. Predestinasi
mengalahkan kebebasan berkehendak. 7
Di era modern, muncul tafsir baru untuk mengatasi
kondisi-kondisi baru dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Tafsir sains memulai menanggapi penemuan-penemuan sains
modern, dengan menunjukkan bahwa al-Qur’ân secara tidak
langsung telah menyinggungnya, seperti teori evolusi dan
relativitas. Tafsir model ini memulai menanggapi penemuan
ilmiah yang dilakukan orang lain, dengan pengetahuan sains
eksternal yang dapat diketahui oleh akal dan eksperimentasi.
Wahyu mengikuti pengetahuan manusia, dan dikondisikan
sedemikian rupa. Karena pengetahuan terkotak-kotak dan
berubah, wahyu pun demikian juga. Tafsir model ini
memberikan kepastian palsu bagi umat Islam, bahwa al-Qur’ân
telah mencakup segala hal penemuan ilmiah. Oleh karena itu,
mereka tidak membutuhkan ilmu-ilmu Barat. Barat memiliki
sains tanpa keimanan, sedangkan Islam memiliki keduanya. 8
Muncul pula tafsir sosial-politik yang merupakan tafsir
modern terdekat dengan tafsir tematik. Tafsir ini memulai
7

Sahal al-Tustârî, Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm, (Cairo: al-Sa‘âdah,
1308). Abû Muhammad Rasihan, ‘Arâ’is al-Bayân fî Haqâ’iq al-Qur’ân, (India,
1315). ‘Abd al-Râziq al-Kasyânî, Tafsîr Ibn ‘Arabî, (Cairo: al-Amîriyah,
1238). Abû ‘Abd al-Rahmân al-Sullamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, (Manuskrip di
Al-Azhar, No. 1093). Najm al-Dîn Dâya dan ‘Alâ al-Dawla al-Bayanafki,
al-Ta’wîlât al-Nâjiya, (Manuskrip di Dâr al-Kutub, No. 36).
8
Thanthâwî Jawharî, Al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân al-Hakîm, (Cairo:
al-Halabî, 1340). Abû Zayd Damanhurî, al-Hidâyah wa al-‘Irfân, (Cairo:
al-Halabî, 1349).
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dengan mempertimbangkan kondisi sosial-politik dan menggunakan teks sebagai alat kritis dalam rangka melihat jarak
antara kenyataan dan idealitas. Tafsir ini merupakan kritik sosial
masyarakat Muslim. Teks merupakan bentuk, sedangkan
realitas adalah isinya. Tafsir ini diarahkan untuk menghadapi
perubahan sosial, yang akan memikirkan persoalan-persoalan
besar dalam dunia Islam, dengan mengikuti teori untuk
dipraktekkan, melampaui tafsir klasik, dan mengikat teks
dengan masa sekarang.9 Betapapun, masalah sosial-politik tidak
memiliki prioritas tetap. Analisa tekstual masih tetap dominan
melebihi analisa terhadap realitas. Tafsir ini tetap mengikuti
model tahlîlî. Sebagai hasilnya, perubahan sosial menjadi
parsial tanpa memperhatikan isu-isu politik besar seperti kelas,
kekuasaan dan kesejahteraan. Agama dan etika masih memiliki
prioritas terhadap politik dan masyarakat. Manusia dan ilmu
sosial tidak digunakan untuk merubah tafsir Al-Qur’ân menjadi
wacana yang tepat.
Terdapat juga, tafsir estetik yang merupakan salah satu
tafsir modern yang menafsirkan teks sebagai metafora. Realitas
diekspresikan dalam teks sebagai image untuk meyakinkan
pembaca. Teks adalah pengalaman yang hidup, bentuk
kesadaran, dimensi estetik antara individu dan realitas. Makna
teks diekspresikan dalam bentuk metafora. Bukan dalam teks,
tetapi dalam diri. Bukan dalam obyek, tetapi dalam subyek. 10
Bagaimanapun, kesadaran individu tanpa realitas eksternal,
hanyalah subyektifitas belaka. Analisa realitas dan deskripsi
statistiknya memperkenalkan kepada pembaca realitas
keindahan, persuasi, estetika, image, metafora, stilistika,
retorika dan struktur emosi. Semua ini merupakan wadah untuk
menguatkan keyakinan, motivasi, dan militansi, tetapi tidak
rasional dan hampir tidak realistis. Tafsir estetik berhasil dalam
9

Muhammad ‘Abduh, Tafsîr Juz ‘Amma, (Cairo: Mathba‘ah Mishr,
1341). Muhammad ‘Abduh dan Rasyîd Ridhâ, Tafsîr Sûrah al-Fâtihah, (Cairo:
l-Manâr, 1353). Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Manâr, (Cairo, 1346). Ahmad Musthafâ
al-Marâghî, Al-Durûs al-Dîniya, (Cairo: Al-Azhar, 1356).
10

Sayyid Quthub, Fî Zhilâl al-Qur’ân, (Cairo: Dâr al-Syurûq), tth.
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memobilisasi massa, tetapi gagal merubah masyarakat dan
membangun bangsa.

Premis Tafsir Tematik
Sebelum masuk pada prinsip-prinsip tafsir tematik, terlebih
dahulu, premis-premisnya lebih tepat untuk dibahas. Premis
ini tidak sekedar asumsi, tetapi fakta, kompetisi realitas, deklarasi kesederhanaan, mengenal batas-batas, menegaskan
pluralisme, dan transparansi. Premis ini merupakan pondasi
filosofis bagi tafsir tematik.
Wahyu diletakkan dalam beberapa bagian, yang tidak
diafirmasi atau dinegasi. Seorang mufasir bukan menjawab
pertanyaan yang diperdebatkan oleh para orientalis pada abad
XIX tentang transendensitas al-Qur’ân; apakah ia berasal dari
Tuhan, atau Muhammad. Tafsir tematik memulai dengan segala
sesuatu yang telah ada, tanpa mempertanyakan asal-muasal
al-Qur’ân sebelum ada. Tafsir tematik memulai aksinya setelah
turunnya kitab, bukan sebelumnya. Jika sumber historisnya
dapat dilacak dengan analisa historis, sumber transendennya
tidak dapat dibuktikan kecuali dengan pembatasan analisa
historis secara negatif. Itu bukan masalah bagi mufassir. Teks
hanyalah teks; historis atau ahistoris, sakral atau profan, religius
atau sekular. Sekali lagi, pertanyaan tentang asal-muasal alQur’ân adalah masalah genesis, sedangkan tafsir tematik hanya
mempersoalkan esensi.
Dalam tafsir tematik, al-Qur’ân dianggap sebagai -seperti
teks lainnya- sesuatu yang dapat ditafsirkan, sumber hukum,
karya sastra, teks filosofis dan dokumen sejarah. Ia tidak
memiliki kategori khusus seperti sesuatu yang sakral atau
teologis. Semua teks sangat mungkin mengikuti semua aturan
interpretasi. Distingsi antara sakralitas dan profanitas tidak
relevan bagi hermeneutika, tetapi hanya relevan bagi praktek
religius. Sekali lagi, al-Qur’ân sendiri —apalagi Hadîs— merupakan perubahan (transmutation) bahasa manusia seperti bahasa
Arab atau bahasa lainnya, bahkan seperti kata yang diucapkan
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oleh orang beriman atau tidak. 11 Al-Qur’ân menciptakan jenis
sastra baru yang berada di tengah-tengah jenis sastra lama
seperti puisi, prosa atau liturgi.
Tafsir tematik juga tidak mengenal pemahaman yang
benar atau salah. Yang ada hanyalah perbedaan metodologis
dalam mendekati teks dengan berbagai kepentingan dan motif
yang

berbeda-beda.

Konflik

tafsir

merupakan

konflik

kepentingan, meskipun tafsir linguistik terhadap teks bahasa,
berubah-ubah. Penjelasan yang akurat terhadap teks, menurut
prinsip-prinsip linguistik, hanyalah tautologi belaka. Penyamaan
total antara teks yang dijelaskan (the text explained) dan
penjelasan teks (the explanation of the text) merupakan
anggapan formal yang didasarkan pada hukum identitas. Jarak
waktu antara saat al-Qur’ân diucapkan dan saat ia ditafsirkan
adalah 14 abad, yang akhirnya memustahilkan teori penyamaan
antara teks dan tafsirnya.
Oleh karena itu, tidak hanya satu, tetapi banyak
penafsiran, yang memunculkan perbedaan tafsir antara para
mufasir. Secara esensial, tafsir itu pluralistik. Teks hanyalah
kendaraan bagi kepentingan, bahkan bagi nafsu manusia. Teks
tidak lain hanya sebuah bentuk. Mufassir kemudian mengisinya
dalam pengaruh ruang dan waktu. Lebih lanjut lagi, secara
esensial, konflik tafsir merupakan konflik sosio-politik, bukan
konflik teoritis. Teori pada dasarnya hanyalah dasar epistemologis saja. Semua tafsir mengemukakan komitmen sosiopolitik mufassirnya. Tafsir adalah senjata ideologis yang
digunakan oleh kekuatan sosio-politik yang berbeda-beda untuk
mempertahankan atau merubah statuq quo; pertahanan bagi
kalangan

konservatif

revolusioner.

dan

perubahan

bagi

kalangan

12

11
Hassan Hanafî, “Al-Wahy wa al-Wâqî‘; Dirâsah fî Asbâb al-Nuzûl”
dalam Hassan Hanafî, al-Islâm wa al-Hadâtsah, (London: Dâr al-Sâqî, 1990),
h. 133-175.
12
Lihat bab “Ikhtilâf fî al-Tafsîr aw ‘Ikhtilâf fî al-Mashâlih” dalam
Hassan Hanafî, al-Dîn wa al-Tsawrah fi Mashr 1952-1981; Al-Yamîn wa
al-Yasâr fî al-Fikr al-Dînî, (Cairo: Madboulî, 1989), h. 117-120.
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Prinsip Tafsir Tematik
Semua metode, deduktif atau induktif, rasional atau
eksperimental, memiliki aturan serta prinsip yang harus diikuti.
Begitu pula, metode tafsir tematik mengandung beberapa
prinsip dan aturan. Pertama, adanya komitmen sosial-politik.
Mufassir bukan pihak yang netral. Ia adalah warga negara,
yang hidup dalam sebuah lakon dan krisis di negerinya. Ia
dibentuk oleh realitasnya dan terobsesi oleh perubahan sosial.
Ia mesti mengidentifikasi dirinya dengan orang miskin dan
kalangan tertindas. “Sitz im Leben” bukan hanya untuk teks,
tetapi juga untuk mufassir. Tidak ada seorang mufassir tanpa
adanya komitmen terhadap sesuatu. Tidak adanya komitmen
adalah komitmen negatif, komitmen kosong, bahkan bukan
komitmen. Mufassir adalah orang yang berkomitmen karena
suatu hal. Ia adalah pembaharu, aktor sosial, dan revolusioner.
Kedua, mencari sesuatu. Mufassir tidak memasuki sebuah
ruang hampa tanpa mengetahui apa yang ia cari. Ia tidak
memiliki kesadaran yang netral, tetapi memiliki posisi. Kesadarannya diarahkan pada sesuatu. Ia mencari solusi. Akal
adalah kepentingan. Ini merupakan tema lama asbâb al-Nuzûl,
yaitu memprioritaskan kenyataan melalui teks, dan pertanyaan
melalui jawaban. Stimulus muncul sebelum respon. Ketiga,
membuat sinopsis ayat-ayat yang khusus membicarakan suatu
tema. Semua ayat yang berbicara tentang satu tema atau
kepentingan, dikumpulkan, dibaca dan dipahami secara
bersamaan dalam sekian kali, hingga orientasi makronya
muncul. Al-Qur’ân yang ditafsirkan bukan hanya al-Qur’ân yang
suci, tetapi juga al-Qur’ân yang memiliki kosa kata (lexicon).
Ia juga adalah al-Qur’ân yang diedit menurut tema-tema dalam
susunan alfabetis kosa kata (kata benda, kata kerja dan artikel).
Keempat, membuat klasifikasi bentuk-bentuk linguistik.
Suatu makna yang muncul pertama kali adalah bentuk linguistik,
di mana content-analysis mencoba membuat klasifikasi.
Sebagai salah satu bentuk pemikiran, bahasa akan diarahkan
pada sebuah makna. Bentuk-bentuk bahasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. [1] Verbal dan nominal. Kata kerja
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mengindikasikan aksi, sedangkan kata benda merujuk pada
substansi. Al-tawhîd —prinsip pertama dalam keyakinan Islam—
misalnya, bukan kata kerja seperti wahhada, bukan pula kata
benda seperti wâhid. Al-tawhîd adalah proses dan aktivitas,
yaitu dari aksi ke kemaujudan. [2] Kata kerja berdasarkan waktu.
Masa sekarang, masa lalu dan masa akan datang mengindikasi
perbedaan antara cerita (story atau deskripsi faktual) dengan
narasi (narrative atau masa depan yang akan tiba). Realitas
yang sama dengan kebenaran, diekspresikan dalam tiga bentuk
waktu untuk mengidentifikasikan kebenaran dan waktu yang
permanen. [3] Jumlah. Kata benda dapat berbentuk tunggal
(singular) atau jamak (plural). Bentuk tunggal menunjukkan
individualitas seperti kesadaran (al-syu‘ûr), sedangkan bentuk
plural merujuk pada kolektivitas dan kelompok sosial seperti
manusia (al-nâs). [4] Kata sifat posesif. Bentuk ini dapat
berwujud kata ganti atau kata penghubung relatif. Kata benda
tanpa kata sifat posesif tidak dapat dimiliki atau diberi karakter
seperti surga (al-jannah) dan bumi. Kata ganti dapat berwujud
orang pertama (ich-wort), orang kedua (pihak yang dihadapi
dalam dialog), atau orang ketiga (pihak yang tidak ada). [5]
Vokalisasi. Kata benda dapat berbentuk nominative yang
menunjukkan aksi karena adanya sebab yang disebut subyek,
atau berbentuk accusative (penderita/pihak keempat) yang
menunjukkan obyek, atau berwujud dative yang merujuk pada
hubungan yang renggang antara subyek dan obyek. Dan [6]
definisi atau ketertentuan. Kata benda dapat berwujud sesuatu
yang tertentu (definite) atau tidak tertentu (indefinite). Definite
dikenal sebagai suatu yang tunggal, sedangkan indefinite
merujuk pada suatu yang kolektif. Dengan kata lain, definite
mengacu pada partikularitas, sedangkan indefinite merujuk
pada sesuatu yang umum.
Kelima, membangun struktur. Setelah bentuk-bentuk
linguistik memberikan orientasi makna, mufasir kemudian
berupaya menyusun struktur yang berangkat dari makna obyek,
yaitu dari noesis of the noema. Makna dan obyek merupakan
satu hal dari dua sisi internal. Makna adalah obyek subyektif,
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sedangkan obyek adalah subyek obyektif. Keduanya merupakan korelasi dari kesadaran yang sama. Keenam, menganalisa
fakta. Setelah menyusun tema sebagai struktur yang ideal,
mufassir kemudian mencocokkan realitas kepemilikan,
ketertindasan, hak asasi, kekuasaan dan kekayaan, dalam
rangka mengetahui komponen nyata dalam realitas secara
kuantitatif dan statistis, yaitu sebab-sebab suatu fenomena
dan faktor-faktor perubahan, dengan ketelitian yang tinggi,
dengan menggunakan figura dan diagram, sebagaimana dalam
Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Diagnosa sosial terhadap
realitas merupakan jalan lain untuk memahami makna melalui
dinamika teks.
Ketujuh, membuat komparasi antara idealitas dan
kenyataan. Setelah menyusun struktur yang memberikan tema
kualitatif, yang menganalisa fakta, dan yang memberikan status
kuantitatif sebagai fenomena sosial-sejarah, mufasir kemudian
membuat komparasi antara struktur ideal yang diambil dari
content-analysis teks, dan kenyataan yang diambil dari statistik
dan Ilmu-ilmu Sosial. Mufassir berada di antara teks dan realitas,
antara cita-cita dan kenyataan, antara sein-sollen dan sein —
yang dalam istilah Hegel— antara kamaujudan (being) dan
ketidakadaan (nothingness). Dan kedelapan, mendeskripsikan
bentuk-bentuk aksi. Ketika jarak berada di antara dunia ideal
dan dunia nyata, antara kerajaan surga dan kerajaan bumi,
aksi kemudian muncul sebagai tahap baru proses interpretasi.
Mufassir sendiri beralih dari teks ke aksi, dari teori ke praktek,
dari memahami ke melakukan perubahan. Logos dan praksis
bertemu dalam menjembatani jarak antara idealitas dan
kenyataan, dengan menemukan alat-alat komunikasi antara
dua dunia yang lebih mendekatkan idealitas pada kenyataan
dan merubah kenyataan menjadi lebih dekat pada idealitas.
Langkah-langkah bertahap, waktu dan upaya-upaya kombinatif,
sangat dibutuhkan tanpa meloncati suatu tahap. Realisasi
idealitas dan idealisasi realitas yang sempurna merupakan
proses alamiah dari akal dan alam. 13
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Skema Tafsir Tematik
Tafsir tematik tidak dibatasi pada penafsiran tema-tema,
mengingat tema-tema itu juga berhubungan dengan struktur,
sistem dan skema. Skema tradisional dalam tafsir pendekatan
disipliner adalah teori dan esensi, atau sifat dan perbuatan
Tuhan dalam teologi Asy‘arî, al-Ushûl al-Khamsah dalam
Mu‘tazilah, trilogi (logika, fisika dan metafisika) dalam filsafat,
ahwâl dan maqâmât dalam tasawuf, tujuan (maqâshid) dan
hukum (ahkâm) atau hukum wadh‘î dan hukum taklîf dalam
Ushûl Fikih, ritualitas dan muamalat dalam fikih. Tafsir tematik
didasarkan pada tiga lingkaran yang tersusun, yang pusatnya
saling membagi. Tiga lingkaran itu adalah kemaujudan (being/
sein), kemaujudan dengan yang lain (being with others/mit sein)
dan kemaujudan dalam dunia (being in the world/aussein atau
in-der-welt-sein).
Pertama, kesadaran individu merupakan inti dunia.
Kemaujudan (being) sebagaimana kebermulaan (beginning)
adalah cogito ergo sum (saya berpikir maka saya ada). Dalam
terminologi Fichte, diri (the self) menempatkan dirinya (itself)
berhadapan dengan dunia luar. Diri identik dengan dirinya
sebagai kesadaran diri, sebagai sesuatu yang demikian sejak
awal, sebagai aksi kesadaran, sebagai perasaan, kesadaran
dan pencerahan. Kemaujudan (being) merupakan kemaujudan
yang sadar (the conscious being), kemaujudan yang material.
Pengungkapan tubuh adalah cogito kedua. Pertamanya ada
dalam waktu, dan kedua terwujud dalam ruang. Kesadaran
individu merupakan dunia secara keseluruhan yang mencakup
makna eksternal/internal, persepsi perasaan, kognisi, perasaan
(feeling), emosi, motivasi, kecenderungan dan aksi. Interioritas
adalah eksterioritas dalam mengetahui (knowing) dan berbuat
(doing).
Kedua, being with others menunjukkan dunia sosial, dunia

13
Hassan Hanafî, Les Methodes d’exégèse; Essai sur la science des
fondements de la comprehension ‘Ilm Ushûl al-Fiqh, (Le Caire: Imprémerie
nationale, 1965), h. 309-321.
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manusia yang saling berhubungan, serta hubungan individu
dengan individu lain melalui perkawinan, hubungan kebapakan
(paternity), hubungan keibuan (maternity), persaudaraan
(brotherhood dan sisterhood), serta pertemanan. Relasi politik
mencakup hubungan antara warga negara dan negara.
Hubungan ekonomi termanifestasi dalam relasi produksi,
dagang, gaji, harga, keuntungan, eksploitasi, monopoli, milik
dan kontrak. Sementara itu, relasi sosial juga mencakup
persamaan, keadilan sosial dan kejujuran. Ketiga, being in the
world merujuk pada hubungan kesadaran individu dengan alam
atau dunia segala sesuatu. Alam diciptakan untuk kemaslahatan
manusia. Alam dipenuhi oleh berbagai tanda yang menjelaskan
asal muasal dan signifikansinya. Semuanya diberikan untuk
manusia. Alam dapat berwujud surga, langit, matahari, bulan,
bintang, udara, awan dan burung-burung. Alam juga menunjukkan sungai, mata air, sumur dan laut. Alam juga adalah dunia
tanaman dan tumbuh-tumbuhan, lembah, padang rumput,
ladang, kebun, pepohonan, panen, buah dan bunga-bunga.
Binatang juga bagian dari alam termasuk binatang ternak,
binatang buas, serangga dan bangsa unggas. Manusia juga
menjadi bagian alam seperti tubuh, kebutuhan material dan
perbuatan di dunia. 14

Beberapa Sampel Tafsir Tematik
Berikut ini, penulis akan memberikan tiga sampel untuk
memperlihatkan signifikansi dan relevansi tafsir tematik, tentang
manusia (al-nâs), harta (al-mâl) dan tanah (al-ardh). Pertama,
dalam al-Qur’ân, kata ini disebutkan 65 kali dalam bentuk tunggal
(al-insân) yang menunjukkan makna individualitas. Kata ini juga
disebutkan 6 kali dalam bentuk jamak (unâs) yang menunjukkan
makna sekelompok manusia, satu kali dengan bentuk ins yang
juga berarti manusia dalam bentuk tunggal, dan satu kali dalam
bentuk kata sifat-verbal (al-musta’nas) yang menunjukkan makna
14
Hassan Hanafî, Human Subservience of Nature; An Islamic Model,
yang disampaikan dalam Natural Resources in A Cultural Perspective, oleh
Swedish Council for Planning and Coordination of Research: The Committee
for Future Oriented Research, di Stockholm, 1980.
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kekeluargaan, keintiman dan kedekatan. Tentang substansinya,
dengan demikian terdapat 5 orientasi makna. [1] Manusia yang
diciptakan dari ketidakadaan (ex-nihilo) disebutkan 12 kali. Hal
ini sama dengan istilah bahwa manusia diciptakan dari experience
of nothingness sebagaimana yang diekspresikan oleh sejumlah
filosof eksistensialis kontemporer. Manusia diciptakan dari tanah
liat atau sperma. Manusia juga diciptakan dari pengetahuan.
Oleh karena itu, pengetahuan merupakan pondasi riil bagi
kemaujudan. Pengetahuan juga diekspresikan melalui bahasa.
[2] Manusia yang juga adalah struktur psikologis itu disebutkan
sebanyak 33 kali. Dalam pengertian ini, manusia disebutkan
lebih banyak, sehingga menjadi jauh lebih signifikan dari
manusia dengan makna penciptaan dari suatu materi. Manusia
itu lemah, rapuh, tergesa-gesa, tidak sadar dengan waktu,
ketakutan, termotivasi serta tergerakkan oleh nafsu. Ia memohon
pertolongan di masa krisis, tetapi ketika krisis lewat, ia kemudian
lupa. Ia bahagia dan tidak bahagia, suka berharap dan selalu
putus asa, datang dan pergi, pemurah dan tamak, kuat dan
lemah, mudah berubah atau konsisten, serta ingat dan pelupa.
Ia dapat menjadi musuh, diktator, arogan, tak bermoral, keras
kepala, ragu, spekulatif dan curiga. [3] Manusia bermusuhan
dengan suatu musuh yang tidak mengenal makna manusia,
dan tidak mengakui potensi dan kehormatan manusia. Melalui
penerimaan permusuhan ini, maka muncullah makna kemuliaan
manusia. Musuh itu tidak hanya berwujud manusia, tetapi juga
dapat berbentuk kondisi sosio-politik, tempat manusia hidup.
[4] Manusia itu bertanggung jawab. Manusia memiliki kesempatan
untuk selalu diisi di dunia ini. Dengan asumsi responsibilitas
itu, manusia menjadi lebih besar dari surga, alam dan gununggunung. Eksistensi manusia terlihat ketika mereka lulus atau
gagal dalam ujian. Dan [5], manusia yang besar adalah manusia
yang sukses dalam merubah kelemahannya menjadi kekuatan,
kondisinya yang lemah menjadi kondisi yang kuat, dan kekurangannya menjadi kesempurnaannya. Manusia itu bertanggung jawab secara individual. Betapapun, manusia hanya
memiliki satu hubungan, bukan dengan Tuhan, tetapi dengan
orang tua. 15
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Kedua, harta (al-mâl) dalam al-Qur’ân tidak selalu bermakna
uang dalam makna literal, tetapi kekayaan atau kepemilikan
secara umum. Tentang bentuk-bentuk linguistiknya, kata al-mâl
disebutkan sebanyak 86 kali dalam berbagai bentuknya. Hal
ini juga menunjukkan signifikansinya, mengingat ia disebutkan
tidak kurang dari kata al-nabî (80 kali) atau kata al-wahy (78
kali). Kata al-mâl, juga disebutkan sebagai suatu substansi (32
kali) dan juga disebutkan sebagai sesuatu yang berhubungan
dengan sifat kepemilikan (54 kali), yang menunjukkan bahwa
kekayaan dapat berada di luar kepemilikan pribadi. Kepemilikan
hanya berkisar pada manusia dengan kekayaan dalam arti
fungsi, amanah, hubungan dan investasi. Kekayaan tidak dapat
dimonopoli atau disimpan. Secara etimologis, al-mâl bukan
sebuah substansi, tetapi sebuah kata ganti relatif (mâ) yang
dihubungkan dengan kata depan (lî) yang berarti milikku. Kata
ini disebutkan 17 kali dalam bentuk indefinite (tidak tertentu)
dan 15 kali dalam bentuk definite (tertentu), yang menunjukkan
bahwa kekayaan boleh jadi diketahui, boleh jadi tidak diketahui.
Bentuk definite diketahui melalui tanda definite atau dengan kata
sambung untuk kata sifat kepemilikan. Kata tersebut disebutkan
18 kali dalam bentuk tunggal dan 14 kali dalam bentuk plural,
yang menunjukkan adanya prioritas bagi kekayaan individu lebih
dari akumulasi kekayaan. Kata ini juga disebutkan dua kali dalam
bentuk nominative dan 13 kali dalam bentuk accusative, yang
menunjukkan bahwa kekayaan lebih merupakan sebab yang
menghasilkan. Dengan demikian, ia kemudian hanya menjadi
penerima perbuatan manusia dan akibatnya. Kekayaan bukan
subyek (al-mubtada’) atau predikat (al-khabr), melainkan obyek
bagi subyek dan kata kerja. Penyebutan bentuk nominative yang
dua kali itu, digunakan dalam bentuk negatif. Kata al-mâl juga
dihubungkan dengan kata sifat kepemilikan, yaitu dengan orang
pertama tunggal (tujuh kali), orang ketiga plural (47 kali), yang
menunjukkan bahwa kekayaan merupakan kepemilikan kolektif
atas nama kalangan yang tidak punya, kalangan yang haknya
15
Lihat bab “Limâdza Ghâba Mabhats al-Insân fi Turrâtsinâ al-Qadîm?”
dalam Hassan Hanafî, Dirâsât Islâmiyah, (Cairo: Anglo-Egyptian Bookshop,
1981), h. 393-415.
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dirampas, orang miskin dan anak yatim. Orang pertama tunggal
yang disebutkan di atas menunjukkan golongan atas, orang
kedua merujuk pada golongan menengah, sedangkan orang
ketiga menunjukkan pihak golongan bawah. Tentang isinya,
terdapat tiga orientasi pemaknaan. [1] Kekayaan, kepemilikan
dan kewarisan adalah milik Tuhan, bukan manusia. Semua itu
hanya dipercayakan pada manusia sebagai amanah. [2] Manusia
memiliki hak untuk memanfaatkan harta bukan disia-siakan,
untuk diinvestasi bukan ditimbun, untuk dihabiskan bukan untuk
dibuang-buang, untuk membangun dan membela diri. Dan [3],
kemandirian oral kesadaran manusia vis à vis kekayaan,
membuat kekayaan menjadi alat sederhana bagi kesempurnaan
manusia. Kekayaan untuk manusia, bukan manusia untuk
kekayaan. 16
Ketiga, tanah atau bumi (al-ardh) disebutkan 462 kali dalam
al-Qur’ân. 454 kali di antaranya muncul dalam makna substansi.
Jika dihubungkan dengan kata sifat kepemilikan, maka ia hanya
muncul dalam delapan kali. Semua ini menunjukkan bahwa
tanah bukan obyek kepemilikan. Tanah masuk dalam kategori
being, bukan having. Ia hanya disebutkan sekali dalam makna
kepemilikan, yaitu dengan dihubungkan dengan pihak pertama
(Tuhan). Ini berarti bahwa hanya Tuhan yang memiliki tanah.
Tentang orientasi maknanya, terdapat lima hal. [1] Tuhan adalah
satu-satunya pemilik tanah dan satu-satunya Pemberi amanah.
Tanah itu diciptakan. Dalam konteks ini, tanah berarti bumi
(semua tanah). Tanah itu bertasbih dan menyembah Allah
selama ia hidup, karena tanah akan memiliki masa akhir. [2]
Tanah melambangkan kesuburan dan keindahan. Produktivitas
memanfaatkan tanah tentu saja melambangkan kreativitas dalam
hidup manusia. Tanah itu untuk manusia sebagai sumber
makanan, untuk ditinggali dan dinikmati. Tanah juga diperuntukkan bagi semua makhluk hidup. Hal ini menunjukkan
pluralitas dan pengelompokan manusia. Tanah juga merupakan
16
Lihat bab “Al-Mâl fî Al-Qur’ân; Tahlîl al-Madhmûn” dalam Hassan
Hanafî, Al-Dîn wa al-Tsawrah fi Mashr 1952-1981; Al-Yamîn wa al-Yasâr
fî al-Fikr al-Dînî, (Cairo: Madboulî, 1989), h. 121-145.
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ajang konflik, medan perang, tempat imigrasi dan pelarian,
tempat berkreasi dan bereksperimentasi, sambil menciptakan
sejarah manusia di bumi. Sejarah adalah ajang terbesar untuk
membuktikan ketaatan manusia dan untuk memenuhi seruan
Tuhan di bumi. [3] Kesempatan bagi manusia seluruhnya
diserahkan di bumi, mengingat Tuhan adalah Tuhan langit dan
bumi. Frase Tuhan langit dan bumi ini terjadi 217 kali dari penyebutannya yang 462 kali. Manusia adalah wakil Tuhan di bumi,
karena Tuhan tidak ikut campur secara langsung di bumi.
Keterwakilan Tuhan itu menunjukkan terpenuhinya syarat
suksesi dan pewarisan. Hanya perpindahan ‘hak’ ke tangan
manusia ini yang memenuhi syarat tersebut. Tanah itu sangat
luas, sama dengan luasnya wilayah perbuatan manusia.
Kesempatan manusia di bumi dapat merubah kelemahan
manusia menjadi kekuatan sebagai individu. Kesempatan ini
bukan hanya kecenderungan untuk berbuat, tetapi berhubungan
dengan kebenaran obyektif sebagai pondasi alam. Tanah itu
penuh makna kebenaran sebagaimana yang diasumsikan
manusia secara bebas. [4] Keberadaan manusia di bumi dimulai
dengan keimanan akan suatu kesatuan (unity) yang memanifestasikan dirinya dalam pemindahan hak Tuhan. Alam itu
patuh dan tunduk pada manusia sebagaimana sikapnya terhadap
Tuhan. Pewarisan tanah bukan milik manusia selamanya, dari
permulaan sampai akhir sebuah janji, bukan juga sebagai hak
absolut yang diberikan, melainkan setiap individu dan
masyarakat mesti memperolehnya dengan kesalehan dan
keimanan. Tanah harus dilindungi, bukan dihancurkan atau
dipolusi. Dan [5], semua individu pernah menyepakati perjanjian
universal (bukan perjanjian khusus), perjanjian moral (bukan
perjanjian material), dan perjanjian kontraktual (bukan perjanjian
uni-lateral). 17
Meskipun cukup signifikan dimanfaatkan saat ini,
metodologi tafsir tematik juga tidak lepas dari beberapa
17
Lihat bab “Theology of Land” dalam Hassân Hanafî, Religious
Dialogue and Revolution, (Cairo: Anglo-Egyptian Bookshop, 1977), h. 125173.
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persoalan. Pertama, tafsir tematik menghadapi teks al-Qur’ân
tanpa membuat distingsi antara sakralitas dan profanitas,
transendensitas dan imanensitas, religius dan sekular, yang
kesemuanya dapat membuat manusia menolak wahyu dan
mengingkari kenabian. Keberatan ini memang akan muncul di
kalangan Muslim konservatif. Tafsir tematik menempatkan
seluruh isu seputar asal muasal al-Qur’ân di antara tanda kurung,
bukan pada cakupan dan lapangan penelitian; positif atau
negatif. Bagaimanapun, teks-teks al-Qur’ân tertulis dalam bahasa
Arab yang diturunkan dalam waktu dan ruang tertentu, agar
dipahami oleh suatu komunitas yang berada dalam setting sosialpolitik tertentu, dengan tujuan praktis, yaitu merubah masyarakat
menjadi lebih baik. Terdapat manifestasi kemanusiaan dan sosial
dalam wahyu. Keberatan itu, lebih tepat dialamatkan pada
teologi, bukan pada tafsir tematik. 18
Kedua, tafsir tematik merupakan pendekatan relativistik
terhadap teks al-Qur’ân, yang sama sekali menolak klaim tafsir
terbenar di segala waktu dan ruang, sejak masa penciptaan
sampai kiamat. Ketika mufassir atau sebuah generasi
menafsirkan al-Qur’ân sesuai dengan kepentingannya, maka
makna

abadi

al-Qur’ân

akan

menghilang.

Nafsu

dan

kecenderungan manusia dapat menghancurkan obyektivitas
makna. Apa yang menjadi kriteria validitas dalam kasus berbagai
penafsiran yang kontradiktif? Jawabannya adalah bahwa makna
abadi al-Qur’ân berwujud hipotesa, anggapan dan kasus teoritis
yang secara praksis, tidak dapat diketahui. Mufassir adalah
manusia, yang hidup dalam lingkungan manusia, yang memiliki
kecenderungan dan kepentingan. Mufassir adalah makhluk
hidup. Ia boleh jadi memiliki pretensi untuk mengklaim bahwa
ia dapat memberikan makna abadi al-Qur’ân. Validitas tafsir
berada dalam kekuatannya sendiri. Tidak ada validitas teoritis,
tetapi konflik kekuasaan.
Ketiga, tafsir tematik boleh jadi dipengaruhi oleh Marxisme

18

Hassân Hanafî, “Levels of Qur’anic Text” dalam Adab wa Naqd,
Cairo: Mei 1993, h. 21-22.
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yang memiliki komitmen yang jelas dan tinggi terhadap kalangan
miskin, tertindas dan kalangan yang malang di bumi. Keadilan
sosial, buruh sebagai sumber keuntungan, penolakan terhadap
keuntungan berlipat ganda, kepemilikan umum terhadap alatalat produksi, semuanya merupakan komponen-komponen
Marxis. Kenyataannya, semua elemen itu tidak selalu identik
dengan Marxisme, tetapi muncul dalam Marxisme akibat kondisi
para buruh di Jerman pada abad XIX. Di dunia Islam dan Arab,
isu seperti kolonialisme, penindasan, ketidakadilan sosial, mal
distribusi kekayaan, kepemilikan, kebodohan, kediktatoran, tirani,
otokrasi, semuanya sangat nyata. Tafsir tematik memulai dari
realitas. Sangat jelas bahwa ia muncul dalam jargon yang serupa
dengan Marxisme. Kenyataannya, situasi kemunculan Marxisme
kurang lebih serupa dengan situasi kemunculan tafsir tematik.
Karena Barat dianggap sebagai satu-satunya kerangka sumber,
tafsir tematik kemudian dianggap sebagai Marxisme. Padahal,
Islam di masa awalnya dianut oleh kalangan miskin, kalangan
tertindas dan kalangan pinggiran masyarakat Mekkah.
Keempat, karena menggunakan filsafat bahasa dan teknik
kosakata yang berhubungan dengan fenomenologi, maka tafsir
tematik dapat saja menjadi korban westernisasi, humanisme,
rasionalisme, kritisisme, aktivisme, yang kesemuanya adalah
milik Barat. Hal ini sangat kejam karena memberikan monopoli
penemuan dan inovasi pada Barat, sebagaimana jika Barat
dianggap sebagai satu-satunya budaya yang menemukan
humanisme, rasionalisme, aktivisme dan sosialisme. Padahal,
kebutuhan dan nilai-nilai seperti ini sangat eksis di semua
kebudayaan. Kosakata filsafat Barat dalam dua abad terakhir
ini, menjadi sangat umum dan digunakan dalam wacana Islam
dan Arab kontemporer, sebagaimana terminologi Yunani dalam
filsafat klasik. Seharusnya, kosakata filsafat modern, seperti
fenomenologi, hanya digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu. Isinya tentu lebih penting. Socrates, Plato
dan Aristoteles untuk masa lalu, sedangkan Kant, Hegel dan
Husserl untuk masa modern.[]
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AL-QUR’ÂN DALAM
KESARJANAAN KLASIK &
KONTEMPORER;
Keniscayaan Geisteswissenschaften
M. Nur Kholis Setiawan

A. Sepintas tentang Kajian al-Qur’ân

K

ajian al-Qur’ân yang salah satu sub disiplinnya adalah
tafsir merupakan disiplin inti dalam pembidangan
keilmuan Islam. Disiplin ini memberikan pengaruh

besar terhadap keilmuan Islam seperti jurisprudensi Islam,
tasawuf, serta falsafah. Salah satu indikatornya adalah
penelitian Fuat Sezgin dalam Geschichte des arabischen
Schriftums yang menunjukan banyaknya karya tafsir dalam
khazanah intelektual Islam klasik, baik yang telah dianotasi
dan diterbitkan maupun yang masih berupa manuskrip.1 Hanya

1
Lihat, Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen Schriftums, (Leiden,
E.J. Brill 1945), vol. I, h. 45-46., Bandingkan Helmut Gätje, Grundriß
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saja, tafsir belakangan ini dirasa membosankan, mengingat
materi yang diajarkan tidak banyak berorientasi pada
kebutuhan, meminjam istilah Rahman, tidak selaras dengan
tantangan modernitas. Kurikulum pengajaran tafsir belum
diawali dengan pijakan filosofis apa, kapan, mengapa, dan
bagaimana disiplin ini penting dalam diskursus ke-islam-an
secara umum. Di samping itu, design materinya masih
didominasi oleh isu keagamaan an sich seperti ayat-ayat
hukum, ibadah, serta lainnya, dan belum banyak diarahkan
kepada persoalan-persoalan kontemporer, seperti etika
lingkungan, etika politik, HAM, gender, serta persoalan sosial
lainnya.
Baik di komunitas pesantren maupun perguruan tinggi
agama, tafsir nyaris merupakan disiplin yang dianggap final
serta sempurna. Pengkajian terhadapnya dipadati dengan
pembacaan yang berulang-ulang (al-qirâ’ah al-mutakarrirah),
dan tidak banyak bergerak menuju pembacaan yang kritis (alqirâ’ah al-muntijah) terhadap karya tersebut. Hal ini salah
satunya disebabkan oleh statemen Ahmad b. Hanbal yang
menyatakan bahwa tafsir tidak memiliki pijakan

(laysa

lahâ ashl), sehingga statusnya tidak berbeda dengan
(malâhîm) dan

(maghâzî). 2 Perlakuan yang demikian

menyuburkan “ketakutan” untuk meyakini bahwa tafsir sejatinya
tidak pernah mengenal henti, karena merupakan ikhtiar
memahami pesan Tuhan. Meski juga harus dicatat bahwa
manusia hanya bisa sampai pada derajat pemahaman yang
relatif dan tidak sampai pada posisi absolut. Untuk itu, pesan
Tuhan-pun tidak dipahami sama dari waktu ke waktu, melainkan
ia senantiasa dipahami selaras dengan realitas, kondisi sosial
yang berjalan seiring dengan berlalunya zaman. Dengan kata
lain, wahyu Tuhan dipahami secara sangat variatif selaras
dengan kebutuhan umat sebagai konsumennya. Pemahaman

der Arabischen Philologie, (Wiesbaden, Ludwig Reichert Verlag 1987), vol.
II, h. 122-127.
2

Jalâl al-Dîn Al-Suyûtî, al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, h. 87.
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yang varian ini pada gilirannya menempatkan exegesis sebagai
disiplin keilmuan yang tidak mengenal kering serta senantiasa
hidup bersamaan dengan perkembangan erkenntnisstheorie
(teori pengetahuan) para pengimannya. Para peneliti tafsir telah
banyak menunjukkan pelbagai model interpretasi semenjak
awal kemunculan disiplin tersebut sampai ke era kontemporer. 3
Tulisan ini bermaksud untuk mengeksplorasi keniscayaaan
Geisteswissenschaften (Ilmu Kemanusiaan/Non-Eksakta) dalam
memahami al-Qur’ân sebagai teks keagamaan. Titik tekan dari
eksplorasi ini adalah khazanah

(turâts), mengingat upaya

pembacaan kritis terhadap teks keagamaan tanpa didasari
dengan awareness akan khazanah klasik merupakan sesuatu
yang ahistoris. Di samping itu, dalam wilayah teks keagamaan,
teladan para

(al-salaf al-shâlih) masih menjadi ke-

niscayaan. Untuk melengkapi keniscayaan keilmuan humaniora, tersebut, eksplorasi di era kontemporer perlu dihadirkan.
Hal ini juga dimaksudkan untuk melacak kesinambungan tradisi
keilmuan klasik dengan kontemporer dalam rangka menghadirkan kajian al-Qur’ân yang lebih berpihak pada kemanusiaan.
Dengan demikian, kesan bahwa kajian al-Qur’ân merupakan
bidang kajian yang “membosankan” dan tidak berkembang,
sedikit banyak bisa tereliminir.

B. Tafsir sebagai Resepsi al-Qur’ân
Istilah resepsi (reception) merupakan terminologi yang
biasa dipakai dalam disiplin sastra, yakni bagaimana sebuah
karya sastra diterima, dinikmati serta diapresiasi oleh
masyarakat pembaca. Dalam pembicaraan resepsi al-Qur’ân,

3
Lihat misalnya, Husayn al-Dzahabî, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn,
(Cairo, 1978); Amîn al-Khûlî, Manâhij Tajdîd fi al-Nahw wa al-Balâghah
wa al-Tafsîr wa al-Adab, (Cairo, 1976); Hassân Hanafî, “Manâhij al-Tafsîr
wa-Masâlih al-Ummah”, dalam al-Dîn wa al-Tsawra: al-Yamîn wa al-Yasâr
fî al-Fikr al-Dînî, (Cairo, 1989); Ignaz Goldziher, Die Richtungen der
Islamischen Koranauslegung, (Leiden, 1961); J.J.G. Jansen, The
Interpretation of the Qur’ân in Modern Egypt, (Leiden: E.J. Brill, 1974);
John Wansbrough, Qur’anic Studies: Sources and Methods of Scriptural
Interpretation, (Oxford University Press 1977).
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maka yang dimaksud adalah bagaimana al-Qur’ân diterima,
diapresiasi, serta ditempatkan sebagai obyek kajian di tengahtengah kehidupan masyarakat Muslim. Untuk itu, sejarah
resepsi al-Qur’ân tidak hanya berupa pengaruh estetik al-Qur’ân
dalam kehidupan mereka, 4 melainkan juga reaksi para
pendengar dan pembaca al-Qur’ân dalam bentuk penjelasan
makna dan arti ayat-ayat tertentu yang dirasa memerlukan
penjelasan lebih lanjut.
Dalam konteks ini, telah disepakati bahwa hanya Nabi
yang merupakan satu-satunya sumber dalam memahami alQur’ân. 5 Salah satu contohnya adalah pertanyaan Sahabat
(wa lam

mengenai makna Q.S. al-An‘âm [6]: 82,

yalbisû îmâna-hum bi-zhulm/dan mereka tidak mencampuradukkan keimanan dengan kezaliman). Pertanyaan tersebut
berangkat dari asumsi bahwa tidak ada seorangpun yang bisa
menghindarkan diri dari berbuat zalim, sekecil apapun
perbuatan itu. Nabi kemudian menjawab bahwa yang dimaksud
dengan zalim dalam konteks ayat tersebut adalah syirik, sesuai
dengan Q.S. Luqmân [31]: 13,

(inna al-syirk la-

zhulm ‘azhîm/sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang
sangat). Penafsiran terhadap ayat yang lain yang dilakukan
Nabi adalah Q.S. al-Fath [48]: 26,

(wa alzama-hum

kalimat al-taqwâ/dan Allah mewajibkan mereka kalimat taqwa).
Kata taqwa dalam ayat ini ditafsirkan oleh Nabi dengan “kalimat
tauhid”, yakni “tidak ada Tuhan selain Allah”. 6
Meski Nabi melakukan penafsiran terhadap beberapa ayat
seperti yang dicontohkan dalam paragraf di atas, tidak berarti

4

Pengaruh estetik al-Qur’ân terhadap kehidupan para pengimannya
menjadi bahasan penelitian Navid Kermani, sarjana Jerman kelahiran Iran,
yang diterbitkan serta dialihbahasakan ke pelbagai bahasa. Lihat Navid
Kermani Gott ist schön: Das Ästhetische Erleben des Koran, (München,
C.H. Verlag, 2001). Lihat ulasan terhadapnya, M. Nur Kholis Setiawan,
“Tuhan Maha Indah: Telaah Terhadap Efek Estetik al-Qur’ân”, dalam alJâmi‘ah Journal of Islamic Studies, (Juni 2002).
5

Syams al-Dîn Al-Dzahabî, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, vol. I, h. 36.

6

Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, vol. V, h. 138.
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bahwa Nabi melakukannya terhadap semua ayat yang ada
dalam al-Qur’ân. Sebaliknya, beliau hanya memberikan
interpretasi terhadap beberapa ayat saja, dan bahkan menurut
penuturan ‘Â’isyah, apa yang dilakukan Nabi juga berdasarkan
petunjuk malaikat Jibril. 7 Penafsiran Nabi kemudian dilanjutkan
oleh generasi Sahabat dan Tabi‘în. Di antara empat sahabat
yang kemudian juga menjadi khalifah, ‘Alî b. Abî Thâlib
merupakan tokoh yang amat “monumental” 8 mengingat ia
melakukan pendekatan terhadap al-Qur’ân yang melampaui
batas-batas zamannya, dan bahkan jika diukur dengan parameter kontemporer, ia telah melakukan terobosan metodologis
yang amat maju. Hal ini dikarenakan statemennya bahwa alQur’ân adalah teks yang tidak berbicara. Yang bisa membuat
al-Qur’ân berbicara adalah manusia sebagai pembacanya. Ia
menyatakan bahwa al-Qur’ân hanyalah tulisan yang dihimpun
dalam dua sampul buku yang tidak berbicara, kecuali manusia
membuatnya bisa berbicara. 9

C. Teorisasi Bahasa dalam Tafsir Klasik
Era Mujâhid b. Jabbâr (w. 104/722) merupakan pangkal
dari perkembangan teorisasi bahasa yang erat kaitannya
dengan interpretasi al-Qur’ân. Mujâhid dengan beberapa sarjana
segenerasinya memberikan interpretasi ayat-ayat al-Qur’ân yang
dijadikan sebagai pijakan penafsiran metaforis terhadap teks
keagamaan. Salah satu contohnya adalah penafsiran Mujâhid
7
Selengkapnya seperti yang dituliskan oleh al-Thabarî, “mâ kâna
rasûl Allâh saw. yufassir syay’an illâ ayyâ bi-‘adad ‘ilm-hî ayyâ-hunna
jibrîl”. Lihat, Ibn Jarîr al-Thabarî, Jâmi‘ al-Bayân fî Tafsîr al-Qur’ân,
(Cairo: al-Maktabah al-Âmiriyya, 1312 H.), Vol. I, h. 21; Al-Qurthubî, alJâmi‘ li-Ahkâm al-Qur’ân, (Beirut, 1945) Vol. I, h. 31; Ahmad Amîn, Dhuhâ
al-Islâm, (Cairo: Mathba‘a Lajna al-Ta’lîf wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1933),
Vol. II, h. 138.
8
Tentang kiprahnya bisa dilihat dalam Ibn ‘Asâkir, Tarjama al-Imâm
‘Alî b. Abî Thâlib min Târîkh Madînat Dimasyq, (Beirut, 1975), Vol. II, h.
486 stt.
9
"Al-Qur’ân bayn daftay al-mushhaf lâ yanthiqu, wa-innamâ
yatakallamu bi-hî al-rijâl”. Kutipan dari Abû Zayd yang mengutip al-Thabarî.
Lihat, Abû Zayd, Naqd al-Khitâb al-Dînî, (Cairo: Sînâ li al-Nasyr, 1992),
h. 56, 74, 87.
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terhadap Q.S. al-Baqarah [2]: 65;

“Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang
melanggar di antaramu pada hari Sabat, lalu Kami berfirman
kepada mereka, “jadilah kamu kera yang hina.”
Frase “jadilah engkau kera yang hina” oleh Mujâhid tidak
diartikan secara fisik bahwa orang berubah wujud menjadi
kera, akan tetapi hanya perilakunya. Hal ini disebabkan “kalimat
tersebut merupakan permisalan, matsal, yang dipakai oleh
Tuhan, seperti halnya dalam Q.S. al-Jumu‘ah [62]: 5,

“Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan Taurat kepadanya,
kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang
membawa kitab-kitab tebal.” 10
Mujâhid memberikan teladan kreativitas kepada generasi
semisal Qatâdah (w. 117/735), 11 Ibn Jurayj (150/767), 12 Muqâtil
b. Sulaymân (150/767) 13 dan beberapa mufassir klasik lainnya.
Secara umum kontribusi beberapa sarjana tersebut bisa dipilah
dalam tiga model karya besar; yakni i) tentang mikro-struktur
al-Qur’ân, ii) tentang stilistika al-Qur’ân, dan iii) semantik alQur’ân.
Mikro-struktur yang dimaksud adalah sebuah instrumen
10
Mujâhid b. Jabbâr, Tafsîr Mujâhid, (Islamabad, t.th.), ed., Tâhir
Muhamad al-Suratî, Vol. I, h. 77-78.
11
Qatâdah, Tafsîr Qatâdah: Dirâsah li al-Mufassir wa Manhaj Tafsîrih,
(Cairo, 1979). ed., ‘Abd Allâh Abû Su‘ûd.
12

Ibn Jurayj, Tafsîr Ibn Jurayj, (Cairo, 1992), ed., ‘Alî Hasan ‘abd
al-Ghanî.
13
Muqâtil b. Sulaymân termasuk salah satu sarjana yang
mempopulerkan berbilangnya arti yang dimiliki oleh al-Qur’ân. Karyanya
yang paling masyhur adalah al-Asybâh wa l-Nazâ’ir fi al-Qur’ân al-Karîm,
(Cairo, 1975), ed., Mahmûd Muhammad Shihâta, dan Tafsîr Muqâtil b.
Sulaymân, (Cairo, 1976), ed., Ahmad Saqr.
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untuk melacak, bagaimana makna al-Qur’ân melalui relasi-relasi
struktural dalam kata maupun kalimat yang dipakai al-Qur’ân
bisa dijelaskan berdasarkan hukum-hukum serta batas-batas
kebahasaan. Demikian pula, elemen stilistik yang dimaksud
dalam tulisan ini adalah bagaimana keunikan gaya tutur yang
dimiliki al-Qur’ân bisa dipahami serta masuk dalam wilayah
kebahasaan, akan tetapi tidak bermaksud untuk memperbincangkannya dalam teori stilistika secara detail. Sedangkan
elemen semantik juga tidak dimaksudkan untuk memasuki
wilayah madzhab semantik yang beraneka ragam, akan tetapi,
bagaimana makna yang ada dalam teks bisa dilahirkan melalui
alat bantu semantik.
Karya tentang mikro-struktur al-Qur’ân adalah karya-karya
yang banyak dicurahkan kepada aspek-aspek “struktural”, yakni
perhatian karya kesarjanaan terhadap struktur kata dan kalimat
yang dipakai oleh al-Qur’ân, yang di antaranya meliputi al-hadzf
(eliptik), al-taqdîm wa al-ta’khîr (susun balik), al-nafy (negasi),
dan sebagainya. Karya kesarjanaan yang banyak mengulas
hal tersebut pada abad II sampai dengan III Hijrah adalah yang
memakai judul ma‘ânî al-Qur’ân. Menurut laporan al-Zubaydî 14
dalam Thabaqât, beberapa karya dengan judul demikian adalah
tulisan Hamzah al-Kisâ’î (w. 189/805), Nadr b. Syumayl (w. 203/
818), Abû Ziyâd al-Farrâ’ (w. 210/825), al-Zajjâj (w. 311/923).
Analisis mikro-struktur yang dilakukan oleh al-Kisâ’î pada
batas-batas tertentu memasukkan elemen kemanusiaan dalam
ranah bahasa. Bahasa al-Qur’ân dalam pandangan sarjana
semisal al-Kisâ’î menjadi wilayah yang thinkable, sebuah
pergeseran wilayah hermeneutis —meminjam istilah kontemporer— yang sejatinya telah banyak dilakukan para pemikir
klasik. Jika kita mengikuti kategorisasi bahasa yang dilakukan
14
Al-Zubaydî, Thabaqât al-Nahwiyyîn wa al-Lughawiyyîn, (Cairo,
1954), ed., Muhammad Fadhl Ibrâhîm, h. 16. Sedangkan karya dengan judul
Ma‘ânî al-Qur’ân sejak awal sampai dengan abad V Hijrah menurut penulis
biografi intelektual jumlahnya beragam. Ibn al-Nadîm dalam al-Fihrist
menyebutkan 26 karya, sedangkan ‘Îsâ Syihâta, pen-tahqîq Ma‘âni alQur’ân karya al-Kisâ’i menyebutkan 18. Lihat al-Kisâ’î, Ma‘ânî al-Qur’ân,
(Cairo, 1998), ed., ‘Îsâ Syihâta, h. 2-3.
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oleh ahli semiotik Jurij Lotman, yakni i), bahasa natural
(natürliche Sprache), ii) bahasa seni (künstliche Sprache), dan
iii) bahasa sekunder (sekundäre Sprache), yakni struktur
komunikasi, 15 maka perlakuan para sarjana Muslim klasik
tentang al-Qur’ân masuk dalam kategori di luar batas-batas
bahasa natural. Logikanya, jika hanya terpaku dengan
kategorisasi Lotman, bahasa al-Qur’ân yang di luar batas-batas
bahasa natural tersebut bersifat unthinkable (tak terpikirkan).
Melalui pergumulan intelektual dalam khazanah klasik, wilayah
unthinkable tersebut tergeser menjadi thinkable.
Salah satu contoh analisis mikrostruktur al-Kisâ’i adalah
Q.S. al-Baqarah [2]: 234 yang olehnya diyakini memiliki elliptik.
Ayat tersebut adalah:

“istri yang ditinggal mati oleh suaminya ber-‘iddah empat bulan
sepuluh hari.”
Frase menunggu untuk dirinya sendiri, (

) yatarabbash-

na, sejatinya memiliki unsur kalimat yang dibuang (makhdzûf),
yakni, suami mereka, (

) azwâjahunna. Pertimbangan

eliptik di sini, oleh sarjana pada era berikutnya seperti al-Jâhizh
dinamai dengan prinsip “ekonomi kata” (îjâz) sebagai salah
satu bentuk eloquency ekspresi dalam bahasa.
Contoh yang lain adalah penafsiran Mujâhid terhadap Q.S.
al-Kahf [18]: 34,

“dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada
kawannya ketika ia bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih
banyak dari pada hartamu dan pengikutku lebih kuat.”

15
Jurij Lotman, Die Struktur literarischer Texte, terj. Rudolf Dietrich
Keil, (München, 1972), h. 22. Lihat juga Jurij Lotman, Die Analyse des
poetichen Texte, (Kronberg, 1975), h. 31-32.
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Kata tsamar yang semula bermakna dasar “buah” diartikan
oleh Mujâhid sebagai emas dan perak. Secara semantis antara
“emas dan perak” di satu sisi dengan “buah” di sisi yang lain
tidak memiliki relasi medan semantik, karena dua-duanya
memiliki arti baik denotatif maupun konotatif masing-masing.
Dalam konteks ayat ini Mujâhid melakukan peralihan makna
dari makna dasar ke makna relasional berdasarkan konteks
pembicaraan ayat secara keseluruhan. Akan tetapi, memang
tidak ditemukan alasan pasti mengapa Mujâhid melakukan interpretasi demikian. Yang jelas, perubahan makna yang dilakukan
oleh Mujâhid terhadap kosa kata dalam ayat tersebut menunjukkan arti pentingnya konteks dan pertimbangan “lokalitas”
dari sebuah teks. Penafsiran yang dilakukan oleh Mujâhid bisa
disebut dengan penjelasan serta penafsiran filologis terhadap
al-Qur’ân. Model penafsiran seperti ini bisa pula dikatakan
sebagai tahapan lanjutan stadium embrional penafsiran
susastra al-Qur’ân.
Stilistika al-Qur’ân yang dimaksud di sini bukanlah
perbincangan mengenai pelbagai aspek dan perkembangan
dalam dunia stilistik yang secara umum berkenaan dengan
seni pengungkapan. 16 Yang menjadi penting dalam stilistika
al-Qur’ân adalah kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa
para sarjana Muslim klasik berusaha keras untuk menunjukkan
eloquency al-Qur’ân (fashâhah), melalui cara pandang stilistik.
Di samping itu, diskursus tentang teori makna dalam kesarjanaan klasik menunjukkan relasi yang intens antara teori bahasa
Arab dengan al-Qur’ân sebagai teks. Wacana yang berkembang
dalam khazanah kesarjanaan klasik adalah hubungan antara
kata dengan makna kata serta antara kalimat dan makna
kalimat. Sementara itu, dalam kurun antara abad II sampai

16

Informasi lengkap mengenai stilistik sebagai elemen ilmu bahasa
bisa didapatkan dalam F. Eberhard, Text und Stilrezeption; empirische
Grundlage zur Stilistik, (Königstein: Althenaeum 1980); F. Norbert, Stilistik,
Narrativik, Metaphorik: Neure Textbeschreibungsmodelle in ihrer
Anwendbarkeit auf amerikanische Prosa, (Heidelberg, Winter 1995).
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dengan V Hijrah, ma‘nâ menjadi terminus technicus yang khas
dalam teorisasi bahasa, baik berkenaan dengan fungsi leksikal
bahasa, sintaktik maupun stilistik. 17
Berkenaan dengan diskursus makna, pernyataan al-Jâhizh
(255/868) memiliki arti penting;

18

Kutipan ini menunjukkan bahwa makna, menurut al-Jâhizh,
hanya bisa dikomunikasikan dengan orang lain melalui sebuah
medium, baik lisan maupun tertulis. Sebaliknya, tanpa
perangkat tersebut makna yang dimiliki seseorang tidak akan
pernah bisa dipahami. Untuk itu, al-Jahizh kemudian menyatakan lima hal yang bisa dijadikan sebagai medium atau sarana
komunikasi. Kelima elemen tersebut adalah i)
kata), ii)

(al-isyârah/isyarat), iii)

kesepekatan), iv)
nisbah).

19

(al-lafzh/kosa

(al-‘aqd/konvensi atau

(al-hâl/keadaan tertentu), dan v)

(al-

Kelimanya menjadi media penyampai gagasan dan

makna dari seseorang kepada orang lain agar bisa dimengerti.

17

Al-Ferrani, Die Ma nâ Theorie bei Abd al-Qâhir al-Jurjânî (g. 471/
1079) Versuch einer Analyse der poetischen Sprache, (Frankfurt am Main:
Peter Lang, 1990), h. 41-42.
18
Pemikiran al-Jâhizh tentang teori sastra telah menjadi bahan
penelitian, di antaranya Mishal ‘Asî, Mafâhîm al-Jamâliyyah wa al-Naqd
fî Adab al-Jâhizh, (Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyîn, 1974); Idrîs Bilmalîh,
al-Ru’yah al-Bayâniyyah ‘ind al-Jâhizh, (Al-Dâr al-Baydhâ’: Dâr al-Tsaqâfah,
1984; Fawzî al-Sayyîd, Al-Maqâyîs al-Balâghiyyah ‘ind al-Jâhizh fî al-Bayân
wa al-Tabyîn, (Beirut: Dâr al-Tsaqâfa, 1983).
19
Al-Jâhizh, Al-Bayân wa al-Tabyîn, Vol. I, h. 43-44. Lihat juga alJâhizh, Al-Hayawân, Vol. I, h. 33-35; 45-46.
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Dalam kaitan dengan al-Qur’ân sebagai media komunikasi
Tuhan dengan manusia, al-Jâhizh berkeyakinan bahwa terdapat
hubungan yang dinamis antara pembaca dengan al-Qur’ân.
Baginya, relasi yang dinamis tersebut tergambar dalam
(dalâlah) yang dimiliki al-Qur’ân, pilihan kata yang dimiliki serta
prinsip ekonomi kata. Arti penting pilihan kata yang dipakai
al-Qur’ân dalam mengkomunikasikan makna, ditemukan alJâhizh ketika ia membandingkannya dengan syair-syair, baik
Arab Jahiliyah maupun Islam. Baginya, hanya al-Qur’ân yang
memiliki karakter tutur yang tidak pernah “muspro”. Salah satu
contohnya adalah kosa kata

(mathar) dan

dua-duanya berdenotasi hujan.

20

(ghayts) yang

Kesalahan para sastrawan

Arab adalah memperlakukan dua kosa kata tersebut sebagai
sinonim, padahal

(mathar) dalam pemakaian al-Qur’ân

senantiasa berhubungan dengan siksa, 21 seperti yang terdapat
dalam Q.S. al-Nisâ’ [4]: 102,

Sementara penggunaan kata

(ghayts) dalam al-Qur’ân

senantiasa dihubungkan dengan rahmat Tuhan.
Salah seorang sarjana yang turut ambil bagian dalam mengembangkan stadium embrional tafsir susastra adalah
Qatâdah. Nama lengkapnya adalah Abû al-Khaththâb b. Di‘âmah
b. ‘Azîz al-Sadûsî al-Bashrî (w. 117/735). Ia adalah salah seorang
murid Ibn ‘Abbâs dan hidup segenerasi dengan Mujâhid b.
Jabbâr. Khusus dalam perbincang an mikro struktur teks,
Qatâdah mendiskusikan susun balik

(al-taqdîm wa

al-ta’khîr) dalam kalimat. Menurutnya, susun balik yang dimiliki

20
"Al-‘arab rubbamâ istakhfat aqall a-lughatayn wa adh‘afu-humâ
wa tusta‘mal mâ huwa aqall fî ashl al-lughah isti‘mâlan wa tudha‘ mâ
huwa azhhar wa aktsar.” Al-Jâhizh, Al-Bayân wa al-Tabyîn, Vol. I, h. 20.
21

Al-Jâhizh, Al-Bayân wa al-Tabyîn, Vol. I, h. 20.
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oleh kalimat-kalimat dalam al-Qur’ân memiliki fungsi-fungsi yang
sangat khusus yang di antaranya adalah untuk keindahan
ungkapan. Salah satu contohnya adalah Q.S. al-Anbiyâ’ [21]:
3,

“Mereka orang-orang yang zalim merahasiakan pembicaraan.”
Secara struktural, ayat ini sejatinya berbunyi
(wa asarrû al ladzîna zhalamû al-najwâ) yang menempatkan kata
diikuti

(asarrû) sebagai kata kerja, kemudian

(al-ladzîna zhalamû) sebagai pelaku dan

(al-najwâ) sebagi objek. Fungsi yang bisa dipahami dari struktur
kalimat tersebut adalah penekanan arti penting perbuatan yang
berupa menyembunyikan pembicaraan ketimbang si pelaku,
yakni orang-orang yang zalim. 22
Satu hipotesa yang bisa diterima berkenaan dengan
semantik adalah pembedaan antara “makna dasar” dan “makna
relasional”. Makna dasar sebuah kosa kata adalah sesuatu yang
memang dimiliki oleh kata tersebut, di manapun kosa kata
tersebut dipakai, sementara, makna relasional adalah makna
konotatif, yang dalam prakteknya sangat bergantung kepada
konteks. Untuk itu, setiap kata yang diambil terpisah dari
struktur kalimat akan memiliki arti, yang terkadang lebih populer
dengan istilah makna leksikal. Kosa kata al-Qur’ân juga tidak
terkecuali. Setiap kosa kata dalam al-Qur’ân juga memiliki
makna dasar serta makna relasional. Sebagai contoh adalah
kata “kitâb”. Kosa kata ini awal mulanya berarti “buku”,
sementara dalam al-Qur’ân kata ini bisa berarti al-Qur’ân, wahyu,
kodeks Yahudi dan Kristen, sesuai dengan konteks pembicaraanya. 23

22
23

Qatâdah, Tafsir Qatadah, h. 74.

Madigan, The Qur’ân’s Self-Image: Writing and Authority in Islam’s
Scripture, (Princeton, Princeton University Press 2001).
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Perbincangan tentang semantik al-Qur’ân tidak akan
diarahkan kepada pelbagai mazhab dalam disiplin semantik.
Karya kesarjanaan klasik, terutama yang bertitel al-wujûh wa
al-nazhâ’ir 24 menunjukkan “kesadaran semantik”. Kata “wajh”
sebagai terminus tertentu bagi makna tambahan dari makna
dasar khususnya dalam al-Qur’ân, pertama kali dipakai
berdasarkan komentar ‘Alî b. Abî Thâlib (w.42/662). Diriwayatkan bahwa ‘Alî b. Abî Thâlib memerintahkan Ibn ‘Abbâs untuk
menolak pemahaman keagamaan Khawarij dengan menggunakan sunnah, tidak dengan al-Qur’ân. Hal ini dikarenakan alQur’ân memiliki beberapa “wajah”. Komentar ‘Alî selengkapnya
adalah “janganlah engkau berargumen menghadapi mereka
dengan al-Qur’ân, karena ia memiliki berbagai wajah,
(wa-lâ tujâdilhum bi al-Qur’âni fainnahu hammâlu dzî wujûhin). 25
Muqâtil b. Sulaymân menegaskan bahwa setiap kata
dalam al-Qur’ân, di samping memiliki arti yang definit (nggenah),
juga memiliki beberapa alternatif makna lainnya. Salah satu
contohnya adalah kata mawt yang memiliki arti dasar “mati”.
Menurut Muqâtil, dalam konteks pembicaraan suatu ayat, kata
tersebut bisa memiliki empat arti alternatif, yaitu i) tetes yang
belum dihidupkan, ii) manusia yang salah beriman, iii) tanah
gersang dan tandus, serta iv) ruh yang hilang. Dalam konteks
Q.S. al-Zumar [39]: 30,

“sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka
akan mati juga,”
24
Karya-karya dengan judul al-Wujûh wa al-Nazhâ’ir semenjak era
Muqâtil b. Sulaymân sampai dengan abad V Hijrah di antaranya adalah
Muqâtil b. Sulaymân, al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir, (Cairo, al-Hay’a al-Mishriyya
al-‘Âmma li al-Kitâb 1975), ed., Mahmûd M. Syihâta; Yahyâ b. Salâm, alTasârîf; Tafsîr al-Qur’ân min-mâ Isytabahat Asmâ’uhû wa-Tatharrafat
Ma‘ânî-hî; al-Hâkim al-Tirmidzî, Tahshîl Nazâh’ir al-Qur’ân, (Kairo 1970),
ed. Nasr Zaydân; al- Tsa‘labî, al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir fî al-Alfâz alQur’âniyya allatî Tarâdafat Mabânî-hâ wa-Tanawwa‘at Ma‘ânîhâ (Damaskus,
Sa’dudin li-l-Thiba’a wa-l-Nasyr 1984), ed. Muhammad al-Mashrî.
25

Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, Al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, Vol. I, h. 141.
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kata tersebut berarti mati yang tidak bisa dihidupkan kembali.
Berkenaan dengan kemungkinan makna yang dimiliki oleh kosa
kata dalam al-Qur’ân, Muqatil menyatakan bahwa “seseorang
belum bisa dikatakan menguasai al-Qur’ân sebelum ia
menyadari dan mengenal pelbagai dimensi yang dimiliki alQur’ân tersebut. 26

D. Teorisasi Bahasa dalam Kesarjanaan Kontemporer
Kajian al-Qur’ân dalam khazanah intelektual Islam tidak
pernah mandeg. Setiap generasi memiliki tanggung jawab
masing-masing untuk menyegarkan kembali kajian sebelumnya
yang dianggap out of date. Di dunia Timur Tengah, tercatat
beberapa nama yang telah memberikan sumbangan berarti
terhadap “geliat” kajian al-Qur’ân. Di antaranya adalah Amîn
al-Khûlî (w.1978), 27 Muhammad Ahmad Khalafallah (w. 1998), 28
‘Â’ishah ‘Abd al-Rahmân bt. al-Shâthi’ (w. 2000), 29 Nasr Abû
Zayd (lahir 1942), 30 Hassan Hanafî (l. 1935), 31
Shahrûr (l. 1945),
26

32

Muhammad

dan lain-lain.

Nasr Abû Zaid, Al-Ittijâh al-‘Aqlî fî al-Tafsîr, h. 98.

27

Tawaran metodologis al-Khûlî dituangkan dalam Amîn al-Khûlî,
Manâhij Tajdîd fi al-Nahw wa al-Balâghah wa al-Tafsîr wa al-Adab, (Cairo:
Dar al-‘Ilm, 1974). Tentangnya, lihat M. Nur Kholis Setiawan, “Literary
Interpretation of the Qur’ân: A Study of Amîn al-Khuli’s Thought”, di AlJâmi a Journal of Islamic Studies, Juni 1998.
28
Penulis al-Fann al-Qashashî fi al-Qur’ân al-Karîm, (Cairo: Dâr alKutub, 1980). Buku ini merupakan kajian terhadap narasi dalam al-Qur’ân.
29

Seorang mufassir peempuan yang sangat produktif. Karyanya di
antaranya al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, (Cairo: Dâr al-Kutub,
1987).
30

Pemikir kontemporer yang sangat getol mengembangkan filsafat
hermeneutik dalam kajian al-Qur’ân. Di antara karyanya Mafhûm al-Nashsh:
Dirâsah fi ‘Ulûm al-Qur’ân, (Cairo: al-Markaz al-Tsaqâfî al-‘Arabî, 1997);
Dawâ’ir al-Khawf: Qira’ah fi Khithâb al-Mar’ah, (Cairo: al-Markaz al-Tsaqâfî
al-‘Arabi, 2000).
31
Khusus tentang kajian al-Qur’ân yang ditawarkan, lihat al-Dîn wa
al-Tsawrah; al-Yamîn wa al-Yasâr fi al-Fikr al-Dînî, (Cairo, 1987). Lihat
juga M. Nur Kholis Setiawan, “Membaca al-Qur’ân bersama Hasan Hanafi”
dalam Visi Islam, Desember 2002.
32
Penulis al-Kitâb wa al-Qur’ân: Dirasah Mu‘âshirah, (Cairo, Sînâ
li al-Nasyr, 1992).
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Para sarjana tersebut menggunakan pelbagai pendekatan
dalam mengkaji al-Qur’ân. Amin al-Khûlî, misalnya, menggunakan teori sastra kontemporer yang menggabungkan kritik
intrinsik dan ekstrinsik dalam mengkaji teks al-Qur’ân. Kajiannya
terhadap teks al-Qur’ân telah membawa pada penggeseran
wilayah hermeneutik teks dari unthinkable menjadi thinkable.
Baginya, mengkaji al-Qur’ân haruslah menggabungkan dua
perangkat analisis, yakni,

(dirâsah mâ hawl al-

Qur’ân), yang meliputi setting historis, kultural dan kritik sejarah
saat wahyu diturunkan dengan

(dirâsah fi al-

Qur’ân nafsih). Analisis kedua ini menitikberatkan pada perhatian yang hati-hati terhadap struktur kata dan kalimat alQur’ân, gaya bahasa, relasi sintagmatis dan paradigmatis kata,
serta aspek-aspek lain yang masih menjadi bagian dari disiplin
linguistik kebahasaan.
Model dua pendekatan Amîn al-Khûlî diterapkan dengan
baik oleh Bint Shâthi’, dalam al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân alKarîm, serta Maqâl fi al-Insân: Dirâsa Qur’âniyya. Salah satu
contoh adalah analisis Bint Shâthi’ terhadap kosa kata al-Qur’ân
yang berbicara tentang manusia, yakni
serta

(nâs) dan

(insân),

(basyar). Keduanya, meski memiliki makna dasar

“manusia”, ternyata memiliki konsekwensi makna relasional
yang berbeda. Untuk al-basyar, menurut Bint Shâthi’, adalah
manusia dalam pengertian biologis, sama halnya makhluk
hidup lainnya yang melakukan aktivitas biologis, sementara
kata al-insân dan al-nâs, mengacu kepada pengertian manusia
sebagai makhluk budaya dan kreator peradaban.
Sementara itu, Shahrûr mengedepankan teori batas dan
ilmiah di dalam mengkaji kosa kata al-Qur’ân. Bagi Shahrûr,
al-Qur’ân tidak memiliki sinonim. Kosa kata seperti
(dzikr),

(qur’ân),

(furqân),

(kitâb) dan sebagainya, di samping

menunjukkan kekayaan makna yang dimiliki oleh kata
tersebut, 33 juga menunjukkan karakter al-Qur’ân yang self-

33

Muhammad Shahrûr, al-Kitâb wa al-Qur’an, h. 265-266.
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referential. 34 Kajian al-Qur’ân yang merupakan juga kajian teks
tidak bisa dilepaskan juga dari kajian teks secara umum dalam
perspektif hermeneutik. Untuk itu, hermeneutika juga menjadi
keniscayaan sebagai pendekatan bantu kajian al-Qur’an.
Penggabungan elemen hermeneutik serta “scientifik kealaman”
telah dipakai dengan “gemilang” oleh Shahrur dalam al-Kitâb
wa al-Qur’ân: Qirâ’ah Mu‘âshirah. Berpegang pada teori fisika
Isaac Newton, Shahrur melahirkan teori batas,
(nazhariyât al-hudûd), dalam teks-teks al-Qur’ân yang berbicara
tentang ketetapan hukum. 35 Batas yang dimaksud adalah
bagaimana teks keagamaan, dalam hal ini al-Qur’ân, secara
konseptual sejatinya mendorong reseptor untuk berfikir kreatif
menangkap pesan moral yang dibawa teks. Kasus pemidanaan,
menurut Shahrur, tidak harus di-amar-kan sesuai dengan bunyi
letterlijk teks, melainkan diselaraskan dengan peradaban
komunitas yang menjalankannya. Kasus pencurian, misalnya,
terpidana pencuri tidak harus serta merta dipotong tangannya —seperti yang biasa ditemukan dalam literatur fikih—
melainkan dilihat apa, bagaimana, berapa, serta mengapa
pencurian terjadi. Artinya, elemen-elemen sosial, ekonomi dan
budaya turut memberikan konsiderasi apakah sebuah
pencurian layak mendapatkan ketetapan pidana potong tangan,
seperti bunyi letterlijk Q.S. al-Mâ’idah [5]: 38.
Shahrûr sama sekali tidak bermaksud untuk mengeliminasi ketetapan yang dimuat dalam Q.S. al-Mâ’idah [5]: 38
tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa apa yang dimaksud
dengan hukum potong tangan hanyalah sebagai batas

34
“Self referential” diambil dari cabang kritik sastra “self reference”
yang berarti sebuah karya atau teks bisa dikatakan self-referential jika
teks tersebut berbicara tentang dirinya sendiri, baik menjelaskan,
mengidentifikasi, maupun menempatkan dirinya di tengah-tengah wacana
teks sekitarnya. Informasi lebih lengkap tentang teori ini bisa dilihat
misalnya dalam Barlett, S.J. (ed.), Self Reference: Reflections on
Reflexivity, (Dordrech: Nijhoff Publisher, 1987); Neuwen, A., Kontext,
Referenz und Bedeutung; eine Bedeutungstheorie singulärer Terme,
(Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1997).
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maksimal dari denda kasus pencurian, dan tidak ada lagi
hukuman yang lebih tinggi. Demikian pula, karena ketetapan
tersebut merupakan batas maksimal, al-hadd al-a‘lâ, maka
logikanya masih banyak jenis hukuman bagi kasus pencurian
yang berada di bawah level potong tangan. Untuk itu, wilayah
ijtihad dalam persoalan pencurian ini adalah menentukan jenis
apa dan bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai batas
maksimal, serta menentukan dan memberikan jenis hukuman
yang lebih rendah bagi pencurian-pencurian yang tidak sampai
pada derajat maksimal.
Kasus lain yang juga tidak mesti letterlijk dijalankan dalam
pemikiran Shahrûr adalah pembagian harta warisan yang
menyiratkan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Teks dalam
Q.S. al-Nisâ’ [4]: 3 oleh Shahrûr dianggap sebagai teks yang
memiliki dalâlah batas atas dan batas bawah sekaligus.36 Batas
atas diperuntukkan bagi laki-laki, dan batas bawah diperuntukkan bagi perempuan. Jika formula 2:1 diterapkan, maka bagian
laki-laki adalah 66,6 persen, sedangkan bagian untuk
perempuan adalah 33,3 persen. Keduanya merupakan batas
atas dan batas bawah. Formula ini tidaklah matematis harus
seperti itu, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan
konstruk sosial budaya masyarakat Muslim. Bisa saja, seorang
anak laki-laki mendapatkan bagian 60 persen dan anak
perempuan mendapatkan 40 persen. Wilayah ijtihad terletak
pada daerah antara batas atas bagi laki-laki dan batas bawah
bagi perempuan yang disesuaikan dengan kondisi obyektif
masyarakat. Dengan kata lain, Shahrûr hendak menegaskan
bahwa dalam pembagian warisan, aspek lokalitas turut
memberikan warna dalam pergeseran 66,6 banding 33,3
persen tersebut.

36
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Peta Konseptual

F. Epilogue
Baik kesarjanaan klasik maupun kontemporer sama-sama
mengedepankan keilmuan humaniora atau Geisteswissenschaften, sebagai perangkat bantu dalam memahami teks
keagamaan. Khusus untuk kesarjanaan klasik, teladan telah
banyak diberikan, sehingga tidak ada hambatan psikologis bagi
sarjana era kontemporer untuk mendekati al-Qur’ân secara
multi-disipliner. Studi al-Qur’ân jika diawali dengan awareness
terhadap khazanah klasik, niscaya akan membangkitkan greget
serta mengeliminir “ketakutan” untuk mencurahkan akal budi
untuk melahirkan pemahaman teks keagamaan yang lebih
landing ke realitas kontemporer. Pada akhirnya tafsir sebagai
disiplin inheren dalam kajian keislaman menjadi sesuatu yang
menarik dan bisa diharapkan menjadi obat penawar dahaga
intelektual bagi generasi abad XXI.[]
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“ISLAM MELAWAN
TERORISME”;
Interview dengan
Prof. Dr. ‘Abd al-Hayy al-Farmâwî

A

ksi-aksi terorisme kembali mengguncang Indonesia.
Banyak tudingan bahwa aksi terorisme ini direncanakan, dilakukan dan didalangi oleh orang Islam, tentu

dengan pemahaman ke-Islam-annya sendiri. Opini publik pun
tidak seragam. Aksi-aksi terorisme mendapat kecaman keras dan
‘sambutan’ sekaligus, yang dilengkapi dengan berbagai
argumentasi. Kalangan Islam pun demikian. Ada yang menolak
keras, ada yang hanya menyesali, tetapi ada juga yang
mendukung, tentu dengan pemahaman mereka masing-masing
terhadap ajaran Islam. Untuk melihat bagaimana Islam meninjau
terorisme, berikut wawancara responden kami di Cairo, Sdr.
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Mukhlish Hanafi, M.A., (MH) yang sedang menunggu munâqasyah disertasi dalam tahap akhir S3-nya di bidang Tafsir dan
‘Ulûm al-Qur’ân di Universitas al-Azhâr Cairo, dengan Dr. ‘Abd
al-Hayy al-Farmâwî (HF), Guru Besar Jurusan Tafsir dan ‘Ulûm
al-Qur’ân, serta Dekan Fakultas Ushul al-Dîn, Universitas al-Azhâr,
Cairo. Wawancara ini kemudian di-Indonesia-kan oleh Sophia
Tidjani.
MH:

Tuduhan terorisme yang secara periodik dan beruntun
dialamatkan kepada Islam dan umatnya, seakan-akan
berbanding lurus dengan era kebangkitan umat Islam,
Menurut Anda, adakah keterkaitan antara kedua fenomena
ini?

HF:

Menurut saya, keberagamaan bukanlah faktor utama
munculnya terorisme. Saya juga tidak melihat solusi
mujarab pembasmian terorisme dunia dengan membungkam sumber-sumber agama, seperti yang dilakukan
beberapa negara. Islam sangat menolak, mengharamkan
dan menganggap kriminal segala bentuk anarkisme,
perusakan dan penganiayaan, meski semua itu ditujukan
untuk kepentingan atau kemaslahatan Islam sekalipun.

MH:

Jadi anda menolak aksi terorisme yang sasarannya adalah
fasilitas dan sarana umum dengan klaim melawan musuhmusuh kafir sebagai manifestasi “perang suci”?

HF:

Ya, saya menolak aksi-aksi semacam ini, karena telah
memberi gambaran buruk dan merusak tatanan beragama
dan bernegara, bertentangan dengan rasionalitas dan
materialitas, juga membunuh hak-hak individu dan umum.
Semuanya negatif dan sama sekali tidak positif; meruntuhkan dan tidak membangun, menakutkan dan tidak memberi ketenangan, merusak dan tidak memperbaiki, merugikan dan tidak bermanfaat. Jelas itu sangat tidak pantas
diagendakan dalam jangka pendek maupun jangka
panjang perjuangan Islam.

MH:

Memberi definisi tepat pada kata “ terorisme” kini menjadi
salah satu kendala pembasmiannya. Beberapa negara
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bahkan sedang mengaksikan serangannya dalam konteks
definisi yang mereka pahami, namun sesungguhnya berbeda dengan apa yang dipahami negara lain. Definisi apa
yang paling tepat menurut anda?
HF:

Secara etimologis, “meneror” berarti membuat tegang dan
takut seperti kata

(istarhabû-hum) dalam Q.S. al-

A‘râf [7]: 116. Kata ini kemudian ditafsirkan dengan
(arhabû-hum/meneror mereka),

(khawwafû-hum/

membuat mereka takut) dan “fazza‘uhum” (membuat
mereka terkejut). Para ahli memilih definisi epistemologis
paling tepat sebagai berikut; sebuah aksi gerakan kekerasan terarah, material atau substansial, mengandung
rasa benci kepada orang lain, dan memiliki bahkan
merealisasikan tujuan tertentu.
MH:

Menurut Anda, apakah definisi ini tepat untuk perjuangan
Palestina?

HF:

Yang terjadi di sana (Palestina, red.) adalah perlawanan
terhadap penjajah demi mengembalikan hak-hak yang
telah dirampas. Perjuangan semacam ini legal dan dapat
dibenarkan, yaitu pembelaan diri saat menghadapi serangan Israel yang bertubi dan kian meningkat. Dan hanya
itulah satu-satunya senjata bangsa ini untuk mendapatkan
hak miliknya kembali. Firman Allah SWT:

“Telah diizinkan (berperang) orang-orang yang diperangi,
karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan
sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka.
(yaitu) Orang-orang yang telah diusir dari kampung
halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena
mereka berkata: Tuhan kami hanyalah Allah..” (Q.S. alHajj [22]: 39-40). PBB dalam hal ini sudah memberi
pembenaran dan pengakuan sebagai bangsa. Hak-hak
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yang secara prinsip dimiliki oleh bangsa manapun di
dunia.
MH:

Dalam kasus ini, para ahli menyepakati terjemahan yang
tepat untuk kata “terorisme” dalam bahasa Arab adalah
“al-irhâb”. Bagaimana al-Qur’ân memberi gambaran umum
tentang kata itu?

HF:

Kata itu disebutkan di dalam al-Qur’ân dengan beragam
bentuknya sebanyak 80 kali. Beberapa di antaranya dalam
surat-surat “makkiyah” dan yang lainnya “madaniyah”.
Contoh dalam surat “makkiyah”:

“Ahli-ali sihir berkata: “Hai Musa, kamukah yang akan
melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan
melemparkan?”. Musa menjawab: “Lemparkanlah.” Maka
tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata
orang dan menjadikan orang banyak itu takut (istarhabûhum). Mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)” (Q.S. al-A‘râf [7]: 116). Sementara itu, contoh dalam
surat “madaniyah”:

“Dan persiapkanlah segala hal untuk menghadapi mereka
sesuai dengan kekuatan kamu, dan dengan kuda-kuda
yang ditambat untuk berperang. (Dengan itu semua) kamu
dapat menggetarkan/menakuti/meneror musuh Allah dan
musuhmu dan selain mereka. Kkamu tidak mengetahui
mereka, tetapi Allah mengetahuinya...” (Q.S. al-Anfâl [8]:
60.
Ayat-ayat tersebut lebih cenderung mengancam dan
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membuat musuh takut agar timbul ketegangan/kegoncangan dalam diri mereka. Sementara manusia saat ini, dengan
kecanggihan teknologi dan pengetahuannya —baik
material

maupun

immaterial—

sangat

mudah

mempublikasikan opini-opini menyerang dan berbagai
pemikiran yang meneror tanpa menyentuh atau menyakiti
fisik musuh secara langsung. Teror dalam pengertian ini
adalah “wajib”, karena mensosialisasikan akidah dan
pedoman, juga menjaga kehormatan dan kesucian Islam
adalah wajib hukumnya. Ini semua tidak akan terwujud
tanpa didukung oleh kemajuan potensi umat dalam
berbagai bidang, di samping adanya ketakutan musuh
untuk menyerang. Ini sesuai dengan pesan kaedah Ushul
Fiqh:

(Mâ lâ yatimm al-wâjib illâ bi-

hî fa-huwa wâjib), segala hal di mana suatu kewajiban
tidak dapat terpenuhi dengan sesuatu itu, maka sesuatu
itu wajib. Maka dari itu, memiliki kekuatan dan memanfaatkannya dalam kepentingan menakut-nakuti musuh adalah
wajib. Tentu dengan syarat serangan itu tidak dilakukan
secara langsung atau menyentuh fisik, kecuali jika mereka
yang memang memulai serangan semacam itu.
MH:

Berarti ada jenis terorisme positif dalam pengertian alQur’ân?

HF:

Ya, dan itu jika menggunakan cara dan sarana yang
membangun untuk meneror. Sedangkan cara-cara anarkis
dan dekonstruktif tidak diakui sebagai teror positif dalam
Islam, melainkan disebut dengan nama yang sebenarnya,
lalu diharamkan dan dianggap kriminal.

MH:

Seperti apa sebutan-sebutan itu yang dikategorikan teror
dalam pengertian negatif dan yang memanfaatkan caracara merusak sebagai sarana?

HF:

Sebutan-sebutan itu diantaranya, pertama, al-baghy
(permusuhan) yang diharamkan Allah SWT. dalam: Q.S.
al-Nahl [16]: 90;

102 ‘Abd. al-Hayy al-Farmâwi

JSQ, Vol. I, No. 1, Januari 2006

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan (al-baghy). Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
Kedua, al-thugyân (kesewenang-wenangan/melampaui
batas) yang dilarang Allah SWT. dalam Q.S. Hûd [11]: 112;

“Dan tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah
taubat bersama kamu dan janganlah kamu berlaku
sewenang-wenang (lâ tathghaw). Sesungguhnya Ia Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Hûd: 112).
Ancam azab yang besar juga ditetapkan dalam firmanNya:

“Sesungguhnya di neraka Jahannam itu, terdapat tempat
pengintai, dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang
yang berlaku sewenang-wenang (al-thâghîn)” (Q.S. al-Naba’
[78]: 21-22).
Ketiga, al-zhulm (kezaliman). Janji Allah kepada orangorang zalim sudah disebutkan dalam firman-Nya:

“Dan barangsiapa di antara kamu yang berbuat zalim
(yazhlim), niscaya Kami akan rasakan kepadanya azab
yang besar.” (Q.S. al-Furqân [25]: 19).
Keempat, al-i‘tidâ’ (melampaui batas) yang diharamkan
Allah SWT., baik dalam bentuk fisik sebagaimana firman
dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 190;
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“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang
memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui
batas (wa lâ ta‘tadû), karena sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampaui batas (almu‘tadîn),”
atau yang berbentuk maknawi seperti dalam Q.S. alMâ’idah [5]: 87:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan
bagi kamu, dan janganlah kamu melampai batas (wa lâ
ta‘tadû). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang melampaui batas (al-mu‘tadîn)”.
Kelima, al-sariqah (pencurian) sebagaimana firman Allah:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi
apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. alMâ’idah [5]: 38).
Keenam, al-qatl (pembunuhan);
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“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan
karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakanakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara manusia
semuanya..” (Q.S. al-Mâ’idah [5]: 32).
Dalam ayat lain juga disebutkan:

“Dan barangsiapa membunuh orang mukmin dengan
sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Ia kekal di
dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta Allah menyediakan azab yang besar baginya”
(Q.S. al-Nisâ’ [4]: 93).
Ketujuh, al-harbah (peperangan);

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi (yuhâribûn) Allah dan Rasul-Nya dan membuat
kerusakan di muka bumi, adalah bahwa mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara
silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).
Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk
mereka di dunia, dan di Akhirat mereka mendapat siksaan
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yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara
mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap)
mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-Mâ’idah [5]:
33-34).
Tanpa mengecualikan alasan apapun, Islam jelas sekali
telah mengharamkan semua cara dan sarana dekonstruktif
yang menyulut kegelisahan di masyarakat serta menciptakan ketakutan di tengah-tengah ketentraman. Pada saat
yang sama, Islam sudah memberi solusi ampuh dengan
sanksi yang sepadan, agar masyarakat sesegera mungkin
terjauh dan terlindungi dari segala bentuk kebejatan dan
bahaya itu.
MH:

Lalu bagaimana Sunnah Nabi Muhammad saw berbicara
tentang terorisme dalam pengertian negatif?

HF:

Dalam sunnah sudah ditetapkan bahwa Islam menghukum
haram tindakan-tindakan yang membuat takut saudara
Muslim, meski bercanda, namun itu sudah menyebabkan
ketakutan, juga kegelisahan. Diriwayatkan oleh ‘Âmir bin
Rabî‘ah r.a. bahwa suatu saat seorang laki-laki mengambil
dan menyembunyikan sandal milik temannya dengan
maksud bercanda. Peristiwa itu kemudian diceritakan
kepada Nabi Muhammad saw. Beliau lalu bersabda:
“Jangan membuat takut seorang Muslim, karena membuat
takut seorang Muslim adalah kezaliman yang besar” (H.R.
al-Thâbrânî dalam al-Mu‘jam al-Kabîr, dengan sanad tsiqah/
kuat). Lebih dari itu, ancaman keras dengan tegas
ditujukan kepada tindakan-tindakan teror terhadap orang
Muslim. Diriwayatkan oleh ‘Abd Allâh b. ‘Umar r.a. bahwa
mereka mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barang
siapa meneror seorang Mukmin, maka Allah SWT. berhak
untuk tidak melindunginya dari ketakutan-ketakutan hari
Kiamat”.
Ancaman semacam itu sifatnya umum dan meliputi
semuanya; material atau immaterial, terbuka atau tertutup,
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sebagaimana riwayat Abû Hurayrah r.a. tentang sabda
Nabi saw: “Barangsiapa menjulurkan besi ke arah
saudaranya, niscaya akan dilaknat oleh malaikat sampai
ia meninggalkan (besi itu), walaupun ia adalah seayah
atau seibu” (H.R. Muslim). Dalam Hadits lain, Imam alThabrânî meriwayatkan dari ‘Abd Allâh b. ‘Umar bahwa
Nabi Muhammad saw. bersabda: “Barangsiapa melihat
orang Muslim dengan pandangan yang menakutkannya
tanpa ada hak, niscaya Allah akan membuatnya ketakutan
di hari Kiamat.”
MF:

Hukuman apa yang pantas dijatuhkan atas tindakan
kriminal semacam itu?

HF:

Ukuran sanksi atau hukuman dalam Islam tergantung pada
tingkat kesalahan yang dilakukan. Tindak kriminal
terorisme semacam ini telah banyak memberi dampak
negatif terhadap ketentraman masyarakat Muslim.
Karenanya, Islam pun telah menjatuhkan hukuman terberat yang pernah dijatuhkannya, yaitu had bagi
perampok. Definisi kata “memerangi”—yang juga disebut
merampok— adalah datangnya sekelompok orang
bersenjata di wilayah Muslim untuk membuat onar dan
tumpahan darah, merampok harta, merusak kehormatan
dan memporak-porandakan tanaman dan membunuh
anak-anak. Tindakan kriminal dan serangan semacam ini
sangat dikecam Allah SWT. dalam al-Qur’ân. Tingkat
kejahatannya seperti memerangi Allah SWT. dan Nabi
Muhammad saw. Difirmankan dalam al-Qur’ân: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan
di muka bumi, adalah bahwa mereka dibunuh atau disalib,
atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian
itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia,
dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali
orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu
dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah
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Penyayang.” (Q.S. al-Mâ’idah [5]: 33-34).
MH:

Faktor apa yang memotivasi aksi-aksi anarkisme dan
terorisme di dunia belakangan ini?

HF:

Kepastian faktor-faktor itu membutuhkan penelitian serius
yang didasari berbagai analisa tajam terhadap realitas
dan berbagai gejala kekerasan, tentunya dengan sarana
keilmuan yang benar serta data-data valid agar selanjutnya
memperoleh kesimpulan hasil yang valid juga. Saya
melihat faktor-faktor utamanya antara lain: pertama, Islam
absen menjadi sistem penerang bagi kehidupan. Faktor
ini merupakan titik paling penting memotivasi reaksi
anarkisme beberapa kalangan yang sangat merindukan
Islam untuk kembali menjadi satu-satunya sistem
kehidupan. Mereka begitu mendesak dan terburu-buru
merealisasikan mimpi itu, sehingga pilihan-pilihan selain
anarikisme hanyalah kendala yang menghadang. Kedua,
serangan-serangan dahsyat yang dikenakan pada akidah
serta ajaran Islam, termasuk upaya pembasmian umat
secara massal. Kekerasan kemudian menjadi satu-satunya
cara yang memungkinkan untuk membela Islam dan
memenangkan saudara-saudara muslim yang teraniaya.
Ketiga, sudah putus asa terhadap pihak pemerintah yang
selalu memanipulasi keinginan-keinginan umat, merampas
hak-haknya dan tak hentinya melakukan tekanan-tekanan
terhadap organisasi-organisasi sosial yang berpeluang
membuat aksi dan kegiatan bermanfaat dan membantu
masyarakat.

MH:
HF:

Lalu apa solusinya menurut anda?
Saya melihat beberapa solusi penting untuk fenomena
ini. Pertama, sesegera mungkin menerapkan syariah Allah
sebagai pedoman tunggal bagi manusia dan kehidupan,
agar jiwa dan hati menjadi tentram dan nyaman. Kedua,
mengeringkan sumber-sumber kerusakan, juga menyaring
serta membersihkan sarana-sarana pendidikan, kebudayaan serta media dari hal-hal yang bertantangan dengan
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ajaran Islam. Ketiga, sangat penting untuk meninggalkan
budaya men-takfîr dan menghakimi suatu komunitas
Muslim dengan alasan mereka tidak menjalankan perintah
dan ajaran agama dengan baik. Islam adalah agama
mudah dan pemurah, dan wilayah persengketaan dalam
kasus-kasus khilafiyah hukum sangat luas. Para penguasa
pun memiliki konsekuensi untuk tidak memungkiri ajaranajaran dalam agama, meski mereka tidak terlalu mentaatinya. Kita melihat penguasa itu masih melafalkan kalimat
“lâ ilâha illa Allâh” (tiada Tuhan selain Allah), kemudian
mereka sudah dapat memperoleh hak perlindungan darah
dan harta. Untuk itu, para pemuda Muslim bisa mengambil
yang termudah saja di antara pendapat-pendapat yang
ada, dan merealisasikan cita-cita penegakan Syari‘ah Allah
dengan cara-cara tanpa kekerasan. Keempat, penting juga
meninggalkan cara-cara kekerasan sebagai senjata dalam
menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Sebagaimana dipesankan dalam firman Allah SWT.:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan-Nya
dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang
mendapatkan petunjuk” (Q.S. al-Nahl [16]: 125).
MH:

Anarkisme dan terorisme sebagian kalangan Muslim justru
berangkat dari cara pemahaman teks yang lepas dari
semangat pemahaman yang selama ini terwarnai oleh
al-Qur’ân dan Hadis. Bagaimana seharusnya teks-teks
agama itu dipahami agar Islam terlihat sebagai ajaran
damai?

HF:

Teks-teks agama (al-Qur’ân dan Hadis) harusnya dipahami
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secara total. Hubungan kalimat serta asbâb nuzul-nya,
mesti diperhatikan, karena teks-teks itu memiliki susunan
yang saling menyempurnakan. Untuk itu, tidak dapat
dibenarkan pemfokusan terhadap sebagian teks sambil
melalaikan sebagian yang lain. Tindakan semacam ini
yang pernah dilakukan Bani Israil telah dikecam oleh Allah
SWT dalam al-Qur’ân:

“Apakah kamu beriman kepada sebagian al-Kitab (Taurat)
dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiada balasan
bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu,
melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan di hari
kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat
berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat”
(Q.S. al-Baqarah [2]: 85).
Selain itu, siapapun yang hendak menafsirkan teks-teks
agama ia harus memfokuskan perhatiannya pada dasardasar bahasa serta syariahnya. Al-Qur’ân telah diturunkan
dalam bahasa Arab yang fashîh, dan tidak ada perbedaan
atau persengketaan tentang teks-teksnya. Karena itu,
seorang penafsir harus betul mengerti dan mengetahui
Ilmu-ilmu Syariah dan bahasa Arab. Kalau tidak, tentu
saja akan menyebabkan fitnah dan kerusakan besar di
bumi. Bayangkan seorang laki-laki bodoh membuka klinik/
praktek dokter, bekerja mengobati orang-orang sakit,
padahal dia tidak pernah kuliah atau belajar di fakultas
Kedokteran. Apa yang akan terjadi? Hanya petaka. Lalu
pemerintah harus menindaknya dengan apa? Pemerintah
akan menjatuhkan hukuman berat, karena apa yang
dilakukan laki-laki bodoh itu sangat membahayakan hidup
orang banyak. Jika kelalaian semacam itu sangat penting
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dalam urusan dunia, tidak diragukan bahwa urusan agama
dan Akhirat jauh lebih penting, lebih berbahaya dan lebih
mulia.
MH:

Terakhir, apa pesan anda kepada generasi muda Muslim
Indonesia?

HF:

Saya mendengar dari beberapa mahasiswa Indonesia di
Universitas al-Azhar tentang adanya gerakan liberalisasi
penafsiran yang dimotori oleh beberapa orang. Mereka
menginterpretasi teks-teks agama tanpa terikat oleh dasardasar linguistik maupun syariah, melainkan merujuk pada
falsafah peradaban Barat. Kepada mereka ingin saya
katakan: Kami tidak keberatan untuk harus meninjau dan
mempelajari pola pikir serta hasil ijtihad orang lain, namun
tidak untuk berpikir sebagaimana mereka berpikir. Kami
juga tidak keberatan untuk mengenal cara mereka
membuat solusi bagi berbagai perkara, namun tidak untuk
membuat cara kami bersolusi seperti cara mereka. Itu
karena kami harus bisa berpikir dan membuat solusi
dengan cara dan akal kami sendiri. Kami memiliki khazanah keilmuan turâts yang sangat kaya akan pengetahuan
dan ajaran yang dapat menjadi pijakan untuk bangkit dan
mengahadapi berbagai masalah. Untuk itu, jangan sampai
tertipu melihat apa yang ada pada orang lain!
Dan saya senang sekali mendengar cerita Saudara
(Mukhlish Hanafi) bahwa di antara cita-cita PSQ (Pusat
Studi al-Qur’ân) yang didirikan oleh Prof. Dr. Quraish
Shihab, adalah menggiring penyadaran para budayawan
dan intelektual pada pemahaman al-Qur’ân yang tepat,
menangkis kebatilan-kebatilan orang-orang bodoh dalam
menginterpretasi teks-teks al-Qur’ân, dan sebisa mungkin
berupaya menjaga semangat serta kekokohan dasar-dasar
Islam, juga mengajak kaum muslimin untuk kembali berpegang pada sumber-sumber agama yang lurus, asli dan
murni. Cita-cita semacam itu sungguh mulia. Semoga Allah
senantiasa mengiringi keberhasilan kita semua dalam
ridha dan cinta-Nya, amin.[]
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D

alam tradisi al-Qur’ân, tafsir dan Ilmu Tafsir adalah
dua bentuk tradisi keilmuan yang khusus mengkaji
al-Qur’ân. Tafsir mempelajari pemahaman terhadap

ayat-ayat al-Qur’ân, sedangkan Ilmu Tafsir atau Ushûl al-Tafsîr 1
atau ‘Ulûm al-Qur’ân adalah seperangkat teori dan kaidah untuk
memahami al-Qur’ân. 2 Berbagai kitab, karya dan buku tentang
Tafsir dan Ilmu Tafsir juga telah menghiasi perkembangan Ilmuilmu al-Qur’ân. Dari kitab-kitab itu, telah muncul berbagai corak,
pendekatan dan metodologi penafsiran al-Qur’ân, mulai dari
1
Di antaranya, istilah ini disebut-sebut oleh Mannâ‘ al-Qaththân. Lihat
Mannâ‘ al-Qaththân, Mabâhits fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Riyâdh: Mansyûrât al-‘Ashr
al-Hadîts, 1973), h. 16.
2
Mannâ‘ al-Qaththân, Mabâhits, h. 233-234. Lihat juga Muhammad ‘Alî
al-Shâbûnî, Al-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut: ‘Âlam al-Kutub, 1985), h.
7.
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yang paling klasik seperti tafsîr bi al-ma’tsûr, tafsîr bi al-ra’y,
metode tahlîlî, ijmâlî, muqâran dan mawdhû’î, sampai pada
pendekatan linguistik dan filsafat bahasa. Tulisan ini akan
mengeksplorasi sejumlah karya di bidang Ilmu-ilmu al-Qur’ân
yang ditulis dalam bahasa Arab hingga abad Pertengahan,
sekaligus mengamati kecenderungan penulisan karya-karya
tersebut. Tentang yang terakhir ini, penulis secara sederhana
akan melihat pola-pola penulisan di bidang ini.

Pengertian ‘Ulûm al-Qur’ân
Dalam konteks terluas (al-ma‘nâ al-idhâfî), ‘Ulûm al-Qur’ân
pernah dipahami sebagai ilmu yang mencakup semua ilmuilmu agama dan bahasa Arab. Namun dalam konteks khusus,
‘Ulûm al-Qur’ân berarti semua pengkajian tentang al-Qur’ân
seperti nuzûl, tartîb, kodifikasi, qirâ’ah, tafsîr, i‘jâz, naskh
mansûkh dan sebagainya, sebagaimana yang cenderung
disepakati secara konvensional dalam kitab-kitab ‘Ulûm alQur’ân. Dengan demikian, obyek ‘Ulûm al-Qur’ân adalah alQur’ân itu sendiri. 3 Kata ‘ulûm (dengan menggunakan bentuk
plural/jamak, bukan singular/mufrad) dalam rangkaian ‘Ulûm
al-Qur’ân sendiri dimaksudkan karena banyaknya cabang ilmu
pengetahuan yang terangkum dalam ‘Ulûm al-Qur’ân. 4
Para penulis sejarah ‘Ulûm al-Qur’ân cenderung sepakat
bahwa terma ‘Ulûm al-Qur’ân muncul pertama kali pada abad
VII. 5 Sementara itu, Abû Syahbah cenderung berpendapat
bahwa istilah itu telah muncul pada abad V H. Ia mengacu
pada keterangan Arthur Jeffery yang mentahkik sebuah karya
anonim berjudul “Muqaddimatân fî ‘Ulûm al-Qur’ân” 6 pada tahun

3

Muhammad ‘Abd al-‘Azhîm al-Zarqânî, Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm alQur’ân, h. 20. Lihat juga Muhammad ‘Alî Al-Shâbûnî, al-Tibyân, h. 6. Lihat
lagi Muhammad Ibrâhîm al-Hafnâwî, Dirâsât fî al-Qur’ân al-Karîm, (Cairo:
Dâr Al-Hadîts, tth), h. 5.
4
Muhammad bin Muhammad Abû Syahbah, Al-Madkhal li Dirâsât alQur’ân al-Karîm, (Beirut: Dâr al-Jayl, 1992), h. 25.
5

Muhammad ‘Abd al-‘Azhîm al-Zarqânî, Manâhil., h. 26.
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1954. Salah satu bagian karya ini menyebutkan bahwa ia mulai
ditulis pada tahun 425 H. Namun al-Zarqânî menemukan bukti
lain. Beliau sempat menemukan sebuah karya ‘Alî b. Ibrâhîm
b. Sa‘îd atau yang juga dikenal dengan nama al-Hûfî (w. 330
H) berjudul “Ismuhû al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân”7 di perpustakaan Dâr al-Kutub al-Mashriyah. Buku ini sudah usang dan tidak
teratur lagi. Dengan demikian menurut al-Zarqânî, istilah ‘Ulûm
al-Qur’ân sudah muncul sejak abad IV H.
Dalam prakteknya, istilah ‘Ulûm al-Qur’ân digunakan
dalam berbagai nuansa makna. Abû Bakr b. al-‘Arabî dalam
“Qânûn al-Ta’wîl” pernah menyebutkan bahwa ‘Ulûm al-Qur’ân
terdiri dari 50 ilmu, atau 407.000 ilmu, atau 70.000 ilmu. Beliau
juga pernah berkata bahwa induk ‘Ulûm al-Qur’ân terdiri dari
tiga bagian besar. Pertama, al-tawhîd seperti pengetahuan
tentang makhluk, Tuhan, nama, sifat dan pekerjaan-Nya. Kedua,
al-tadzkîr seperti janji dan ancaman, surga dan neraka. Dan
ketiga, al-ahkâm seperti pembebanan (al-taklîf), manfaat dan
mudarat, perintah, larangan, anjuran dan sebagainya.
Sementara itu, Abû al-Hakam b. Al-Barrijân dalam “al6
Satu-satunya makhthûth (manuskrip) kitab ini hanya terdapat di Berlin
dengan nomor identifikasi 103. Halaman pertama kitab ini telah hilang,
sehingga nama penulisnya pun tidak dapat ditelusuri. Ketika dicetak, bagian
pertamanya diberi judul Kitâb al-Mabânî fî Nazhm al-Ma‘ânî yang merupakan
tafsir al-Qur’ân dan terdiri dari sepulu bab. Bagian keduanya berjudul
Muqaddimah al-Tafsîr karya Ibn ‘Athiyyah (w. 543 H.). Lihat Muhammad b.
Muhammad Abû Syahbah, Al-Madkhal li Dirâsah al-Qur’ân al-Karîm, h. 33.
7
Menurut al-Zarqânî, ini merupakan judul lengkap kitab tersebut. Lihat
al-Zarqânî. Manâhil, h. 26. Namun demikian, Mannâ’ al-Qaththân hanya
menyebutnya al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân. Lihat Mannâ al-Qaththân, Mabâhits,
h. 14. Sementara itu, al-Zarkasyî mencatat dengan judul al-Burhân fî ‘Ulûm
aw fî Tafsîr al-Qur’ân”. Lihat Badr al-Dîn Muhammad b. ‘Abd Allâh al-Zarkasyî,
Al-Burhân fî ‘Ulûm Al-Qur’ân, h. 16. Awalnya buku ini terdiri dari 30 jilid.
Karena tidak terurus, saat ini cuma tinggal 15 jilid. Jilid pertama yang
diperkirakan berisi pengantar dan metodologi penulisan, juga turut hilang.
Setelah meneliti 15 jilid yang tertinggal dalam bentuk manuskrip dan tidak
berurutan, al-Zarqânî menilai bahwa metodologi buku ini adalah tafsir tahlîlî.
Setelah menjelaskan ayat, al-Hûfî membahas ‘Ulûm al-Qur’ân dengan urutan
sebagai berikut; i‘râb al-Qur’ân (nahwu), makna dan tafsir menurut riwayat
dan rasio, dan seterusnya. Kadang-kadang al-Hûfî menjelaskan asbâb al-nuzûl,
naskh dan munâsabah-nya. Lihat al-Zarqânî, Manâhil, h. 26. Mannâ’ alQaththân, Mabâhits, h. 14.

114 Faried F. Saenong

JSQ, Vol. I, No. 1, Januari 2006

Irsyâd” membagi al-Qur’ân dalam tiga ilmu; ilmu tentang nama
dan sifat Allah, ilmu tentang nabi dan ilmu tentang al-taklîf/
al-mihnah. Ada juga yang berpendapat bahwa al-Qur’ân mencakup empat ilmu; perintah (al-amr), larangan (al-nahy), berita
(al-khabr) dan al-istikhbâr. Kemudian, ada lagi yang menambahkan janji (al-wa‘d) dan ancaman (al-wa‘îd), sehingga menjadi
enam. Sementara itu, Muhammad Ibn Jarîr al-Thabarî berpendapat bahwa ‘Ulûm al-Qur’ân mencakup tiga hal; tauhid
(al-tauhîd), berita (al-akhbâr) dan agama (al-diyânât). 8
Secara umum, materi-materi ‘Ulûm al-Qur’ân mencakup
segala hal yang berhubungan dengan al-Qur’ân, sebagaimana
yang dipahami dari terminologi ‘Ulûm al-Qur’ân sendiri. Turâtsturâts ‘Ulûm al-Qur’ân juga secara tidak sengaja telah menawarkan berbagai materi. Namun berbagai turâts seperti karya alZarkasyî, al-Suyûthî ataupun al-Zarqânî tidak secara seragam
menawarkan seluruh materinya. Al-Suyûthî misalnya dalam
al-Itqân telah menawarkan materi-materi yag dibahas dalam
‘Ulûm al-Qur’ân. Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan
tempat, waktu dan kondisi turunnya al-Qur’ân. Bagian ini
mencakup al-makkî wa al-madanî, al-safarî wa al-hadharî, allaylî wa al-nahârî, al-shayfî wa al-syitâ`î, asbâb al-nuzûl dan
ayat pertama dan terakhir turun. Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan sanad yang mencakup al-mutawâtir, al-âhâd,
al-zyâdz, bacaan Nabi, periwayat dan penghafal. Ketiga, halhal yang berhubungan dengan bacaan al-Qur’ân. Bagian ini
mencakup al-waqf, al-ibtidâ’, al-imâlah, al-madd, takhfîf alhamzah dan al-idghâm. Keempat, hal-hal yang berhubungan
dengan lafaz al-Qur’ân seperti al-gharîb, al-mu‘arrab, al-majâz,
al-musytarak, al-mutarâdif, al-isti’ârah dan al-tasybîh. Kelima,
hal-hal yang berhubungan dengan hukum seperti al-‘âm, alkhâsh, al-mujmal, al-mubayyan, al-mu’awwal, al-mafhûm, almuthlaq, al-muqayyad, al-nâsikh dan al-mansûkh. Dan keenam,
makna-makna yang berhubungan dengan lafaz seperti al-fashl,
al-washl, al-î‘jâz, al-ithnâb dan al-qashr. 9 Sementara itu,
8

Badr al-Dîn al-Zarkasyî, Al-Burhân, h. 33-43.

9

Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, Al-Itqân, h. 3.
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memperkaya materi ‘Ulûm al-Qur’ân. Oleh karena itu, dalam
kitab-kitab itu terdapat materi ‘Ulûm al-Qur’ân seperti almunâsabât, amtsâl al-Qur’ân, aqsâm al-Qur’ân, dan sebagainya.

Sejarah dan Perkembangan ‘Ulûm al-Qur’ân
Pada masa Nabi dan Sahabat, ‘Ulûm al-Qur’ân belum
menjadi kebutuhan. Para Sahabat dapat langsung meminta
konfirmasi nabi tentang maksud suatu ayat. Di samping itu,
fasilitas tulis-menulis belum memungkinkan. Para sahabat juga
masih mengandalkan tradisi hafal dan oral dari pada tradisi
tulis. Nabi juga sempat melarang berbagai penulisan selain
al-Qur’ân. Sampai pada masa Abû Bakr dan ‘Umar, secara garis
besar, tradisi lintas ilmu pengetahuan pada masa itu melalui
proses al-talqîn (penerimaan langsung) dan al-musyâfahah (oral),
bukan al-tadwîn dan al-kitâbah.
Perkembangan selanjutnya ditandai dengan peristiwa
penulisan al-Qur’ân pada masa ‘Utsmân. Peristiwa itu disebutsebut sebagai cikal bakal perkembangan ‘Ulûm al-Qur’ân
dengan munculnya ‘Ilm Rasm al-Qur’ân atau ‘Ilm al-Rasm al‘Utsmânî, dan ‘Utsmân dianggap sebagai pencetus ‘Ulûm alQur’ân. Perkembangan besar kedua ditandai dengan perintah
Khalifah ‘Alî kepada Abû al-Aswad al-Duwalî untuk menetapkan
dasar-dasar kaidah bahasa Arab bagi al-Qur’ân. Maka muncullah
Ilmu Nahwu yang diikuti dengan ‘Ilm I‘râb al-Qur’ân. 10
Perkembangan terbalik terjadi pada masa kekuasaan Banî
‘Umayyah. Para Sahabat dan Tâbi‘în masih lebih mengutamakan
tradisi al-talqîn dan al-riwâyah, bukan al-tadwîn dan al-kitâbah.
Namun, al-Zarqânî menganggap perkembangan ini sebagai altamhîd (masa persiapan) untuk pengembangan dan kodifikasi
‘Ulûm al-Qur’ân. 11

10

Al-Zarqânî, Manâhil, h. 23.

11

Al-Zarqânî, Manâhil, h. 23.
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Secara garis besar, para sahabat yang dianggap sebagai
peletak dasar ‘Ulûm al-Qur’ân adalah al-Khulafâ’ al-Rasyîdûn,
Ibn ‘Abbâs, Ibn Mas‘ûd, Zayd b. Tsâbit, Abû Mûsâ al-Asy‘arî
dan ‘Abd Allâh b. al-Zubayr. 12 Sementara itu, riwayat-riwayat
tafsir sangat banyak diriwayatkan dari ‘Abd Allâh b. ‘Abbâs,
‘Abd Allâh b. Mas’ûd dan Ubay bin Ka‘b. 13 Sedangkan kalangan
Tâbi’în menerima dan belajar tafsir dari generasi senior/sahabat
di kawasan studinya masing-masing. ‘Abd Allâh b. ‘Abbâs di
Mekkah misalnya melahirkan Mujâhid, ‘Athâ’ b. Abî Rabâh,
‘Ikrimah, Sa‘îd bin al-Jubayr, Mawlâ Ibn ‘Abbâs dan Thâwus
b. Kaysân al-Yamânî. Sementara itu, ‘Abd Allâh b. Mas‘ûd di
Irak menciptakan generasi seperti ‘Alqamah b. Qays, Masrûq,
al-Aswad b. Yazîd, ‘Âmir Al-Sya‘bî, al-Hasan al-Bashrî dan
Qatâdah b. Di‘âmah al-Sadûsî. Sementara itu, murid-murid besar
Ubay bin Ka‘ab di Madinah antara lain misalnya Zayd bin Aslam,
Abû al-‘Âliyah dan Muhammad b. Ka‘b al-Qurazhî. 14
Perkembangan pesat ‘Ulûm al-Qur’ân terjadi pada masa
tadwîn. Perhatian utama mereka pada masa itu adalah tafsir.
Bahkan muncul persepsi bahwa tafsir adalah induk Ilmu-ilmu
al-Qur’ân. Pada masa tadwîn ini (abad II H.), para ulama sudah
memulai kretivitas penulisan Hadis dengan berbagai metodologi
penulisan. Menurut temuan ‘Abd Allâh Mahmûd Syahâthah,
pada masa ini, Muqâtil b. Sulaimân (w. 150 H.) telah menulis
beberapa karya besar dalam ‘Ulûm al-Qur’ân dan tafsir seperti
al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir fî al-Qur’ân al-Karîm, al-Tafsîr al-Kabîr,
Nawârid al-Tafsîr, al-Nâsikh wa al-Mansûkh, Tafsîr Khams Mi’ah
Âyah min al-Qur’ân al-Karîm, al-Âyât al-Mutasyâbihât dan lainlain. 15 Salah satu metodologi tafsir adalah penulisan Hadis
12

Al-Zarqânî, Manâhil, h. 23.

13
Riwayat ini memang tidak termasuk sebagai tafsir yang sempurna
bagi al-Qur’ân. Riwayat ini terbatas dalam tafsir beberapa ayat, atau hanya
sekedar menjelaskan garis besar dan hal-hal yang rumit dalam al-Qur’ân.
14
15

Mannâ‘ al-Qaththân, op cit., h. 11.

Kitab Tafsîr Khams Mi’ah Âyah min al-Qur’ân al-Karîm, menurut catatan
‘Abd Allâh Mahmûd Syahathah, saat ini terdapat di museum Inggris dengan
No. OR6333. Lihat Muqâtil b. Sulaimân, Al-Asybâh wa al-Nazhâ`ir fî al-Qur’ân
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secara bab per bab, dan dalam tradisi penulisan Hadis, salah
satu yang selalu menjadi bab adalah tafsîr al-Qur’ân. Beberapa
Imam Hadis yang selalu meriwayatkan Hadis-hadis tentang
tafsir al-Qur’ân antara lain Yazîd b. Hârûn al-Salamî (w. 117
H.), Syu‘bah b. al-Hajjâj (w. 160 H.), Wakî‘ b. al-Jarrâh (w. 190
H.), Sufyân b. ‘Uyaynah (w. 197 H.), ‘Abd al-Razzâq b. al-Hamâm
(w. 211 H.). 16 Tafsir (dari kumpulan Hadis-hadis itu) mereka
merupakan kompilasi pemahaman al-Qur’ân Sahabat dan
Tâbi‘în. 17 Mannâ‘ al-Qaththân memperkirakan Imam-imam Hadis
itu sempat mengumpulkan secara khusus Hadis-hadis tentang
tafsir al-Qur’ân, namun tafsir mereka dipastikan tidak terpelihara
secara tertulis sampai sekarang. 18 Setelah perkembangan ini,
muncullah berbagai ragam dan metodologi tafsir seperti tafsir
bi al-ra’y, tafsir riwayat, tafsir tahlîlî, tafsir per juz, tafsir per
surat, tafsir per ayat, tafsir ayat-ayat hukum dan sebagainya.
Demikianlah, dapat dikatakan bahwa sejarah ‘Ulûm alQur’ân dimulai secara oral (al-talaqqî dan al-riwâyah). Kemudian
pada masa tadwîn, ‘Ulûm al-Qur’ân tertulis sebagai salah satu
bab dalam penulisan Hadis. Sejak itulah, tafsîr bi al-ma’tsûr
mentradisi di kalangan ulama, yang kemudian disusul oleh
munculnya metodologi tafsîr bi al-ra’y. Perkembangan lainnya
ditandai dengan penulisan ‘Ulûm al-Qur’ân secara tematik.
Perkembangan ‘Ulûm al-Qur’ân lainnya diwarnai oleh
ulama-ulama abad III H. seperti Abû ‘Ubayd al-Qâsim b. Salâm
(w. 224 H.) yang menulis tentang al-nâsikh wa al-mansûkh,
‘Alî b. al-Madînî (guru al-Bukhârî, w. 234 H.) yang menulis Asbâb
al-Nuzûl, dan Ibn Qutaybah (w. 276 H.) yang menulis tentang
musykil al-Qur’ân. Pada abad IV, muncul lagi Muhammad b.
Khalaf b. al-Marzibân (w. 309 H.) yang menulis al-Hâwî fî ‘Ulûm
al-Qur’ân, Ibn Jarîr al-Thabarî (w. 310 H) yang menulis Jâmi‘
al-Karîm, (Cairo: Al-Hay’ah al-Mashriyah al-‘Âmmah li al-Kitâb, 1975), ed.
‘Abd Allâh Mahmûd Syahathah, h. 77, 80-85.
16

Al-Zarqânî, Manâhil, h. 23. Mannâ‘ al-Qaththân, Mabâhits, h. 12.

17

Al-Zarqânî, Manâhil, h. 23.

18

Mannâ‘ al-Qaththân, Mabâhits, h. 12.
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al-Bayân yang bahkan dianggap sebagai tafsir yang paling
mu‘tamad, karena menampung berbagai pendapat sambil
melakukan tarjîh. 19 Pada abad ini, muncul juga Abû Bakr
Muhammd b. al-Qâsim al-Anbârî (w. 328 H.) yang menulis ‘Ulûm
al-Qur’ân, Abû Bakr al-Sijistânî (w. 330 H.) yang dikenal sebagai
generasi ulama pertama yang menulis tema gharîb al-Qur’ân,
dan Muhammad b. ‘Alî al-Adfawî (w. 388 H.) yang menulis alIstighnâ’ fî ‘Ulûm al-Qur’ân.
Sementara itu, ulama-ulama abad V yang mewarnai
perkembangan Tafsir dan ‘Ulûm al-Qur’ân antara lain Abû Bakr
al-Bâqilânî (w. 403 H.) yang menulis I‘jâz al-Qur’ân, al-Mâwardî
(w. 450 H.) yang menulis Amtsâl al-Qur’ân, dan ‘Alî b. Sa‘îd
al-Hûfî yang dikenal sebagai penulis pertama tentang I‘râb alQur’ân. Pada abad VI, muncul Abû al-Qâsim ‘Abd al-Rahmân
atau lebih dikenal dengan nama al-Sabîlî yang dikenal sebagai
penulis pertama tentang mubhamât al-Qur’ân dan Ibn al-Jawzî
(w. 597 H) menulis Funûn al-Afnân fi ‘Ulûm al-Qur’ân” 20 dan
“al-Mujataba fi ‘Ulûm Tata‘allaq bi al-Qur’ân”. Pada abad VII,
muncul ‘Alam al-Dîn al-Sakhâwî (w. 643 H) yang dikenal sebagai
penulis pertama tentang qirâ’ah al-Qur’ân berjudul Jamâl alQurrâ’, Ibn ‘Abd al-Salâm (w. 660 H.) yang dikenal sebagai
penulis pertama tentang majâz al-Qur’ân, Abû Syâmah (w. 665
H) yang menulis Al-Mursyid al-Wajiz ilâ fî-mâ Yata’allaq bi alQur’ân al-‘Azîz”, dan Abû al-Ma’âlî ‘Azîzî bin ‘Abd Al-Malik yang
menulis al-Burhân fî ‘Musykilât al-Qur’ân. 21
Secara khusus, keunggulan kualitatif produk abad berikutnya semakin tinggi. Pada abad VIII, muncul buku al-Burhan fi

19

Al-Zarqânî, Manâhil, h. 21.

20
Sebagian kitab Funûn al-Afnân masih terjaga dalam bentuk manuskrip
(nash makhthûth) di Perpustakaan al-Taymûriyah. Menurut keterangan alZarqânî, kedua kitab karya Ibn al-Jawzî ini masih berbentuk manuskrip di
Dâr al-Kutub al-Mashriyah. Lihat Ibn al-Jawzî, Funûn al-Afnân, h. 27).
21
Karya al-Sakhâwî dan Abû Syâmah ini menurut al-Suyûthî, sangat tipis
dan ringkas jika dibandingkan dengan buku-buku ‘Ulûm al-Qur’ân lainnya
pasca abad VII. Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân,
(Cairo: Dâr Nahr al-Nîl, tth), h. 7.
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‘Ulûm al-Qur’ân” karya Badr al-Din al-Zarkasyi (w. 794 H) 22 yang
juga dianggap kitab paling mu‘tamad dalam ‘Ulûm al-Qur’ân
dan Aqsâm al-Qur’ân karya Ibn al-Qayyim (w. 751 H.) serta
Ushûl al-Tafsîr karya Taqiy al-Dîn Ahmad b. Taymiyah al-Harânî
(w. 728 H.). 23 Produktivitas penulisan ‘Ulûm al-Qur’ân semakin
memuncak pada abad IX. Muhammad Sulayman al-Kafîjî (w.
873 H) menulis tentang Tafsir dan ‘Ulûm al-Qur’ân. 24 Abad ini
juga diwarnai oleh Jalal al-Din al-Bulqaynî yang menulis Mawâqi‘
‘Ulûm min Mawâqi‘ al-Nujûm”. 25 Masih pada abad IX, al-Suyûthî
(w. 911 H.) juga menulis dua buku berjudul al-Tahbir fi ‘Ulûm
al-Tafsir” 26 dan al-Itqan fî ‘Ulûm al-Qur’ân”. 27 Buku yang terakhir
ini kemudian cenderung dinilai sebagai —meminjam istilah
Ritzer— eksemplar dalam studi ‘Ulûm al-Qur’ân.
22
Bentuk manuskrip karya Badr al-Dîn al-Zarkasyî ini juga masih
tersimpan di Perpustakaan al-Taymûriyah/Dâr al-Kutub al-Mashriyah. Lihat
al-Zarqânî, Manâhil, h. 21. Karya ini sebenarnya memiliki beberapa manuskrip
lainnya dan tersebar di beberapa perpustakaan. Untuk informasi selengkapnya,
lihat al-Zarkasyî, Al-Burhân., h. 18-19.
23

Abû Syahbah, Al-Madkhal, h. 35.

24

Al-Kâfîjî dan al-Suyûthî menilai bahwa belum ada karya yang serupa
dengan karya al-Kâfîjî ini sebelumnya. Buku kecil ini terdiri dari dua bagian
besar; yaitu bagian tafsir atau takwil dan bagian yang menjelaskan syaratsyarat menafsirkan al-Qur’ân secara rasional. Buku ini kemudian ditutup dengan
uraian tentang etika antara guru dan murid. Al-Suyûthî juga menilai bahwa
buku ini tidak dapat memuaskannya, sehingga beliau tidak dapat memahaminya
secara utuh. Lihat Abû Syahbah, Al-Madkhal, h. 36. Lihat lagi al-Suyûthî,
Al-Itqân, h. 3. Lihat juga al-Zarqânî, manâhil, h. 27.
25

Menurut penilain al-Suyûthî dan Ibn al-Atsîr, karya ini mengkaji 50
lebih materi ‘Ulûm al-Qur’ân secara sangat detail. Lihat al-Suyûthî, Al-Itqân,
h. 3-4.
26
Kitab yang mengandung 102 materi pembahasan ini selesai ditulis
pada 872 H. Namun karena ketidakpuasannya, al-Suyûthî melanjutkan uraiannya
dalam al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân. Lihat al-Zarqânî, Manâhil, h. 28. Al-Tahbîr
sebenarnya merupakan komentar al-Suyûthî terhadap kitab Mawâqi‘ ‘Ulûm
min Mawâqi‘ al-Nujûm” karya Jalal al-Din al-Bulqaynî. Sementara itu, menurut
pengakuan al-Suyûthî, al-Itqân merupakan hasil analisa dialektisnya dengan
al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân karya al-Zarkasyî. Al-Suyûthî juga mempersiapkan
al-Itqân ini sebagai pengantar metodologis bagi kitab tafsirnya berjudul Majma‘
al-Bahrayn wa Mathla‘ al-Badrayn. Lihat al-Suyûthî, Al-Itqân, h. 5-6.
27
Kitab ini terdiri dari 80 materi pembahasan. Al-Suyûthî menambahkan,
sekiranya ingin, kitab ini dapat berkembang menjadi lebih 300 materi
pembahasan. Lihat Al-Suyûthî, Al-Itqân, h.6.
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Pada abad-abad berikutnya, berbagai karya tentang ‘Ulûm
al-Qur ’ân bermunculan. Beberapa karya itu antara lain
Mushthafâ Shâdiq al-Râfi‘î (I‘jâz al-Qur’ân), Sayyid Quthb (alTashwîr al-Fannî li al-Qur’ân dan Masyâhid al-Qiyâmah fî alQur’ân), Ahmad Mushthafâ al-Marâghî dan Mughibh al-Dîn alKhathîb (Tarjamah al-Qur’ân), Mushthafâ Shabrî (Mas’alah
Tarjamah al-Qur’ân), Muhammad ‘Abd Allâh Darrâz (al-Naba’
al-‘Azhîm), Thâhir al-Jazâ’irî (al-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’ân) yang
terbit pertama kali pada tahun 1335 H., 28 Syeikh Muhammad
‘Alî Salâmah (Manhaj al-Furqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân) yang merupakan bahan-bahan kuliah di Fak. Ushuluddin, trio Muhammad
Bakhyat, Muhammad Hasanayn al-‘Adawî dan Muhammad alKhalf al-Husaynî yang menulis turunnya al-Qur’ân dalam tujuh
huruf, Muhammad ‘Abd al-‘Azhîm al-Zarqânî (Manâhil al-‘Irfân
fî ‘Ulûm al-Qur’ân), Ahmad ‘Alî (Mudzakkirah ‘Ulûm al-Qur’ân)
yang juga merupakan bahan-bahan kuliah, Shubhî al-Shâlih
(Mabâhîts fî ‘Ulûm al-Qur’ân), Muhammad Bakhyat al-Muthî‘î (alKalimât al-Hassân fî al-Hurûf al-Sab‘ah wa Jam‘ al-Qur’ân),
Muhammad Habîb Allâh al-Syanqîthî (Îqâzh al-A‘lâm fî Ittibâ‘
Rasm al-Mushaf al-Imâm), ‘Abd al-‘Azîz Jâwîsy (Atsar al-Qur’ân
fî Tahrîr al-‘Aql al-Basyarî), Muhammad ‘Abd al-‘Azîz al-Khûlî
(al-Qur’ân al-Karîm; Washfuhû, Hidâyatuhu, Atsaruhu, I‘jâzuhû),
Ahmad Muhammad Jamâl tentang mâ’idah al-Qur’ân dan masih
banyak lagi.
Sementara itu, al-Suyûthî yang wafat pada 911 H. saja
sudah mencatat berbagai produk ulama yang berkaitan dengan
‘Ulûm al-Qur’ân, antara lain; Fadhâ’il al-Qur’ân (Abû ‘Ubayd),
Fadhâ’il al-Qur’ân (Ibn al-Dharr), Yâsîn wa Fadhâ’il al-Qur’ân
(Ibn Abî Syaybah), al-Mashâhif (Ibn Abî ‘Âwud), al-Mashâhif (Ibn
Asytah), al-Radd ‘alâ Man Khâlafa Mushaf ‘Utsmân (Ibn Abî Bakr
al-Anbârî), Akhlâq Hamalah al-Qur’ân (al-Âjirî), al-Tibyân fî Âdâb
Hamalah al-Qur’ân (al-Nawawî), al-Nasyr wa al-Taqrîb (Ibn alJawzî), al-Kâmil (al-Hadzlî), al-Irsyâd fî Qirâ’ât al-‘Asyr (al-Wâsithî),
28
Berdasarkan catatan Abû Syahbah, buku ini berjudul al-Tibyân li Ba’dh
al-Mabâhits al-Muta‘alliqah bi al-Qur’ân. Kitab ini menurutnya merupakan
ringkasan al-Itqân karya Al-Suyûthî. Lihat Abû Syahbah, Al-Madkhal, h. 41.
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al-Syawwâsh (Ibn Ghalbûn), al-Waqf wa al-Ibtidâ’ (Ibn al-Anbârî,
al-Sajjâwindî, al-Nuhhâs, al-Dânî, al-‘Ammânî dan Ibn alNakzâwî), Qurrah al-‘Ayn al-Fath wa al-Imâlah wa Bayn alMufazhzhayn (Ibn al-Qâshih), Mufradât al-Qur’ân (al-Râghib),
Gharîb al-Qur’ân (Ibn Qutaybah dan al-‘Azîzî), al-Wujûh wa alNazhâ’ir (al-Naysâbûrî dan Ibn ‘Abd al-Shamad), al-Wâhid wa
al-Jam‘ fî al-Qur’ân (Abû al-Hasan al-Akhfarî), al-Ausath al-Zhâhir
(Ibn al-Anbârî), Syarh al-Tashîl wa al-Irtisyân (Abû Hayyân), alMughnî (Ibn Hisyâm), al-Jinn al-Dânî fî Hurûf al-Ma‘ânî (Ibn Amr
Qâsim), I‘râb al-Qur’ân (Abû al-Baqâ’, al-Sumayn, al-Safâqisî
dan Muntakhab al-Dîn), al-Muntakhâb fî Tawjîh al-Syawâdz (Ibn
Jinnî), al-Lughât al-latî Nazal bi-hâ al-Qur’ân (Ibn Qutaybah dan
Abû al-Qâsim Muhammad b. ‘Abd Allâh), Ahkâm al-Qur’ân
(Ismâ’îl al-Qâdhî, Bakr bin al-‘Alâ’, Abû Bakr al-Râzî, al-Kiyâ alHarâsî, Ibn al-‘Arabî, Ibn al-Ghars dan Ibn Khuwayz Mindâd),
al-Nâsikh wa al-Mansûkh (Makkî, Ibn al-Hishâr, al-Sa‘îdî, Abû
Ja‘far al-Nuhâs, Ibn al-‘Arabî, Abû Dâwud al-Sijistânî, Abû ‘Ubad
al-Qâsim b. Ruslân, Abû Manshûr ‘Abd al-Qâhir dan Ibn Thâhir
al-Tamîmî), al-Imâm fî Adillah al-Ahkâm (al-Syeikh ‘Izz al-Dîn
b. ‘Abd al-Salâm), I‘jâz al-Qur’ân (al-Khaththâbî, al-Rammânî,
Ibn Surâqah, al-Qâdhî Abû Bakr al-Bâqilânî, ‘Abd al-Qâhir alJurjânî, al-Imâm Fakhr al-Dîn dan Ibn Abî al-Ashba‘), Majâz alQur’ân (Ibn ‘Abd al-Sallâm), al-Îjâz fî al-I‘jâz (Ibn al-Qayyim),
Nihâyah al-Ta’mîl fî Asrâr al-Tanzîl, al-Manhaj al-Mufîd fî Ahkâm
al-Tawkîd dan al-Tibyân fî al-Bayân (al-Zamlakânî), Badâ’i‘ alQur’ân, al-Tahbîr, dan al-Khâthir al-Sawa’ih fî Asrâr al-Fawâtih
(Ibn Abî al-Ashba‘), Asrâr al-Tanzîl (al-Syaraf al-Bârizî), al-Aqshâ
al-Qarîb (al-Tanûkhî), Minhâj al-Bulaghâ’ (al-Hâzim), al-‘Umdah
(Ibn Rusyayq), al-Shanâ‘ayn (al-‘Askarî), al-Mishbâh (Badr alDîn b. Mâlik), al-Tibyân (al-Thîbî), al-Kinâyât (al-Jurjânî), al-Ighrîd
fî al-Farq bayn al-Kinâyah wa al-Ta‘rîdh dan al-Iqtinâsh fî alFarq bayn al-Hashr wa al-Ikhtishâsh (al-Syeikh Taqiy al-Dîn alSubkî), ‘Arûs al-Afrâh (Bahâ’ al-Dîn), Rawdh al-Ifhâm fî Aqsâm
al-Istifhâm, Nasyr al-‘Abîr fî Iqâmah al-Zhâhir Maqâm al-Dhamîr,
al-Muqaddimah fî Sirr al-Alfazh dan Ahkâm al-Ra’y fî Ahkâm
al-Ây (al-Syeikh Syams al-Dîn al-Shâligh), Munâsabât Tartîb al-
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Suwar (Abû Ja‘far b. al-Zubayr), Fawâshil al-Âyât (al-Thawqî),
al-Matsal al-Sâ’ir dan al-Falak al-Dâ’ir ‘alâ al-Matsal al-Sâ’ir Kanz
al-Narâ’ah (Ibn al-Atsîr), Badî‘ Qudâmah (Mawfiq ‘Abd al-Lathîf),
al-Burhân fî Mutasyâbih al-Qur’ân (al-Kirmânî), Durrah al-Tanzîl
wa Ghurrah al-Ta’wîl fî al-Mutasyâbih (Abû ‘Abd Allâh al-Râzî),
Kasyf al-Ma‘ânî fî al-Mutasyâbih al-Matsânî (al-Qadhî Badr alDîn b. Jamâ’ah), Amtsâl al-Qur’ân (al-Mâwardî), Aqsâm al-Qur’ân
(Ibn al-Qayyim), Jawâhir al-Qur’ân (al-Ghazâlî), al-Ta‘rîf wa alI‘lâm fî-mâ Waqa‘a fî al-Qur’ân min al-Asmâ’ wa al-I‘lâm (alSuhaylî/Ibn ‘Asâkir), al-Tibyân fî Mubhamât al-Qur’ân (al-Qadhî
Badr al-Dîn b. Jamâ’ah), Asmâ’ man Nazal fî-him al-Qur’ân (Ismâ’îl
al-Dhurayr), Dzât al-Rasyîd fî’Adad al-Ây wa Syarhiha (alMawshilî), Syarh Âyât al-Shifât (Ibn al-Libân), al-Durr al-Nazhîm
fî Manâfi‘ al-Qur’ân al-‘Azhîm (al-Yâfi‘î), al-Maqna‘ (al-Dânî), Syarh
al-Râ‘iyah (al-Sakhâwî), Badâ’i‘ al-Fawâ’id (Ibn al-Qayyim), Kanz
al-Fawâ’id (al-Syeikh ‘Izz al-Dîn b. ‘Abd al-Salâm), al-Ghurar wa
al-Dhurar (Tadzkirah al-Badr b. al-Shâhib), Jâmi‘ al-Funûn (Ibn
Syubayb al-Hanbalî), al-Nafîs (Ibn al-Jawzî), al-Bustân (Abû alLayl al-Samarqandî) dan sebagainya. 29 Kitab-kitab ‘Ulûm alQur’ân lainnya masih bertebaran, baik yang bersifat diktat kuliah
di berbagai universitas Islam maupun kitab-kitab ‘Ulûm al-Qur’ân
yang ditulis dalam bahasa-bahasa non Arab.
Masa kodifikasi sepertinya menciptakan kegemilangan dan
kemunduran sekaligus. Ia menghasilkan kegemilangan karena
ia menjadi stimulus bagi kalangan cerdik pandai Muslim untuk
menulis buku yang secara kuantatif tidak tertandingi oleh
peradaban manapun hingga saat ini. Berbagai bentuk karya
tulis bermunculan pada masa ini. Namun, masa kodifikasi juga
memiliki sisi negatif yang tidak kalah luar biasanya. Para ahli
sejarah relatif sepakat bahwa kreativitas menulis umat Islam
pasca kodifikasi menurun sangat drastis. Karya-karya serta
riset-riset orisinil menjadi sangat minim secara kuantitatif. Hal
ini diperparah dengan kecenderungan fanatisme mazhab di
masa itu. Tak pelak lagi, karya-karya yang muncul setelah ini

29

Al-Suyûthî, Al-Itqân, h. 7-8.
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adalah karya-karya yang ditujukan untuk membela mazhabnya
sendiri, sekaligus menyerang mazhab lainnya.
Salah satu bentuk pembelaan mazhab internal adalah
munculnya kecenderungan intelektual baru di kalangan Muslim,
yaitu tradisi syarh (komentar) dan hâsyiyah (komentar/catatan
pinggir). Kecenderungan ini bahkan menjadi andalan dan
karakter karya umat Islam abad pertengahan. Syarh dan
hâsyiyah salah satunya dimaksudkan untuk memudahkan
pembaca dalam memahami sebuah teks orisinal (matn) atau
kitab-kitab rujukan. Bahkan suatu syarh kadang dijelaskan lagi
dalam sebuah karya baru, bahkan hingga mencapai empat
tingkatan. Contoh terbaik kencerungan terakhir ini adalah
sebuah kitab tarâjum atau biografi ulama-ulama Hadis berjudul
al-Kamâl fî Asmâ’ al-Rijâl karya al-Maqdisî (w. 660 H.). Karya
di-syarh oleh al-Mizzî (w. 740 H.) menjadi Tahdhîb al-Kamâl fî
Asmâ’ al-Rijâl yang kemudian dikomentari oleh al-‘Asqalânî (w.
852 H.) menjadi Tadzhîb al-Tahdzîb. Al-‘Asqalânî bahkan
mengomentari sendiri karyanya ini menjadi Taqrîb al-Tadzhîb.
Lebih dari itu, Madjid pernah menilai bahwa “ciri umum
masyarakat Muslim saat itu ialah suasana traumatis terhadap
perpecahan dan perselisihan, sehingga yang meuncul sebagai
dambaan atau obsesi masyarakat ialah keamanan dan
ketentraman. Agaknya dambaan mereka tercapai, tapi dengan
ongkos yang amat mahal, yaitu stagnasi atau kemandekan.
Sebab ketenangan dan ketentraman itu mereka ‘beli’ dengan
mengekang kreativitas intelektual dan penjelasan atas nama
taqlîd dan tertutupnya ijtihad. Ketidakberanian mengambil
resiko salah dalam penelitian dan penjelajahan itu kemudian
dirasionalisasi dengan argumen bahwa apa yang telah dihasilkan oleh para imam madzhab dan pendukung-pendukung
mereka itu, seolah-oleh telah ‘final’, dan apapun produk
pemikiran mereka harus diterima sebagai berlaku ‘sekali untuk
selamanya’.” 30 Hal ini diperparah dengan situasi politik global
30
Nurcholish Madjid, “Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqh dan
Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam” dalam Budhi Munawar-Rachman

124 Faried F. Saenong

JSQ, Vol. I, No. 1, Januari 2006

di mana terjadi penyerbuan dan invasi bangsa-bangsa Turki
dan Mongol, sehingga ketenangan dan ketenteraman itu
semakin beralasan. 31
Sejarah ilmu-ilmu al-Qur’ân juga tidak bisa dilepaskan dari
kecenderungan global ini. Banyak karya-karya di bidang ini
bahkan hanya mengulang-ulang karya-karya sebelumnya, tanpa
mengindahkan tradisi ilmiah yang telah dikembangkan para
ulama sebelumnya. Referensi dan sumber kutipan selalu
ditinggalkan. Ketidakjujuran ilmiah ini bahkan hampir-hampir
mencapai titik plagiasi. Tidak sedikit pakar —Muslim dan nonMuslim— yang —meski— secara diam-diam menilai bahwa
ulama sekaliber Jalâl al-Dîn al-Suyûthî dapat mengikuti kecenderungan itu. Hanya dengan sedikit pengembangan, alItqân karya al-Suyûthî merupakan reinkarnasi al-Burhân karya
al-Zarkasyî. Sekiranya al-Suyûthî tidak memiliki kontribusi besar
lainnya dalam keilmuan Islam, boleh jadi beliau akan menjadi
catatan tersendiri dalam sejarah intelektualitas Islam. 32 []

(ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina,
1994), h. 313.
31

Untuk lebih memperdalam kecenderungan intelektual umat Islam abad
pertengahan, lihat Franz Rosenthal, The Technique and Approach of Muslim
Scholarship, (Roma: Pontificum Institutum Biblicum, 1947). Lihat juga George
Makdisi, The Rise of Colleges: Institution of Learning Islam and the West,
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981).
32

Salah satu studi serius dalam kasus ini dilakukan oleh Kenneth A.
Nollin, The al-Itqân and Its Sources: A Study of al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân
by Jalâl al-Dîn al-Suyûthî with Special Reference to al-Burhân fî ‘Ulûm alQur’ân by Badr al-Dîn al-Zarkâsyî (1968), sebuah disertasi di Hartford Seminary,
USA. Sebuah catatan kritis juga dipublikasikan dalam Jurnal Studi al-Qur’ân
edisi ini oleh Ilham B. Saenong.
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“HERMENEUTIKA
AL-QUR’ÂN”;
Mengenal al-Tafsîr al-Hadîts
Karya ‘Izzat Darwaza 1
Ismail K. Poonawala

D

i antara sejumlah tulisan tokoh Arab-Palestina dalam
politik, pendidikan dan sejarah, karya ‘Izzat Darwaza
(1888-1984) 2 merupakan salah satu karya tafsir tebal

yang berjilid-jilid. Seperti pemimpin-pemimpin Muslim dan politik
lainnya, 3 Darwaza menafsirkan al-Qur’ân —dengan metode
barunya— selama penahanannya di penjara Damaskus yang
1
Di-Indonesia-kan oleh Faried F. Saenong dari Ismail K. Poonawala,
“Muhammad ‘Izzat Darawaza’s Principles of Modern Exegesis; A Contribution
toward Qur’anic Hermeneutics” dalam Andrew Rippin (ed.), Approach to the
Qur’ân, (New York: New York University Press, 1976).
2
Untuk biografinya, lihat entri “Muhammad ‘Izzat Darwaza” dalam
Encyclopaedia of Islam (EI²), (New Edition).
3

Sebagai contoh, lihat otobiografi Muhammad ‘Alî yang memimpin
gerakan “Khilâfah” di India dalam Muhammad Ali, My Life; A Fragment, (Lahore,
1942), h. 107-128. Lihat juga Kenneth Cragg dan Marston Speight, Islam from
Within; Anthology of Religion, (Belmon: Calif, 1980), h. 14-17. Tafsir Abû
al-A’lâ al-Mawdûdî (w. 1979) juga ditulis selama masa penahanannya di penjara
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dijatuhkan oleh penguasa militer Inggris ketika terjadi perlawanan rakyat terhadap pemerintahan kolonial Inggris di
Palestina. Meski Inggris dapat menumpas perjuangan Palestina
pada 1936 dan mematahkan aktivitas dan karir politik Darwaza,
pemenjaraannya di Damaskus merupakan awal kehidupan
barunya, di mana al-Qur’ân menjadi perhatian utamanya pada
tahun-tahun berikutnya. Pada satu sisi, ia memanfaatkan
‘kesempatan’ itu dengan aktivitas religius dan mulai membaca
buku apa saja tentang tafsir dan studi al-Qur’ân yang dapat
ia akses. Selama masa itulah, ia menyelesaikan tiga karya
tentang al-Qur’ân. 4
Ide menulis tafsir modern muncul setelah menyelesaikan
tiga karya tersebut di dalam penjara Damaskus. Setelah masa
hukumannya selesai, Darwaza tetap tidak bisa kembali ke
Nablus karena penguasa Inggris menahannya. Ia kemudian
diberangkatkan dan tinggal di Turki hingga akhir 1945. Kehidupannya selama di Turki dengan kekayaan bahan pustakanya, memberinya lagi kesempatan untuk merealisasikan anganangannya menulis tafsir modern. Ia menyelesaikan draft kasar
tafsirnya bernama al-Tafsîr al-Hadîts di Bursa. Tentang obyek
pembaca yang dituju, ia katakan:
Multan. Lihat Charles Adams, “Abû al-A’lâ al-Maudûdî’s Tafhîm al-Qur’ân”
dalam Andrew Rippin (ed.), Approaches to the History of the Interpretation
of the Qur’ân, (Oxford, 1988), h. 307.
4

Muhammad Izzat Darwazah, Al-Qur’ân al-Majîd, (Beirut: Sidon), h.
141. Tiga karya pertama yang ia tulis pada masa penahanannya adalah ‘Ashr
al-Nabî wa Bi’atuhû qabl al-Bi‘tsah; Suwar Muqtabasah min al-Qur’ân al-Karîm
wa Dirâsât wa Tahlîlât Qur’âniyah, (Beirut, 1384/1964), ed. 2/Revisi. Draft
pertamanya telah selesai pada Muharram 1359/Maret 1940, dan terbit pertama
kali pada 1947. Karya ini kemudian diikuti oleh Shirâth al-Rasûl; Suwar
Muqtabasah min al-Qur’ân al-Karîm wa Tahlîlât wa Dirâsât Qur’âniyah, (Beirut,
1384/1965), ed. 2/Revisi. Draft pertama dilengkapi pada Ramadhân 1359/
Oktober 1940, dan pertama kali terbit pada 1947. Karya ketiga adalah alDustûr al-Qur’âniyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah fî Syu’ûn al-Hayât, (Cairo:
1386/1966), ed. 2/Revisi. Sebelumnya, karya ketiga ini terbit pertama kali
pada 1956 dengan judul al-Dustûr al-Qur’âniyah li Syu’ûn al-Hayât; Al-Sunnah
al-Nabawiyah. Pada edisi kedua, beberapa Hadîs ditambahkan sesuai dengan
komentar pembaca. Penting dicatat, bahwa ketiga karya ini secara umum
didasarkan pada Al-Qur’ân, sehingga Darwaza sendiri menamainya Silsilah
Qur’âniyah (Serial Al-Qur’ân). Dalam karyanya ini, biografi Nabi Muhammad
saw., terkesan cukup unik.
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“Setelah kami menyelesaikan tiga karya sebelumnya, ide
menulis tafsir komprehensif, dengan keinginan memperkenalkan al-Qur’ân yang sesuai dengan materi-materi tiga
karya sebelumnya, menjadi kenyataan. Dalam tafsir ini, kami
ingin mengungkap rahasia wahyu, konsep fundamental alQur’ân, dan semua materinya, dalam gaya dan susunan surat
yang baru. 5 Tafsir ini juga meresponi kebutuhan mendesak
generasi muda kita, yang mengeluhkan gaya tradisional
tafsir, dan yang telah meninggalkan tafsir-tafsir tradisional
itu. Ini pada gilirannya membawa mereka memutuskan
hubungan dengan kitab suci agama mereka, yang seharusnya diperhatikan.” 6

Setelah menyelesaikan draft awal tafsir tersebut, Darwaza
menulis volume lain berjudul al-Qur ’ân al-Majîd sebagai
pengantar tafsirnya. Dalam karya terakhir ini, Darwaza menjelaskan metodologi tafsir modernnya. Tujuan studi ini adalah
meneliti suatu istilah yang disebutnya sebagai “exemplary
methods” (metodologi percontohan) dalam memahami al-Qur’ân
5
Metode baru yang ia maksud adalah menafsirkan atau mengomentari
ayat atau surat yang disusun dalam unit-unit yang lebih kecil dan logis
berdasarkan pertimbangan isi, konteks dan ritme, tanpa mengikuti susunan
ayat demi ayat berdasarkan susunan tradisional. Nampaknya, susunan baru
yang ia maksud adalah susunan kronologis surat berdasarkan masa pewahyuan,
bukan pada susunan standar surat dalam mushaf Usmânî.
Susunan kronologis yang digunakan Darwazah didasarkan pada susunan
surat cetakan al-Qur’ân (atas izin Kementerian Dalam Negeri Mesir dan Kantor
Syeikh Al-Azhar) yang ditulis oleh kaligrafer Bagdar Ogli, dengan beberapa
perubahan kecil. Secara bervariasi, kronologi ini mengikuti susunan kronologis
tradisional dan susunan kronologis yang ditawarkan oleh peneliti Barat seperti
Gustav Weil, Theodore Noldeke, F. Schwally, Roger Blachére dan Richard Bell
yang menggunakan kriteria berbeda. Menulis tafsir lengkap dengan
menggunakan susunan kronologis memang bukan hal yang biasa. Oleh karena
itu, Darwaza menjustifikasi usahanya ini dengan meminta fatwa dari Mufti
Aleppo dan Syria. Ia katakan, “menurut kami, susunan kronologis ini merupakan
metodologi terbaik dalam memahami al-Qur’ân. Dengan kronologi ini, kita
dapat, bukan hanya mengikuti karir Rasulullah dalam sejumlah periode, tetapi
juga dapat mengamati tahap-tahap pewahyuan secara lebih tepat dan jelas.
Hal ini juga lebih memungkinkan pembaca tenggelam dalam suasana seputar
pewahyuan al-Qur’ân, serta dalam makna dan cakupannya. Ini pada gilirannya,
mengungkapkan kearifan wahyu pada pembaca. Lihat ‘Izzat Darwaza, AlTafsîr al-Hadîts, (Cairo, 1381/1962), Vol. I, h. 153-157.
6
‘Izzat Darwaza, Al-Tafsîr al-Hadîts, h. 5. Karya lainnya seperti ‘Ashr
al-Nabî, juga diperuntukkan bagi pemuda Islam. Lihat Izzat Darwaza, ‘Ashr
al-Nabî, h. 13-14.
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dan tafsirnya, dan untuk mengevaluasi kontribusinya terhadap
hermeneutika al-Qur’ân.
Pengantar yang ia tulis di Bursa itu, mengandung empat
bab; [1] al-Qur’ân: Gaya, Wahyu dan Efeknya, [2] Kompilasi
al-Qur’ân: Qira’at dan Susunannya, [3] Metodologi Percontohan
Memahami al-Qur’ân dan Tafsirnya, dan [4] Komentar Terhadap
Karya-karya Mufassir dan Metodologinya. Sebelum menganalisa
metodologi percontohannya, terdapat sebuah catatan ringkas
tentang hal-hal yang berhubungan dengan dua bab pertama. 7
Pada bab pertama, Darwaza mengungkap hubungan erat
al-Qur’ân dan sejarah kenabian (sîrah) pada satu sisi, hubungan
al-Qur’ân dengan kondisi Arab pra Islam di sisi lain.8 Ia tegaskan
bahwa al-Qur’ân secara jujur merefleksikan biografi Nabi
Muhammad saw. dalam dua hal yang sama; hubungan
Muhammad dengan wahyu sebagai penerima wahyu, dan
hubungannya dengan manusia, yaitu bagaimana seruannya
menyembah Tuhan Yang Esa diterima oleh mereka. Al-Qur’ân
juga merefleksikan gambaran yang benar dari kondisi Arab
pra Islam; kondisi sosial-ekonomi, kehidupan budaya dan
intelektual, dan corak keagamaan, sosial dan etika.
Selanjutnya, ia membicarakan pewahyuan al-Qur’ân dan
dan menegaskan bahwa hakikat wahyu yang berhubungan
intim dengan rahasia kenabian, masih menyimpan misteri dan
belum dapat diungkap oleh logika manusia. Hal terbaik yang
dapat dilakukan ialah berupaya memahami pengalaman Nabi
dalam menerima wahyu dengan bantuan beberapa ayat yang
relevan, dan kemudian diekspresikan seluas mungkin dalam
bahasa manusia. Setelah membicarakan semua ayat yang
berhubungan dengan proses pewahyuan, Darwaza mengutip
al-Qur’ân yang mengatakan bahwa wahyu diturunkan ke hati

7

Kedua bab ini meluas hampir dalam 50% buku tersebut, dengan
pembicaraan yang detail tentang topik itu. Berikutnya, ia membuat catatan
singkat terhadap isu-isu penting.
8

Kedua poin ini lebih dikembangkan dalam bab ketiga.
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Nabi. 9 Ia mengabaikan banyak Hadis yang menjelaskan
pengalaman Nabi menerima wahyu secara fisik, kecuali satu
hal, yaitu yang menegaskan bahwa Nabi pernah melihat
malaikat

dalam

wujud

manusia

yang

berkomunikasi

dengannya. Ia kemudian menafsirkan penglihatan Nabi pada
malaikat sebagai salah satu bentuk persepsi mental. 10
Bab

kedua

membahas

kompilasi

al-Qur’ân

dan

penyusunannya. Darwaza membuat klasifikasi terhadap
hitungan ayat yang berbeda-beda dalam tiga kategori:
i)

Nabi wafat dan al-Qur’ân belum terkumpul dalam satu
mushaf. Kompilasi dan penyusunannya dilakukan
setelah wafatnya Nabi.

ii)

Mushaf para sahabat berbeda-beda, yang bukan
hanya dalam penyusunannya, tetapi juga dalam
penambahan dan pengurangan ayat.

iii)

Al-Qur’ân telah tercatat, serta ayat dan suratnya telah
tersusun semasa hidup Nabi dan sesuai dengan
perintahnya.

Darwaza menentang bahwa susunan al-Qur’ân sekarang
(susunan surat dan susunan ayat dalam surat-surat) telah
dilakukan oleh Nabi. Tugas Abû Bakr adalah mengumpulkan
al-Qur’ân di antara ‘dua sisi’ (bayna al-lawhayn) dan menulisnya
dalam satu copy. Sementara itu, tugas Usmân adalah
menetapkan transkripsi dan menyatukan berbagai qirâ’at.
Darwaza sangat ragu bahwa ‘Ubay b. Ka‘b dan ‘Abd Allâh b.
Mas‘ûd memiliki mushaf yang berbeda, dan bahwa ‘Alî bin Abî
Thâlib, seperti yang diklaimnya, memiliki koleksi yang disusun
secara kronologis.
9
10

Q.S. al-Syu‘arâ’ [26]:192-195 dan al-Najm [53]:11.

Meskipun Darwaza tidak menekankan latihan dan sofistikasi dalam
memformulasikan dan mengartikulasikan pandangannya tentang hakikat wahyu,
di mana ia dapat mempertahankan sisi ‘kelainan’, obyektivitas, dan karakter
verbal wahyu pada satu sisi, dan pada saat yang sama, dapat memelihara
hubungan yang sangat dekat dengan personalitas religius Muhammad.
Pandangannya ini sangat mirip dengan pandangan Fazlur Rahman. Lihat Fazlur
Rahman, Islam, (London, 1966), h. 30-33.
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Dengan mengikuti tradisi umat Islam umumnya, Darwaza
menghindari penisbatan kompilasi al-Qur’ân kepada Nabi,
karena adanya teori nasakh. Menurut teori ini, selama Nabi
hidup, beberapa wahyu tak terpikirkan, karena nasakh bersifat
niscaya. Ia kemudian menyatakan, mushaf ‘Utsmânî sekarang
ini mencakup segala hal yang ditinggalkan Nabi. Pernyataan
Darwaza dan kesimpulannya adalah bahwa ia tidak dapat
menjamin bahwa mushaf tersebut, telah mencakup semua
wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Argumentasinya tentang
pembedaan dua posisi ini didasarkan pada al-Qur’ân sendiri;
“dan Kami tidak menasakh suatu ayat atau Kami biarkan terlupa,
kecuali Kami datangkan hal yang lebih baik atau sama”, dan
“kapan saja Kami mengganti suatu ayat, Allah lebih mengetahui
apa yang Ia turunkan”. Metodologi pemahaman al-Qur’ân dan
tafsirnya, ia jelaskan pada bab tiga.

Al-Qur’ân dan Sejarah Kenabian (Sîrah) 11
Darwaza menekankan adanya hubungan erat antara alQur’ân dan biografi Nabi (sîrah). Ia tegaskan bahwa al-Qur’ân
sangat reflektif terhadap fase-fase kehidupan Nabi.12 Hubungan
ini membantu pembaca agar lebih baik memahami segala hal
yang berhubungan dengan Al-Qur’ân tanpa kehilangan latar
aktualnya. Sejumlah bagian al-Qur’ân melukiskan posisi Nabi
yang berhadapan dengan sejumlah kelompok oposisi seperti
penduduk Mekkah, Yahudi, dan kalangan hipokrit (munafik)
di Madinah. Lebih lanjut, ia katakan:
“Observasi terhadap hubungan erat antara pewahyuan alQur’ân dan sîrah, melalui sejumlah fase kehidupan Nabi dan
kondisi yang berubah-ubah, memberi jalan bagi pembaca

11
Penting dicatat, bahwa pendekatan Darwaza dalam Sîrah al-Rasûl
(lihat footnote no. 5), sangat rasional, dan bahwa ia sangat mengkritik narasi
imajiner dan ajaib dari tokoh-tokoh sebelumnya.
12
Banyak pihak yang menerima bahwa al-Qur’ân merupakan rekaman
kontemporer yang paling sesuai dengan kehidupan Nabi. Beberapa pakar Barat
yang sebelumnya meragukan nilai historis sumber-sumber Islam awal, telah
membenarkan bahwa al-Qur’ân merupakan sumber terpercaya bagi kehidupan
Muhammad.
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al-Qur’ân agar terlibat penuh dalam peristiwa-peristiwa dan
kondisi-kondisi seputar pewahyuan. Pembaca akan
menemukan bahwa al-Qur’ân diwahyukan sehubungan
dengan berbagai peristiwa sejarah dan keadaan seputar
seruan itu. Sebagai peristiwa dan keadaan dalam berbagai
perubahan dan perkembangan, pembaca akan merasakan
kearifan al-Qur’ân dalam perubahan, pergantian, dan penghapusan sejumlah ayat, sebagaimana tinggi dan rendahnya
intonasi. Ia menyadari bahwa tidak ada ruang untuk
memperdebatkan perubahan dan penghapusan sejumlah
ayat, mengingat evolusi dan perubahan itu (keduanya berada
dalam logika manusia), selalu ada bersamaan dengan
hakikat segala sesuatu dan hukumnya, atau sebagaimana
Tuhan menciptakan alam. Kearifan langit kemudian menekankan bahwa pewahyuan al-Qur’ân sangat berhubungan
dengan hukum alamiah. Peneliti yang serius terhadap halhal tersebut dalam al-Qur’ân akan mencatat bahwa ia
diwahyukan sehubungan dengan berbagai peristiwa dalam
berbagai cara, dan bahwa al-Qur’ân tidak turun kecuali
karena kebutuhan dan prioritas berdasakan situasi aktual.” 13

Al-Qur’ân dan Lingkungan Nabi 14
Penelitian terhadap hubungan erat antara lingkungan Nabi
dengan misinya pada satu sisi, dan antara pewahyuan al-Qur’ân
dengan kondisi pra Islam di sisi lain, adalah sangat penting
untuk memahami materi-materi yang berhubungan dengan alQur’ân. Pada tingkat pertama, keadaan yang membutuhkan
misi kenabian merupakan keadaan terbaik pada masa pra

13
‘Izzat Darwaza, Al-Qur’ân al-Majîd, h. 144. Argumentasi ini sangat
familiar di kalangan mufassir, karena manfaatnya bagi teori nasakh. Betapapun,
ini memunculkan persoalan teologis yang rumit, karena mempertanyakan
keadilan Tuhan dengan menampilkan perubahan pemikiran secara teoritis
dan dalam wilayah transenden. Para teolog Muslim telah merespon persoalan
ini dalam cara yang berbeda-beda. Ada yang menolak doktrin nasakh ini secara
total. Sebagai sumber, lihat footnote no. 13.
14
‘Izzat Darwaza, ‘Ashr al-Nabî, lihat footnote no. 5. Tokoh lainnya,
R.B. Sarjeant juga menyatakan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap
asal-usul Islam dan pengetahuan teks Islam klasik pada masa pra Islam, sangat
dibutuhkan. Lihat artikelnya dalam Studies in Arabian History and Civilizations,
(London, 1981).
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Islam. Pesan al-Qur’ân kemudian lebih ditujukan pada Arab
pra Islam dalam hal kepercayaan, budaya dan praktek.
Untuk mengilustrasi poin ini, Darwaza memberikan
beberapa sampel berikut. Beberapa ayat al-Qur’ân menekankan
kesia-siaan menerima campur tangan Tuhan, dan mewantiwanti orang-orang yang mengakui para dewa sebagai pihak
yang mencampuri konsekuensi-konsekuensi sosial yang
mengerikan, karena keyakinan ini sangat berakar pada budaya
itu. Ia kemudian menekankan bahwa haji yang disebut al-Qur’ân
menunjukkan bahwa ritus-ritus itu sudah eksis pada Arab pra
Islam. Yang dilakukan Nabi hanya memodifikasi dan melepaskan mereka dari paganisme. Darwaza lebih jauh melangkah
dengan mengatakan bahwa kemurnian ritus yang ditegakkan
Nabi itu, seperti pembersihan Ka’bah, sa‘i antara Shafâ dan
Marwah, melempar jumrah, mencium hajar aswad dan lainnya,
sekarang tidak dapat dihilangkan. Ia tambahkan bahwa praktekpraktek pra Islam dan yang dihapus oleh Nabi, mungkin karena
haji dapat menyatukan Arab. Darwaza juga menekankan
bahwa, berbeda dengan fase Mekkah al-Qur’ân, fase Madinah
mengandung kecaman terhadap kaum Yahudi dan kebiasaan
buruknya, mengingat mereka merupakan kelompok oposisi
terbesar di Madinah.

Bahasa al-Qur’ân
Bahasa Arab dengan segala bagiannya seperti kosa kata,
idiom, gaya dan sintaksisnya, merupakan bahasa lingkungan
komunitas keluarga Nabi, familiar dan dipahami oleh lingkungan
pra Islam. Penelitian terhadap sisi ini membantu kita memahami
idiom secara lebih baik. Al-Qur’ân ditujukan bagi masyarakat
Arab yang mengenal dan memahami bahasa Arab. Bahasa
itu juga merefleksikan intelektualitas, agama, sosial dan
kemajuan material mereka. Meskipun al-Qur’ân ditujukan bagi
seluruh Arab, sejak wacana utamanya didominasi oleh suku
Quraish Mekkah, bahasa al-Qur’ân sangat mengakomodir dialek
Quraish yang dikembangkan dalam lebih dari satu periode.
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Dialek itu dapat ditangkap oleh non-Arab sebagaimana katakata Arab dari dialek lainnya. Inilah yang menjadi alasan
mengapa al-Qur’ân mengandung berbagai dialek Arab. 15
Selanjutnya, ia membantah bahwa bahasa al-Qur’ân tidak
jelas, kompleks dan sulit dipahami. Suku Badwi, kaum elit
Hijâz, kalangan oligarki Mekkah, yang memimpin oposisi melawan Nabi, sebagaimana non-Arab lainnya yang tinggal di
sana, memahami bahasa dan pesan al-Qur’ân dengan sangat
baik. Sayangnya, saat ini, bukan hanya bahasanya yang sulit,
beberapa ekspresinya sangat asing dan tidak familiar, karena
kita sangat jauh dengan mereka dalam jarak, waktu dan kondisi.
Selain itu, bahasa Arab sendiri juga mengalami perubahan
dalam 14 abad ini. 16

15
Salah satu Hadîs terkenal menyatakan bahwa al-Qur’ân diturunkan
dalam tujuh macam bacaan (‘inna al-Qur’ân ’unzila ‘alâ sab‘ah ahruf), maka
bacalah yang termudah bagimu. Lihat Al-Tabrîzî, Misykât al-Mashâbîh ,
(Damaskus, 1961/1962), h. 679. Edisi English, lihat terjemahan James Robson,
(Lahore, 1975), h. 466. Para mufassir dan muhaddis sangat berbeda pendapat
tentang makna ahruf, tetapi pendapat umum memaknainya dengan tujuh
model bacaan, atau tujuh dialek suku. Detailnya, lihat al-Thabarî, Jâmi‘
al-Bayân, (Cairo: 1969), Jil. I, Ed. 2, editor M.M. Syâkir, h. 13ff.
16
Sayangnya, Darwaza tidak menjelaskan bagaimana makna asli kosa
kata dan ekspresi al-Qur’ân sebagaimana yang dipahami umat Nabi dapat
ditelusuri. Apakah ia mencakup penggunaan sumber-sumber extraneous seperti
sajak-sajak pra Islam yang terekam pada masa-masa berikutnya, yang menggunakan sejumlah karakteristik kosa kata dan stilistika yang berbeda dengan
al-Qur’ân? Leksikon Arab pada masa-masa berikutnya yang memanfaatkan
perkembangan semantik, tidak banyak membantu. Petunjuk terbaik menyelesaikan masalah ini adalah al-Qur’ân sendiri. Lihat dua prinsip terakhir di bawah
ini yang lebih lanjut mengkaji masalah ini.
Penting juga untuk dicatat, Darwaza berupaya meminimalisir teori i‘jâz,
lebih khusus lagi, aspek stilistiknya. Ia katakan bahwa idiom-idiom tingginya
tidak dapat dipahami oleh semua generasi Arab. Baginya, hakikat i‘jâz alQur’ân mengandung spiritualitas dan segala cabang-cabangnya. Untuk kajian
lebih lanjut, lihat ‘Izza Darwaza, ‘Ashr al-Nabî, h. 396ff. Lihat juga Ismail
K. Poonawala, “An Ismâ‘ilî Treatise on the I‘jâz al-Qur’ân “ dalam Journal
of the American Oriental Society, (CVIII, 1988), h. 379-385. Dalam ‘Ashr alNabî ini, Darwaza menekankan bahwa ketika penduduk Mekkah menganggap
Nabi sebagai penyair, mereka mungkin melihat dan merasakan hal-hal yang
serupa dengan puisi pada masa awal-awal pewahyuan, mengingat konsepsi
mereka tentang puisi tidak hanya terbatas pada ide, tetapi juga mencakup
irama dan ritme.
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Al-Qur’ân; Antara Prinsip (al-Ushûl) dan Media
(al-Wasâ’il)
Isi al-Qur’ân terwujud dalam dua kategori yang berbeda;
prinsip fundamental (al-ushûl) dan alat atau media (al-wasâ’il).
Al-ushûl merupakan esensi, karena terdiri dari tujuan pewahyuan dan misi kenabian. Totalitas dan substansi al-Qur’ân
adalah agar manusia menyembah Tuhan Yang Esa dan
memberikan aturan komprehensif, yaitu syariat. Selebihnya,
seperti sejarah Nabi, ibarat, nasehat, balasan bagi orang saleh
dan siksa bagi orang jahat, perdebatan dan lainnya, hanyalah
sebagai media-media (al-wasâ’il) pendukung untuk memperkuat al-ushûl dan tujuan.
Mayoritas al-wasâ’il yang terdapat dalam al-Qur’ân seperti
iman pada hari Akhirat dengan segala gambaran kehidupan
(eskatologis, pent.) yang bahagia dan sengsara, malaikat, jin,
mukjizat Nabi, semuanya berhubungan dengan lingkungan Nabi
dan merefleksikan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam.
Mendalami perbedaan antara al-ushûl dan al-wasâ’il ini sangat
penting bagi pembaca al-Qur’ân, agar tidak kehilangan makna
atau tersesat dalam semak belukar. Mufassir harus lebih
memperhatikan hal-hal penting itu, karena wacana tentang halhal pelengkap lainnya seperti hakikat malaikat, jin atau
eskatologi, tidak terlalu penting.
Darwaza menyatakan bahwa ia sampai pada dua isi alQur’ân ini (al-ushûl dan al-wasâ’il), setelah merefleksikan gaya
dan spirit al-Qur’ân, dan setelah mengambil beberapa sampel
ayat sebagai bahan pertimbangan. Argumentasinya didasarkan
pada dikotomi muhkamât dan mutasyâbihât dalam al-Qur’ân.
(Q.S. al-Nisâ’ [3]:7). Menurutnya, distingsi ini bukan hal baru,
mengingat beberapa mufassir generasi pertama seperti Ibn
‘Abbâs, telah menyuarakan bahwa ayat muhkamât merupakan
ayat yang sesuai dengan sesuatu yang tidak berubah, seperti
ayat tentang iman, kewajiban orang mukmin, hukuman dan
ayat-ayat nâsikh, sementara lebihnya adalah ayat-ayat
mutasyâbihât. Untuk mengelaborasi argumentasinya bahwa
prinsip-prinsip dasar yang disebutkan al-Qur’ân adalah esensi-
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nya, ia nyatakan bahwa surat-surat pertama al-Qur’ân seperti
al-Fâtihah [1], al-A‘lâ [87], al-Syams [91], al-Layl [92], al-Tîn [95],
al-Qâri’ah [101], al-Takâtsur [102], al-‘Ashr [103], al-Ikhlâsh [112],
semuanya mengandung prinsip-prinsip dasar dan tujuan
tersebut, dengan pemberitahuan akan adanya balasan bagi
yang mengikuti seruan Nabi, dan azab bagi yang menolaknya.
Al-Qur’ân sendiri menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk
menanamkan keyakinan mendasar dan prinsip-prinsip dasar
lainnya. Sebagaimana misi Nabi yang berkembang dan oposisi
yang juga semakin kuat, media-media untuk mendukung misi
juga diperluas. 17

Kisah-kisah al-Qur’ân
Dengan adanya narasi patriarkhi, nabi-nabi dan bangsabangsa kuno yang disebutkan al-Qur’ân, Darwaza kemudian
memberikan suatu penjelasan. Pertama, cerita-cerita tersebut
tidak sepenuhnya asing bagi orang Arab, karena mereka,
khususnya penduduk Mekah, sangat dekat dengan Injil,
sebagaimana cerita lainnya.18 Kedua, cerita-cerita itu disebutkan
dalam al-Qur’ân, bukan sebagai model penuturan atau
pengungkapan sejarah, tetapi untuk menggambarkan moral,
17
Ayat-ayat berikut ini menunjukkan perdebatan antara Nabi dan kaum
kafir tentang pewahyuan al-Qur’ân; Q.S. al-Qalam [68]: 9-15, al-Takwîr [81]:
19-29, al-Furqân [25]: 1-6, al-Sajadah [32]: 1-3 dan 26 dan 192-226, al-Isrâ’
[17]: 45-47 dan 105-111, Yûnus [10]: 15-17 dan 37-40, Hûd [11]: 13-14, Saba’
[34]: 31, dan Fushshilat [41]: 40-45.
Menarik ketika Muhammad ‘Abduh membedakan antara al-ushûl dan
al-furû‘ dalam agama. Al-ushûl merupakan materi doktrin, ritualitas dan etika,
sementara al-furû‘ adalah segala hal yang berhubungan dengan interaksi
manusia dan kehidupan sosialnya. Pakar kebangsaan Mesir lainnya, Muhammad
Nuwayhî yang mendasarkan pandangannya pada distingsi ‘Abduh ini, lebih
jauh melangkah dan menyatakan bahwa al-furû‘ dapat berubah sesuai dengan
kebutuhan. Ia kemudian mengangkat kasus khalifah ‘Umar yang tidak
menerapkan beberapa ayat, karena keadaannya berbeda dengan keadaan Nabi.
Lihat Muhammad Nuwayhî, Nahwa al-Tsaurah fî al-Fikr al-Dînî, (Beirut: 1983),
h. 145-148. Lihat juga Issa J. Boullata, Trend and Issues in Contemporary
Arab Thought, (New york: Albani, 1990), h. 66-67.
18
Untuk mendukung hal ini, ia mengutip Q.S. al-Rûm [30]: 9, Ghâfir
[40]: 21, al-Hajj [22]: 45-46, al-Shaffât [37]; 133-138, al-Qashash [28]: 58,
al-‘Ankabût [29]: 38, al-Fajr [89]; 6-11, dan Hûd [11]: 100.
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mengilustrasi suatu hal, mempertajan fokus perhatian, dan
mendukung pesan-pesan dasarnya. 19
Hal yang kedua ini menjadi sangat penting bagi pemahaman pesan-pesan dan prinsip al-Qur’ân, tanpa kehilangan ceritacerita yang lebih detail. Karenanya, pertanyaan tentang perbedaan cerita yang ada dalam al-Qur’ân dan Injil yang dikemukakan oleh beberapa ahli, menjadi tidak relevan. 20 Ia
kemudian menambahkan bahwa jika terdapat banyak kepalsuan dalam cerita-cerita tersebut, oposisi Nabi akan langsung
mempersoalkannya dan menyerang Al-Qur’ân. Akan tetapi,
tidak ada indikasi dalam al-Qur’ân bahwa mereka menolak
kandungan cerita tersebut. 21
19
Untuk mendukung argumentasinya, Darwaza mengutip beberapa ayat
al-Qur’ân, antara lain Q.S. al-A‘râf [7]: 101,163-166, 175-177, al-Mâ’idah
[5]: 32-33, al-Anfâl [8]: 53-54, al-Syu‘arâ’ [26]: 8, al-Tawbah [9]: 69-70,
Yûnus [10]: 13, 71-98, Yûsuf [12]: 111, al-Ra‘d [13]: 38-42. Lihat juga ‘Izzat
Darwaza, ‘Ashr al-Nabî, h. 466. Pandangan serupa yang menolak cerita-cerita
Isrâ’îliyât (cerita Kristen-Yahudi), lihat ‘A’isyah ‘Abd al-Rahmân bt. al-Syâthi’,
Al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm, (Cairo, 1968), h. 10-11.
20
Darwaza menegaskan bahwa orang Arab hanya akrab dengan ceritacerita versi al-Qur’ân saja. Untuk ilustrasi hal ini, ia mengutip kisah Nabi
Ibrâhîm as. dan Nabi Ismâ‘îl as. sebagai moyang bangsa Arab yang membangun
Ka‘bah. Kisah ini, meskipun tidak ditemukan dalam Taurat, disebutkan oleh
Al-Qur’ân , mengingat sangat prevalent bagi orang Arab. ‘Izzat Darwaza,
Al-Qur’ân al-Majîd, h. 174-175. Karya-karya Barat tentang Isrâ’îliyât dalam
al-Qur’ân dan sumber-sumbernya, dapat dilihat pada entri “al-Qur’ân “ dalam
Encyclopaedia of Islam, (EI²).
21
Tentang pertanyaan itu, boleh jadi Isrâ’îliyât itu telah diketahui oleh
Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi karena mereka prevalent dalam lingkungan
itu, atau Nabi mempelajarinya melalui hubungan-hubungan personal yang
sangat rasional. Jawaban Darwaza adalah bahwa Nabi yang merupakan orang
yang sangat sensitif dan perseptif, mesti mengetahui Isrâ’îliyât itu dari
lingkungannya. Selain itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Nahl
[16]: 103 dan al-Furqân [25]: 4, Nabi melakukan kontak personal dengan
beberapa tokoh yang sangat memahami Injil. Ayat-ayat tersebut
memperlihatkan bahwa Nabi pernah melakukan kontak dengan mereka, tetapi
mereka menolak bahwa Nabi dibimbing oleh mereka. Untuk lebih jelasnya,
lihat ‘Izzat Darwaza, Al-Qur’ân al-Majîd, h. 180-183. Dalam tulisannya “A
Note on the Qur’ân from a Comparatist Perspective” dalam W. Hallâq dan
D. Little (ed.), Islamic Studies Presented to J.C. Adams, (leiden: 1991), h.
183-192, W.C. Smith menegaskan bahwa dengan menerapkan konsep “teks
suci/scripture” yang generik dan statis, orang Barat telah menafsirkan AlQur’ân dengan sangat sederhana, yang selanjutnya sesuai dengan sejumlah
kesamaan dengan berbagai ‘pengaruh’ dan ‘pinjaman’ dari tradisi Kristen
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Malaikat dan Jin 22 dalam al-Qur’ân
Malaikat dan jin yang disebutkan al-Qur’ân, juga bukan
sesuatu yang asing bagi orang Arab. Kitab ini juga merefleksikan kepercayaan Arab pra Islam seperti makhluk halus itu.
Mereka percaya bahwa malaikat adalah anak perempuan
Tuhan. Mereka kemudian menjadikan malaikat sebagai perantara mereka dengan Tuhan. Sementara itu, jin ditakuti karena
mereka yakin bahwa jin adalah sumber kejahatan. Malaikat
dianggap sebagai sumber harapan, sementara jin dianggap
sebagai sumber petaka. Darwaza menekankan bahwa keduanya (malaikat dan jin) diceritakan oleh al-Qur’ân, bukan karena
malaikat atau jin itu sendiri, melainkan untuk mendukung misi
dan tujuan Nabi. Ia tambahkan bahwa makhluk-makhluk itu
tidak dapat dicerna akal, karenanya, pembaca atau mufassir
tidak perlu berpanjang lebar dalam menjelaskan proses penciptaan atau alam makhluk halus. Cukuplah dengan mengatakan bahwa mereka adalah kategori yang tidak terlihat dan dipercaya sebagai sebuah keyakinan.

Esensi dan Sifat Tuhan
Seluruh sifat-sifat fisik Tuhan yang disebutkan dalam alQur’ân digunakan untuk memperkirakan makna kekuasaan, pengetahuan-Nya dan sebagainya. Karenanya, ia tidak dapat dipahami secara tekstual. Penyebutan karakter manusia yang
berasal dari Tuhan, hanya digunakan sebagai metafora. Selain
itu, hal ini menunjukkan bagaimana bahasa manusia —di mana
al-Qur’ân diwahyukan— dapat dimanfaatkan untuk mengekspresikan konsep spritualitas yang agung itu. Ayat-ayat aldan Yahudi, serta berbagai perbedaan seperti distorsi dan kesalahpahaman.
Ia menantang bahwa konsep generik itu tidak tepat bagi al-Qur’ân, dan bahwa
al-Qur’ân sebaiknya didekati dengan mengkulminasikan proses scriptualizing,
dan bahwa al-Qur’ân bisa saja membawa cerita-cerita Yahudi dan Kristen.
Ia kemudian mengilustasikan kasus ini dengan mengangkat kisah Nabi Ibrahim
as.
22
Untuk memperjelas pemakaiannya dalam al-Qur’ân , lihat entri “jinn”
dalam Lane, Arabic-English Lexicon, (London, 1863). Lihat juga Fazlur Rahman,
Major Themes of the Qur’ân, (Chicago, 1980), h. 121-123.
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Qur’ân seperti “laysa ka mitslihî syay’ (tak ada sesuatu pun
yang serupa dengan-Nya),” 23 atau “lâ tudrikuhû al-abshâr” (Ia
tidak dapat dilihat), 24 atau “lâ yuhîthûna bi syay’ min ‘ilmihî
illâ bi-mâ syâ’ (mereka tidak mengetahui ilmu-Nya kecuali yang
Ia inginkan)”, 25 di sisi lain, sebaiknya dianggap sebagai ayatayat yang hanya mengekspresikan esensi-Nya. Hal ini menjadi
sangat penting bagi pembaca. Di samping melibatkan dirinya
dalam perdebatan filosofis tentang esensi dan sifat Tuhan, 26
pembaca sebaiknya membiarkan ayat-ayat tekstual tersebut,
dan mencoba memahami keinginan al-Qur’ân di balik
pengungkapannya.

Susunan Kronologis dan Konteks
Seluruh al-Qur’ân dan bagian-bagiannya (ayat, surat dan
juz), khususnya surat-surat panjang, saling berhubungan secara
berangkai, tematik, stilistik dan kronologis. Karenanya, makna
yang benar, keadaan temporal dan situasional, hukum umum
dan khusus, tidak dapat dicapai secara baik tanpa mempertimbangkan konteks al-Qur’ân. Menerapkan satu ayat saja, atau
hanya sebagian, dengan melepaskan konteksnya, akan mendistorsi, bukan hanya maknanya, tetapi juga tujuan al-Qur’ân.
Darwaza kemudian mengambil beberapa sampel tentang
bagaimana kalangan sektarian dan teolog mazhab berupaya
memprioritaskan ayat atau bagian tertentu dengan melepaskan
konteksnya, yang kemudian mendistorsi pesan-pesan alQur’ân. 27

23

Q.S. al-Syûrâ [42]: 11.

24

Q.S. al-An‘âm [6]: 103.

25

Q.S. al-Baqarah [2]: 255.

26

Tentang perdebatan di kalangan mutakallimîn dan filosof ini, lihat
entri “Allâh” dalam Encyclopaedia of Islam, (EI²). Lihat juga H.A. Wolfson,
The Philosophy of the Kalâm, (Cambridge Mass, 1976), h. 112-234.
27
Sebagai contoh, ayat “Allâh khalaqakum wa mâ ta‘malûn”/Allah
menciptakan kamu dan perbuatanmu (Q.S. al-Shaffât [37]: 96), dilepaskan
dari konteksnya dan digunakan oleh sejumlah teolog untuk menyangkal klaim
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Ketika mengkritik pendekatan tradisional terhadap asbâb
al-nuzûl, Darwaza menganggap bahwa terkadang, rasionalisasi
terhadap pewahyuan ayat-ayat tertentu tidak seirama dengan
konteksnya. Setelah menyebutkan beberapa kasus, Darwaza
memperingatkan pembaca untuk tidak menerima riwayat itu
secara sembrono. Jika asbâb al-nuzûl itu benar, tambahnya,
maka itu hanya sekedar menjelaskan bahwa ada rujukan alQur’ân pada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum ayat turun.
Betapapun, itu tidak berarti bahwa peristiwa-peristiwa tertentu
merupakan satu-satunya sebab turunnya wahyu. 28
Dengan penuh semangat, Darwaza menyangkal asumsi
tak mendasar, bahwa ayat-ayat al-Qur’ân itu terputus, atau
bahwa terdapat inkonsistensi. 29 Sejumlah pengulangan dalam
al-Qur’ân, sangat penting untuk mendukung pesan-pesannya,
sebagaimana ia diturunkan dalam masa yang panjang. 30
lawan-lawannya yang berkata bahwa manusia bebas mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Ayat lainnya, “wa qâtilû al-musyrikîn kâffah”/dan
bumihanguskan orang-orang musyrik (Q.S. al-Mâ’idah [9]: 36), juga dilepaskan
konteksnya oleh sejumlah mufassir dan teolog. Ayat ini juga disebut sebagai
ayah al-sayf yang menasakh semua ayat/aturan sebelumnya tentang larangan
memerangi kaum musyrik.
28
Ia menyebutkan beberapa contoh seperti asbâb al-nuzûl Q.S. alMâ’idah [9]:79 dan Fushshilat [41]: 22. Pada bab empat, sambil menunjukkan
kelemahan mufassir awal, dengan bersungguh-sungguh, Darwaza nyatakan
bahwa banyak riwayat yang sesuai dengan asbâb al-nuzûl, sangat diwarnai
oleh konflik konvensional dalam masyarakat Muslim, dan karenanya, tidak
dapat diterapkan. Lihat ‘Izzat Darwaza, Al-Qur’ân al-Majîd, h. 217-224.
29
Sejumlah pakar Barat telah mengomentari komposisi al-Qur’ân sambil
menunjukkan inkoherensinya (ketidakteraturan). Harus dicatat bahwa Fakhr
al-Dîn al-Râzî (w. 606/1209) merupakan salah satu mufassir pertama yang
sangat menyadari masalah kesatuan surat-surat al-Qur’ân dan urgensinya
dalam tafsir. Syeikh Mahmûd Syaltût (w. 1963) juga mengisyaratkan kesatuan
ini dalam tafsirnya. Untuk analisa struktural terhadap Surat al-Syu‘arâ’ [26],
lihat Irfan Shahid, “A Contribution to Koranic Exegesis”, dalam George Makdisi
(ed.), Arabic and Islamic Studies in Honor of H.A.R. Gibb, (Leiden: 1965),
h. 757ff. Lihat juga Irfan Shahid, “Another Contribution to Koranic Exegesis”,
dalam Journal of Arabic Literature, (1983), No. 14, h. 1-21.
30
Muhammad Ali, yang memimpin gerakan Khilâfat di India, yang juga
telah menafsirkan al-Qur’ân dengan metode baru selama masa penahanannya
oleh pemerintah Inggris, menulis dalam otobiografinya:
“Bagi kami, karenanya, siapa yang membaca bagian kecil al-Qur’ân
setiap hari, bahkan ketika kita membacanya pertama kali dalam waktu

140 Ismail K. Poonawala

JSQ, Vol. I, No. 1, Januari 2006

Tafsîr al-Qur’ân bi al-Qur’ân 31
Cara terbaik dan terotentik memahami al-Qur’ân, implikasi,
instruksi dan suasana pewahyuanya, adalah dengan al-Qur’ân
sendiri, mengingat bagian-bagiannya saling berhubungan. Metode tafsir ini dapat diterapkan sejauh mungkin, tanpa melalaikan kosa kata, gaya, perspektif, ordonansi, prinsip dan medianya. 32 Hal ini menjadi penting karena akan membimbing pembaca melawan spekulasi dan makna yang dipaksakan. Metode
ini juga memungkinkan pembaca untuk membedakan antara
tafsir yang benar dan salah, sambil membaca berbagai tafsir
secara teliti. Darwaza juga menekankan bahwa hukum yang

yang lama, ia tetap tidak kehilangan kesegarannya. Pengulangannya
dan presentasi tema-tema dalam beberapa cara kepada kita setiap
saat sebagaimana yang dialamatkan kepada orang Arab XIII abad yang
lalu, hanya memfasilitasi kita untuk selalu belajar, agar kita tidak
lupa dan lalai. Kitab suci yang dikritik habis-habisan oleh orang Eropa
dengan tuduhan inkoherensi, diskontinuitas dan menjemukan, selalu
memiliki efek yang memabukkan kita dengan segala permisalannya yang
bernilai dan aliran kekuatan motifatif yang intens, langsung dan tak
henti-henti dalam berbagai bidang kehidupan”. Lihat Muhammad Ali,
“My Wife” dalam Kenneth Cragg dan Marston Speight (ed.), Islam from
Within, p. 14-17.
31

Hal ini merujuk pada ungkapan klasik “al-Qur’ân yufassir ba‘dhuhû
ba‘dhan” (bagian-bagian al-Qur’ân saling menafsirkan) yang dipegangi oleh
mufassir klasik, tetapi tidak pernah diterapkan secara sistematis. Lihat
footnote berikut ini.
32
Dalam hal ini, al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur’ân al-Karîm (Cairo: 1968,
Ed. 3, h. 10-11) karya ‘Â’isyah ‘Abd al-Rahmân (juga dikenal dengan psudonim
“Bintu al-Syâthi’”) penting diperhatikan. Metodologinya yang ia pinjam dari
suaminya Amîn Al-Khûlî, mengandung empat poin. Pertama, perlakuan obyektif
terhadap berbagai tema al-Qur’ân dimulai dengan mengumpulkan segala hal
yang berhubungan dalam al-Qur’ân. Kedua, untuk memahami pesan-pesan
tertentu al-Qur’ân dalam suatu konteks, seluruh ayatnya disusun secara
kronologis sesuai dengan masa pewahyuannya dalam rangka menentukan kondisi
pewahyuannya. Ketiga, untuk memahami makna kata-katanya, makna linguistik
orisinalnya dicari terlebih dahulu, kemudian makna al-Qur’ân diketahui dengan
mengumpulkan semua bentuk derivatif kata tersebut, dan meneliti konteks
khususnya dalam ayat tertentu, dan konteks umumnya dalam al-Qur’ân .
Dan keempat, untuk memahami kehalusan ekspresinya, teks dalam susunan
al-Qur’ân diteliti lebih dahulu, kemudian, sejumlah tafsir diolah, dan hanya
yang cocok yang dapat diterima. Lihat juga Issa J. Boullata, “Modern Qur’ânic
Exegesis; A Study of Bintu al-Shâti’s Method”, dalam Muslim World, (1974,
No. 64), h. 103-113.
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berlaku mesti dipertimbangkan ketika makna dan implikasi ayatayat khusus diragukan. 33
Ia menutup bab ini dengan menekankan bahwa metode
dan petunjuk yang ia utarakan untuk memahami al-Qur’ân dan
tafsirnya, bukan sebuah novel atau penemuannya, tetapi diperoleh dari karya-karya mufassir awal. 34 Sayangnya, tambahnya,
tidak ada satu karya tafsir pun mengikuti metode tafsir itu
secara utuh. Mayoritas karya tafsir dikenal karena penjelasan
linguistik dan gramatikalnya, atau eksplorasi yuridis dan
teologisnya, atau tafsir naratifnya.

33
Ia mengemukakan contoh hukuman bagi orang dewasa (yang berzina,
pent.). Menurutnya, Q.S. al-Nisâ’ [4]: 15-16 tidak khusus membicarakan
hukuman itu, sementara Q.S. al-Nûr [24]: 2 menentukan hukumannya, yaitu
100 kali cambuk. Ini berarti bahwa ayat terakhir itu, diwahyukan kemudian,
sebagai perkembangan hukum al-Qur’ân . Dengan meneliti semua ayat yang
relevan, ia juga mengungkap makna Q.S. al-Nisâ’ [4]: 25 yang berbicara tentang
pelanggaran seksual (zina, pent.) yang dilakukan oleh budak perempuan
mukmin yang telah kawin, dengan menyatakan bahwa hukuman mereka adalah
setengah hukuman perempuan mukmin merdeka, sehingga ayat tersebut
diwahyukan setelah turunnya Q.S. al-Nûr [24]: 2.
34
Ia mengakatakan bahwa tafsir dari penulis-penulis berikut ini juga
ia rujuki; Tafsîr Ibn ‘Abbâs (w. 68/688), Riwâyah Abû Shâlih (Fuad Sezgin,
Geschichte des arabischen schrifttums, [Leiden, 1967], Jil. I, h. 27); Muhammad
b. Ismâ‘îl al-Bukhârî (w. 256/870), bab tentang Tafsîr dalam Shahîh-nya; Abû
Ja‘far Muhammad b. Jarîr al-Thabarî (w. 310/923), Jâmi‘ al-Bayân ‘an Ta’wîl
‘Ây al-Qur’ân , yang juga dikenal dengan nama Tafsîr al-Thabarî; Abû Ja‘far
Muhammad b. al-Hasan al-Thûsî (w. 460/1067), Tafsîr al-Tibyân; al-Husayn
b. Mas‘ûd al-Baghawî (w. 516/1122), Ma‘âlim al-Tanzîl; Abû al-Qâsim Jâr Allâh
Mahmûd b. ‘Umar al-Zamakhsyarî (w. 538/1144), Al-Kasysyâf ‘an Ghawâmid
al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-‘Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl; Abû ‘Alî al-Fadhl b. al-Hasan
al-Thabarsî (w. 548/1153), Majma‘ al-Bayân fî Tafsîr al-Qur’ân; Fakhr alDîn al-Râzî (w. 606/1209), Mafâtîh al-Ghayb, yang juga dikenal dengan nama
al-Tafsîr al-Kabîr; Abû ‘Abd Allâh Muhammad b. Ahmad al-Qurthubî (w. 671/
1273), Al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur’ân; ‘Abd Allâh b. ‘Umar al-Baydhâwî (w. 685/
1286), Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl, yang juga dikenal dengan judul
Tafsîr al-Baydhâwî; ‘Abd Allâh b. Ahmad al-Nasafî (w. 710/1310), Madârik
al-Tanzîl wa Haqâ’iq al-Ta’wil; ‘Alî bin Muhammad al-Khâzin (w. 742/1341),
Tafsîr al-Qur’ân al-Jalîl; Abû Hayyân al-Andalûsî (w. 745/1344), Al-Kitâb alKabîr; Abû al-Fidâ’ Ismâ‘îl b. Katsîr (w. 774/1373), Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm;
Abû al-Sa‘ûd (w. 982/1574), Irsyâd al-‘Aql al-Salîm; Mahmûd b. ‘Abd Allâh
al-Alûsî (w. 1854), Rûh al-Ma‘ânî fî Tafsîr al-Qur’ân; al-Syeikh al-Thanthawî
Jawharî, Al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm; Muhammad Rasyîd Ridhâ
(w. 1935), Tafsîr al-Manâr; Muhammad Mushthafâ al-Marâghî (w. 1945), Hadîts
Ramadhân: Tafsîr Jâmi‘ li Khams Suwar min al-Qur’ân; Muhammad Farîd Wajdî
(w. 1954), Shafwah al-‘Irfân fî Tafsîr al-Qur’ân; dan lainnya.
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Bab terakhir buku ini yang kurang lebih terdiri dari 80
halaman, merupakan komentarnya terhadap karya-karya
mufassir dan metodologi mereka. Di samping mengomentari
masing-masing tafsir tersebut secara terpisah, Darwaza
membuat kritiknya itu secara tematis. Penekanannya pada
sejumlah tema seperti kisah nabi-nabi, fenomena alam, malaikat
dan jin, berhubungan satu sama lain. Kritik utamanya adalah
bahwa mayoritas tafsir itu menghadapi suatu tema dengan
pernyataan, penjelasan dan spekulasi yang sangat panjang
dan berlebih-lebihan sehingga hanya menjadi narasi cerita dan
legenda. Sejumlah kaum sektarian dan teolog mazhab juga
memanfaatkan tafsirnya sebagai pegangan yang menguntungkan bagi doktrin mereka, sementara mufassir lainya sangat
sibuk membongkar sesuatu yang mereka sebut dengan “misteri
(al-asrâr) dan simbol (al-rumûz)” yang disebutkan dalam alQur’ân. Konsekuensinya, mereka tersesat dari pesan dan tujuan
al-Qur’ân. Penting untuk dicatat, bahwa beberapa komentator
lepas dari perhatian dan kritisisme Darwaza. 35
Darwaza juga sangat kritis terhadap beberapa tafsir
modern yang memanfaatkan ayat-ayat tertentu untuk
membidani dan mendukung teori-teori ilmiah. Orang-orang ini,
menurutnya, telah melakukan kriminalisasi terhadap Islam
dengan meremehkan karakter transenden al-Qur’ân. Untuk
mendukung argumennya, Darwaza mengutip al-Gazâlî:
“Ada hal-hal yang diyakini oleh para filosof, dan dianggap
tidak bertentangan dengan doktrin agama. Karenanya,
mengimani nabi dan rasul bukan berarti menolak filosof
dalam hal-hal itu. Sebagai contoh, teori bahwa gerhana bulan
terjadi ketika cahaya bulan menghilang karena interposisi
bumi yang berada di antara bulan dan matahari. Bulan
memperoleh cahaya dari matahari, sementara bumi berputar
sendiri dengan dikelilingi oleh langit di segala sudut.
Karenanya, ketika bulan berada pada bayang-bayang bumi,

35

Sebagai contoh, Fakhr al-Dîn al-Râzî dikritisi karena klasifikasinya
yang berlebihan dan subkategorisasi sejumlah tema yang maknanya sama
atau disamakan. Tafsîr al-Manâr juga dianggap keliru karena perluasannya
yang tidak perlu, khususnya debat antara orang Muslim dengan Kristen.
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cahaya matahari hilang. Contoh lainnya, gerhana matahari
berarti interposisi bulan antara matahari dan posisi manusia
di bumi. Gerhana matahari terjadi ketika matahari dan bulan
berhenti sejenak pada persimpangan titiknya, pada derajat
yang sama.
Kita tidak berkepentingan untuk menyangkal teori-teori ini,
karena tidak ada tujuannya. Orang yang mengira bahwa
menyangkal dan menolak sebuah teori adalah tugas religinya, merupakan kejahatan terhadap agama. Segala hal ini
terbentuk oleh fakta-fakta astronomis dan matematis yang
eksak. Jika orang yang mempelajari teori ini —dan telah
menyeleksi sejumlah data, dan berada dalam posisi untuk
menentukan di mana gerhana bulan atau matahari akan
terjadi, gerhana total atau biasa, berapa lama waktu
terjadinya— diberi tahu bahwa hal itu bertentangan dengan
agama, maka agamanya akan goncang, tetapi kebenaran
teori itu tetap ia yakini. Orang-orang seperti itu akan
melakukan kejahatan terhadap agama lebih besar dari pada
musuh yang menyerang secara nyata. Karenanya, sebagaimana kata pepatah, musuh yang bijak lebih baik dari pada
teman yang jahat.” 36

Darwazah menyatakan bahwa sejumlah riwayat yang
diidentikkan dengan beberapa tafsir Sahabat dan Tâbi’în, seperti
Ibn ‘Abbâs (w. 68/688), Mujâhid b. Jabr (w. 104/722), Qatâdah
b. Di‘âmah (w. 117/735) dan Hasan al-Bashrî (w. 110/728),
merupakan riwayat-riwayat palsu dan merefleksikan konflik

36
Al-Gazâlî, Tahâfut al-Falâsifah, (Cairo, 1980), Ed. 6, h. 80. Edisi
Inggrisnya dilakukan oleh S.A. Kamâlî, Tahâfut al-Falâsifah [Incoherence of
Philosophers], (Lahore, 1963), h. 6. Tafsir Syeikh Thanthâwî Jawharî merupakan
obyek kritik ini. Amîn Al-Khûlî, ‘Abbâs Mahmûd al-‘Aqqâd dan Syeikh Mahmûd
Syaltût juga menolak trend tafsir ini. Lihat juga ‘Iffat M. Al-Syarqâwî, Ittijâhât
al-Tafsîr fî Mashr fî al-‘Ashr al-Hadîts, (Cairo, 1972), h. 366-391. Di antara
upaya-upaya baru untuk mencocokkan al-Qur’ân dengan teori ilmiah, al-Qur’ân;
Muhâwalah li Fahm ‘Ashr li al-Qur’ân karya Mushthafâ Mahmûd (1970), penting
untuk dicatat. Ini telah ditolak oleh Bintu al-Syâthi’ dalam Al-Qur’ân wa alTafsîr al-‘Ashrî, (Cairo: 1970), dan ‘Athîf ‘Ahmad dalam Naqd al-Fahm al‘Ashr li al-Qur’ân , (Beirut: 1972). Lihat juga Maurice Bucaille, La Bible, le
Coran et la science, (Paris: 1989), Ed. 14. Buku ini telah diterjemahkan ke
dalam bahasa Inggris, Arab, Persia, Urdu, Turki dan Indonesia. Lihat juga
Mohamed Talbi dan Maurice Bucaille, Réflexions sur le Coran, (Paris: 1989).
Trend ini juga selalu diangkat dalam newsletter yang diterbitkan oleh Muslim
Associations of Southern California.
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religio-politik yang berkembang dalam masyarakat Islam pada
masa-masa awal Islam. Banyak mufassir juga mengandalkan
riwayat-riwayat lemah seperti riwayat yang menyatakan bahwa
seluruh al-Qur’ân pertama kali telah diturunkan sekaligus dari
al-Lawh al-Mahfûzh ke lapisan langit terendah, yang kemudian
diturunkan kepada Nabi secara terpisah. Konsekuensinya,
mereka tidak mengakui hubungan (interrelasi) antara al-Qur’ân
dengan sejarah (sîrah) dan lingkungan Nabi. Doktrin tentang
apakah al-Qur’ân diciptakan (makhlûq/hadîts) atau tidak (qadîm),
nampaknya dikemukakan oleh para teolog mazhab dalam
rangka menjelaskan sifat-sifat Tuhan. Karenanya, memasuki
kontroversi itu adalah sia-sia. Adalah cukup hanya dengan
mengatakan bahwa al-Qur’ân merupakan firman Allah dan
berasal dari-Nya. Tentang esensi dan sifat Allah, kita hanya
bisa berkata bahwa “tidak ada suatu hal pun yang menyamaiNya”. Pembicaraan di luar itu yang bersifat misteri alam yang
berhubungan dengan misteri eksistensi, seperti wujud Tuhan,
wahyu dan Nabi, tidak dapat dicerna oleh akal manusia. 37
Akhirnya, Darwaza menutup pengantar tafsirnya dengan
menyatakan:
“Kita berkeyakinan bahwa generasi Islam memiliki keinginan
besar memahami al-Qur’ân (makna, kondisi pewahyuan)
melalui tafsir kontemporer yang tetap memiliki jiwa kekiniannya, ditulis dalam gaya yang sederhana, mudah dipahami,
dan tanpa penolakan atau dukungan terhadap teori ilmiah.
Secara khusus, keinginan ini tumbuh di kalangan Muslim
dalam rangka mengatasi jarak waktu yang sangat panjang,
dan dengan konteks yang berbeda. Selama waktu itu, umat
Islam mengalami stagnasi dan seakan-akan buta. Mereka
juga gagal menangkap tujuan misi Islam, perubahan waktu
dan petunjuk abadi yang merupakan mukjizat al-Qur’ân.” 38

Hingga penahanannya di Damaskus, Darwaza telah
memimpin sejumlah gerakan politik. Tujuan utamanya menulis
tafsir modern, setelah menyelesaikan studi tematik al-Qur’ân
37

‘Izzat Darwaza, Al-Qur’ân al-Majîd, h. 297.

38

‘Izzat Darwaza, Al-Qur’ân al-Majîd, h. 305.
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dalam tiga volume besar, adalah menyegarkan Islam dalam
kehidupan. Dalam rangka memahami al-Qur’ân secara lebih
baik, ia menyusun metodologinya sebagaimana dijelaskan di
atas.
Darwaza memulai karirnya ketika keinginan mencari
identitas nasional dan perjuangan politik Arab Fertile Crescent
berada di bawah panji Arabisme, dan ideologi nasionalisme
Arab mulai mencari bentuknya. Berawal dari sekedar menjadi
simpatisan, ia kemudian menjadi pendukung aktif nasionalisme
Arab, mengikuti kelompok radikal, mendukung ideologi militan.
Untuk menggolongkan loyalitasnya dalam kelompok-kelompok
yang berbeda secara ideologis seperti ‘Utsmâniyah (Turki
Usmani), Arabisme, Islam, Pan Arabisme, nasionalisme Arab,
atau nasionalisme Palestina, siapapun dapat berkata seperti
umat Islam pada masanya, bahwa Darwaza tergolong dalam
‘Utsmâniyah. Loyalitasnya pada ‘Utsmâniyah didasarkan pada
perasaannya yang teridentifikasi dengan Islam dan sesama
Muslim dalam suatu kekuasaan. Ia nyatakan bahwa ia termasuk
dalam golongan umat Islam ‘Utsmâniyah yang jauh lebih besar.
Sebagai orang Arab, ia sangat antusias pada revolusi 1908 dan
berharap munculnya kekuatan baru yang memimpin Arab.
Loyalitasnya pada ‘Utsmâniyah mulai menyurut ketika terjadi
turkifikasi dan kebijakan represif rezim Turki Muda, yang kemudian menggiring Darwaza pada Pan Arabisme dan nasionalisme
Arab. Hingga akhir Perang Dunia I, nasionalis Arab tidak
mendukung pemisahan diri dari kekaisaran ‘Utsmâniyah, tetapi
lebih menginginkan reformasi dan otonomi. Revolusi Arab 1916
memberi kesempatan untuk membentuk negara Arab independen dan melindungi Palestina dari bahaya Zionis, sehingga
Darwaza meninggalkan wajib militer ‘Utsmâniyah dan berangkat
ke Damaskus dan berbakti pada pemerintah Faisal.
Secara ideologis, Darwaza menjadi nasionalis Arab yang
mendukung konsep kesatuan negara Arab-Syria Raya. Betapapun, pengalamannya di Damaskus telah membuktikan bahwa
universalitas nasionalisme Arab tidak sekongkrit yang ia
bayangkan, dan bahwa terdapat keinginan khusus politik lokal.

146 Ismail K. Poonawala

JSQ, Vol. I, No. 1, Januari 2006

Selain itu, kebijakan dan militer penjajah mendukung keadaan
untuk melawan. 39 Kemudian, setelah Raja Faisal dipecat oleh
Perancis, Darwaza kembali ke Nablus dan aktif dalam
perjuangan nasional Palestina, yang selama periode kekuasaan
Inggris (1922-1948), terpisah dari dari gerakan umum
nasionalisme Arab.
Menurut Darwaza, konstituen utama nasionalisme Arab
itu berbahasa Arab, penduduk pribumi Arab, memiliki sejarah
dan kepentingan yang sama.40 Seperti kalangan nasionalis Arab
lainnya di masa itu, Darwaza tidak melihat Islam bertentangan
dengan nasionalisme Arab. Bahkan ia menganggap keduanya
saling berhubungan dan komplementer. Dalam sejarah Islam,
menurutnya, orang Arab dan bahasa Arab memiliki posisi
istimewa. Nabi Muhammad adalah orang Arab, al-Qur’ân
diwahyukan dalam bahasa Arab, dan Nabi pertama kali berdakwah bagi bangsa Arab. Pernyataan al-Qur’ân bahwa “dan
demikianlah Kami jadikan kamu sebagai ‘ummah yang moderat,
agar kamu menjadi saksi bagi manusia” (Q.S. al-Baqarah [2]:
143), dan “kalian adalah umat terbaik bagi manusia, yang amar
ma‘ruf dan nahi munkar” (Q.S. Âl ‘Imrân [3]: 110), lebih ditujukan
bagi Muslim Arab. Setelah Islam muncul, Islam dan bahasa
Arab yang menyebar dalam kerangka spiritual, budaya, sastra
dan norma sosial, sangat identik dengan Islam Arab.
Nasionalisme bertujuan menyatukan Arab yang memberikan
identitas dan budaya nasional di hadapan penjajah yang tamak,
dan membebaskan mereka dari penindasan pendatang asing,
sehingga mereka bisa hidup bebas dan bermartabat. Ini,
tambahnya, merupakan tujuan akhir Islam. Selain itu, Arab
membentuk kekuatan dan kejayaan Islam di bawah panji Arab.

39

Untuk lebih jauh mengetahui mimpi Pan Syiria di bawah kekuasaan
Faisal, lihat M. Muslih, The Origins of Palestenian Nationalism, (New York,
1988), h. 115-154.
40
‘Izzat Darwaza, Nasy’ah al-Harakah al-‘Arabiyah al-Hadîtsah, (Sidon,
1971), Ed. 2, h. 20 dan 38-39. Ketika memaparkan sejarah panjang Arabisme,
Darwaza menyatakan bahwa nasionalisme Arab bukan konsep baru yang
dipinjam dari Barat.
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Sehingga, pada akhirnya, kebangkitan Arab dan kebanggaan
nasional menghasilkan kebangkitan dan kejayaan Islam.
Prinsip-prinsip yang diutarakan Darwaza dan kemudian
diterapkan dalam tafsirnya, berasal —sebagaimana yang ia
jelaskan sendiri— dari sejumlah tafsir klasik dan modern, tapi
tidak pernah diterapkan secara serius dan sistematis oleh
mufassir lainnya. Hampir semua mufassir mengikuti pola tafsir
konvensional dengan menafsirkan ayat demi ayat atau
memahami kosa kata atau ayat di luar konteks dan penggunaannya dalam al-Qur’ân. Darwaza membiarkan al-Qur’ân
berbicara sendiri dan dipahami sebagaimana ia dipahami oleh
penduduk Mekkah pada masa Nabi. Dalam mengikuti susunan
kronologis dan tidak mengikuti susunan mushaf ‘Utsmânî,
Darwaza memetakan pemahaman historis terhadap pesanpesan al-Qur’ân. Dalam istilah Fazlur Rahman (w. 1988), terdapat
dua level pemahaman dan penafsiran al-Qur’ân. Pertama,
mengkonkritkan situasi historisnya, dan kedua, memberikan
abstraksi dan generalisasi dari kasus khusus ke pernyataan
tujuan moral-sosial. Darwaza juga mengusulkan agar al-Qur’ân
mesti dipelajari dan dipahami secara total dengan segala kosa
kata yang berbeda serta karakter stilistiknya. Ia menolak
mempertimbangkan asbâb al-nuzûl yang dikemukakan oleh
mufassir klasik sebagai sebab dan tujuan pewahyuan ayatayat tertentu. Ia hanya menganggapnya sebagai kondisi
eksternal pewahyuan. Ia kemudian menekankan universalitas
makna, bukan kekhususan sebab. Dalam upayanya mengeliminasi seluruh elemen eksternal yang tidak ada hubungannya
dalam memahami al-Qur’ân, ia tidak ingin terlibat jauh
membicarakan Isrâ’îliyat dan kisah bangsa-bangsa kuno. Kisahkisah itu tidak pernah dimaksudkan sebagai pengungkapan
cerita atau sejarah, tetapi bertujuan untuk melukiskan moral.
Nampaknya, ia juga menolak perdebatan filosofis yang
spekulatif tentang esensi dan sifat Tuhan, alam malaikat dan
jin atau hari akhirat.
Tafsir al-Qur’ân menjadi salah satu perhatian utama
reformis Islam yang dimulai oleh Sir Sayyid Ahmad Khân (w.
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1898) dan Muhammad ‘Abduh (w. 1905). Dalam bukunya Islam
and Modernity, Fazlur Rahman menantang bahwa persoalan
dasar metodologi hermeneutika al-Qur’ân tidak dikemukakan
oleh orang Islam. Ia kemudian juga menyatakan bahwa
ketidaksempurnaan dan kekurangan alat-alat itu digunakan
untuk merumuskan hukum dan segala sesuatu dari al-Qur’ân.
Semua ini dilakukan dengan metodologi yang lemah, sehingga
gagal memahami kesatuan al-Qur’ân. Dalam karya-karya
cemerlangnya, Mohamed Arkoun juga menyeru untuk
menggunakan pendekatan baru. Prinsip tafsir kontemporer
Darwaza, menurut latar belakang pendidikannya dan yang
ditulis pada 40-an, memberikan angin segar dan kontribusi
penting

bagi

perkembangan

metode

hermeneutika

komprehensif dalam memahami al-Qur’ân dan pesan-pesannya.
Darwaza yakin bahwa penafsiran al-Qur’ân merupakan satusatunya dasar untuk melakukan pembaharuan dan pengembangan agama Islam, sosial, pemikiran politik. Ia juga yakin
bahwa al-Qur’ân adalah satu-satunya sumber bagi reinterpretasi

Hisyam 2005

pemikiran Islam.[]
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P

ulisan ini membahas penelitian tentang nalar Islam
dalam disiplin yang secara sederhana dapat disebut
sebagai Orientalisme 2 tentang studi al-Qur’an. Studi

yang dilakukan oleh Kenneth Edward Nollin pada tahun 1968
tersebut setidaknya menggambarkan dua hal penting: pertama,
bagaimana nalar (mind) al-Suyûthî, seorang sarjana al-Qur’an
terkemuka merepresentasikan nalar kesarjanaan Islam klasikskolastik. Kedua, memberi kita contoh cara kerja Orientalisme
klasik dalam “memikirkan” tradisi Islam hingga kini. Tulisan ini
akan memaparkan sejumlah temuan Nollin dalam membuktikan
tesis adanya dependesi al-Suyûthî terhadap berbagai penulis,
pemikiran, dan karya lain pada masanya, terutama pada alZarkâsyî dengan al-Burhân-nya, beserta sejumlah penyebabnya.
1

Disadur dan dikritisi kembali oleh Ilham B. Saenong.

2
Dalam tulisan ini, Orientalisme secara bertukar-tukar disebut juga
dengan Islamologi Barat. Orientalisme, karena studi Nollin tergolong masih
berciri Islamologi Barat tradisional dengan penekanan terutama pada
pendekatan filologis. Sementara Islamologi Barat kontemporer lebih berkonotasi
positif akibat disertakannya kajian semiotik, hermeneutika, kritik wacana,
antropologi, dan sebagainya ke dalam Orientalisme mutakhir sehingga lebih
adil terhadap tradisi Islam. Baca Stefan Wild, “Introduction” dalam Stefan
Wild (ed.), Quran as Text, (Leiden: E.J. Brill, 1996), h. vii dan seterusnya.
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Tesis tersebut, oleh Nollin, dijadikan argumen dalam memahami
hakikat “kurangnya kreativitas” (the limit of initiative) yang
menjadi karakteristik nalar kesarjanaan klasik-skolastik Muslim
pada saat itu, suatu masa yang sering dirujuk sebagai periode
“tertutupnya pintu ijtihad”. Di samping itu, tulisan ini akan
menunjukkan kelemahan metode yang digunakan Nollin dalam
mengkaji nalar Islam klasik dan, dengan membandingkan
dengan studi mutakhir dan sejumlah kritik dari dalam Islamologi
Muslim

kontemporer,

akan

kami

tunjukkan

alternatif

metodologis yang lebih memadai.

Tesis Dependensi
Studi yang sedianya merupakan disertasi Nollin yang
berjudul The al-Itqân and Its Sources: A Study of al-Itqân fî
‘Ulûm al-Qur’ân by Jalâl al-Dîn al-Suyûthî with Special Reference
to al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân by Badr al-Dîn al-Zarkâsyî ini,
berisikan enam bab padat, ditambah appendiks yang sama
tebalnya dengan body-text kajian itu sendiri. Secara berturutturut, Nollin memaparkan latar belakang dependensi (bab 1),
bukti-bukti dependensi (bab 2), pola-pola dependensi (bab 3),
perbedaan dalam dependensi (bab 4), inisatif dalam dependensi
(bab 5), dan kesimpulan mengenai bentuk nalar Islam
berdasarkan temuan-temuan dalam bab-bab sebelumnya.
Seperti yang terlihat dari judulnya, studi Nollin tersebut
melakukan perbandingan antara teks pemikiran al-Suyûthî
mengenai ilmu-ilmu al-Qur’an yang tertuang dalam al-Itqân
dengan teks untuk subjek yang sama dari al-Zarkâsyî yang
termuat dalam karyanya al-Burhân. Dari perbandingan antara

Baca juga P.S. van Koningsveld, “Mohammed Arkoun synthese tussen Islam
en humanisme: interpretie en beeldvorming” dalam Haleber dan P.S. van
Koningsveld, Islam en humanisme. De wlerd van Mohammed Arkoun,
(Amsterdam: VU Uitgeverij, 1992), h. 202 dan seterusnya. Di samping itu,
Islamologi menjadi istilah pengganti Orientalisme, terutama karena yang
terakhir ini sudah mengalami pembusukan makna setelah dikritik secara
sistematis oleh Edward Said, Orientalism (New York: Pantheon Books,1978),
dan Bryan S. Turner, The End of Orientalism (London: George Ullen & Unwin,
1978).
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dua teks utama tersebut, Nollin kemudian memperluasnya pada
sumber-sumber rujukan al-Itqân yang lain, mencari alasanalasannya, dan menarik kesimpulan.
Nollin

memulai

studi

tersebut

dengan

berusaha

memahami suatu karakteristik umum dari situasi kesarjanaan
masa al-Suyûthî dengan membanding-bandingkannya dengan
periode-periode sebelumnya, sekaligus mencari semacam clue
yang dapat menjadi motif dependensi al-Suyûthî. Yang menarik
bahwa karakteristik umum, beserta latar belakang lain dalam
bab awal studinya inilah yang kemudian menjadi titik tolak
yang nantinya digunakan Nollin untuk membuktikan model nalar
Islam klasik-skolastik.
Bagi Nollin, jika masa al-Suyûthî ingin ditempatkan dalam
peta kronologis dari epistem-epistem 3 Islam, maka ia akan
terletak dalam masa komentar, ringkasan, dan kompilasi. Masa
tersebut (abad IX), menurut Nollin, ditandai oleh aktivitas keilmuan yang berusaha mengukuhkan otoritas tradisi dengan:
pertama, mengutip pendapat sarjana pendahulu yang ditandai
dengan kata ittifâqan, ajma‘a al-‘ulamâ’ ‘alâ, dan sebagainya.
Kedua, mengutip pendapat bukan berdasarkan kualitas isinya
(kritik matan) tapi justru karena kualitas sanad. Dalam posisi
ini, al-Suyûthî sangat menghargai kolektor tradisi/Hadis-hadis
tafsir yang awal dan, sebaliknya, mengkritik pedas pandangan
yang tidak berdasarkan otoritas tradisi. Ketiga, hal yang sama
berlaku pada perlunya Hadis-hadis tafsir untuk persoalanpersoalan dalam ‘Ulûm al-Qur’ân dan tafsir. Kesimpulannya,
disiplin Hadis (metode tradisi) diterapkan sebagai norma bagi
keseluruhan isi al-Itqân.
Masa al-Suyûthî, oleh Nollin, dibedakan dengan dua masa
sebelumnya,
3

yakni

masa

formatif

dan

masa

tadwîn

Cara manusia memandang dan memahami kenyataan, suatu anggitan
yang dikembangkan Foucault. Lihat J.H. Mueleman “Takari”, dalam Mohammed
Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Modern, terj. Rahayu S. Hidayat, (Jakarta:
INIS, 1994), h. 308. Dalam kasus ini, epistem tersebut menggambarkan pola
pemikiran tertentu yang oleh Foucault disebut tidak kontinyu antara satu
masa dengan yang lama, tapi mengalami diskontinuitas.
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(pembukuan). Fase formatif menggambarkan situasi intelektual
Muslim awal di mana semangat intelektual abad I dan II
menunjukkan bagaimana materi-materi tradisional membangun
konstruksi Islam mengenai definisi iman dan hidup. Dapat
ditemukan dalam masa pertama ini, materi-materi berupa,
pertama, serial yurisprudensi sebagai keputusan-keputusan
analitis atas dasar al-Qur’ân dan Sunnah4 sebagai ganti loyalitas
dan standar-standar norma kesukuan. Kedua, persoalanpersoalan tentang peribadatan dan praktek ritual lainnya
berdasarkan Sunnah. Ketiga, debat sektarian atau penafsiran
partikular mengenai kandungan al-Qur’ân.
Karakteristik masa al-Suyûthî juga berbeda dengan situasi
intelektual masa tadwîn (abad ke-3 dan seterusnya). Periode
ini mengambarkan suatu pembentukan yang Nollin sebut
sebagai conservative tradisionalism yang mempunyai ciri,
pertama, adanya pola yang sama dalam mengukuhkan otoritas
intelektual di kalangan kesarjanaan Muslim masa itu, terutama
ketika merasakan perlunya merujuk ke belakang (isnâd) agar
sesuai dengan sesuatu yang dikatakan oleh otoritas keilmuan
sebelumnya. Kedua, adanya pengakuan terhadap konsensus
dalam praktek (ijmâ‘), dalam pengertian bahwa kerangka
berpikir partikular tiap individu Muslim saat itu, mengalami
tekanan untuk menyesuaikan diri dengan otoritas sebelumnya,
sehingga mendorong limitasi inisiatif personal karena menjadi
faktor penting dalam setiap diskusi keilmuan. (h. 4)
4
Pengertian sunnah yang dimaksud Nollin di sini mirip dengan analisis
Fazlur Rahman umumnya, yang dimengerti sebagai tradisi praktis atau sunnah
yang hidup; dibedakan dengan Hadis dalam pengertian tradisi verbal, atau
aspek formal/baku dari sunnah yang hidup sebelumnya. Oleh Rahman, sunnah
yang hidup juga dibedakan dalam dua kategori, Sunnah Nabi sebagai teladan
dan sunnah dari Sahabat dan kaum Muslim setelahnya yang merupakan
pelaksanaan teladan-teladan (Sunnah Nabi) dan interpretasi mereka secara
individual (ijtihâd) terhadap Sunnah Nabi tersebut yang jika disepakati
otoritatif oleh orang-orang berilmu sezamannya akan membentuk suatu
lingkaran otoritas baru yang disebut konsensus umum (ijmâ‘). Ijma dalam
pengertian ini sendiri sama dengan sunnah yang hidup itu. Lihat rekonstruksi
brilian Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History (Karachi: Islamic
Research Institute, 1965), dan ringkasan argumennya dalam Fazlur Rahman,
Islam, (Anchor Books, Chicago University Press, 1979), bab 3 dan 4.
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Hasil periode ini demikian luar biasa dengan keberhasilannya membentuk sesuatu yang Nollin sebut sebagai “corpus
of conservative tradisionalism”. Dari sana, lahir korpus Hadis
seperti karya al-Bukhârî, Muslim, dan sebagainya, yang
diperoleh

dari

usaha

mensortir,

mengumpulkan,

dan

mengevaluasi materi-materi riwayat ke dalam kitab-kitab Shahîh,
the authentic mind of early Islam. Dalam bidang studi al-Qur’ân,
muncul korpus tafsir yang dipelopori al-Thabârî, 5 dengan
berusaha menyusun koleksi setara al-Bukhari yang berisikan
opini-opini eksegetis awal dengan otorisasi pada sanad lengkap
yang sampai pada Nabi atau paling tidak (Sahabat) yang paling
dekat dengannya. Sementara dalam bidang teologi dan
mistisisme, masing-masing muncul Imâm al-Asy‘ârî yang
meletakkan pondasi absolutisme teologi dogmatis, dan
akhirnya, al-Ghazâlî yang mengukuhkan pondasi mistisisme
ortodoks, kurang dua abad setelahnya.
Di samping karakteristik umum epistem-epistem sepanjang sejarah gagasan dalam Islam tersebut, Nollin juga
meletakkan posisi al-Itqân dan pemikiran al-Suyûthî pada
umumnya dalam kerangka perdebatan antarteks di mana yang
menjadi perhatian Nollin adalah saling respon antara satu
pemikiran dengan pemikiran lain pada wilayah ide-ide. AlSuyûthî dan intelektualisme Abad Pertengahan dapat dilihat
sebagai hubungan antara periode penghargaan pada keilmuan
yang tinggi dan polemik antarilmuan saat itu. Al-Suyûthî lahir
pada abad ke IX di Asyûth, dataran tinggi di Mesir yang pada
masa itu diperintah oleh dinasti Mamluk yang sangat menghargai keilmuan Islam. Bercermin pada pergulatan intelektualnya sendiri, ia lantas beryakinan dipilih oleh Tuhan (sebagaimana riwayat tentang munculnya revivalis Islam setiap seratus
tahun) sebagai seorang pembaharu abad ke IX. Klaim tersebut

5
Setelah kompilasi tafsir al-Thabârî berkembanglah studi al-Qur’an
dengan tipologi: 1] materi-materi sektarian sesuai dengan particular point
of view (al-Zujâj, al-Qurthubî, al-Zamakhsyârî, dan sebagainya). 2] cabang
tertentu disiplin ‘Ulûm al-Qur’ân seperti: variasi bacaan, i‘jâz, struktur
gramatika, nâsikh-mansûkh, sabab al-nuzûl, dan sebagainya.
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memicu kritik, baik kolega maupun penentangnya, seperti oleh
al-Sakhâwî, muridnya, di mana mereka saling tuduh sebagai
plagiator, dan dengan kolega ayahnya Ibn Zahîrah, seorang
hakim di Mekkah di mana mereka berseteru mengenai Hadishadis yang menyindir sikap arogan al-Suyûthî dan balasan alSuyûthî yang mempertanyakan keahlian lawannya itu mengenai
sanad Hadis yang dikutip (h. 11-12). Al-Suyûthî juga pernah
dipecat dari jabatan Hakim Agung di madrasah Masjid
Baybarasiyah oleh khalifah akibat keputusannya mengurangi
donasi bagi sejumlah sufi di masjid itu, sengaja atau tidak
(karena menurut pengakuannya, ia lemah dalam berhitung).
Dalam latar belakang sosio-kultural inilah, Nollin memposisikan al-Itqân, masterpiece al-Suyûthî di antara ratusan
karyanya yang lain. Bagi Nollin, al-Itqân adalah epitome usaha
intelektual al-Suyûthî dalam rangka menguasai seluruh disiplin
intelektual, memadatkan karya ensiklopedis dalam satu volume
yang ia rampungkan tahun 883 H. Namun demikian, bagi Nollin,
justru di sinilah al-Suyûthî mengambarkan jika dia adalah anak
zamannya (era koleksi, komentar, bukan invensi dan penalaran
deduktif). Al-Itqân bersumber dari ilmuan sebelumnya, bukan
usaha orisinalnya sendiri, sehingga koleksi tersebut mencerminkan tesis the limited creative initiative because of character of
transmission (h. 16).
Tesis tersebut mengantarkan Nollin melacak sumbersumber al-Itqân sebagai karya ensiklopedis. Dari 380 halaman6
edisi cetak (bukan manuskrip), untuk kutipan nama/buku, atau
13.398 baris dari teks tersebut (di luar pendahuluan dan
penutup, karena keduanya tidak cocok sebagai pembanding
kajian di mana masing-masing bukan inti al-Itqân, tapi sebagai
keterangan tambahan mengenai bibliografi yang ekstensif),
8.415 baris (62%) atau 239 halaman di antaranya terkait erat
dengan pengarang (412 orang) atau buku (450 judul) lain. Di
luar itu, ada kutipan/penyebutan dari anonim sebanyak 844

6
Dapat dilihat, dalam appendiks I, daftar lengkap pengarang dan bukubuku kutipan tersebut.

JSQ, Vol. I, No. 1, Januari 2006

Al-Suyuthi dan Nalar Islam Klasik:...

155

baris. Namun ada inkonsistensi [a] dalam soal penegasan
bahwa al-Suyûthî akan memberi evaluasi terhadap orang yang
ia kutip dengan kenyataan bahwa banyak anonim yang ia
masukkan dalam al-Itqân sehingga tidak mungkin memberinya
evaluasi, dan [b] pernyataan al-Suyûthî bahwa ia hanya
mengutip sumber-sumber/nama-nama tertulis yang bukan
hanya ada dalam sanad.
Adapun sumber-sumber al-Itqân tersebut oleh Nollin dibagi
ke dalam dua kategori, yakni kitab-kitab Hadis (books of
tradition) dan kitab-kitab opini/non Hadis (books of analysis).
Al-Suyûthî sangat berhati-hati pada pengutipan kategori
pertama. Sekalipun ada Hadis yang lemah dalam kutipannya,
yang pasti akan ia jelaskan (h. 19). Sementara itu, al-Zarkasyî,
penulis al-Burhân yang menjadi sumber utama al-Itqân, yang
hidup sezaman, namun lebih tua kurang dari seabad dari alSuyûthî, menggambarkan pribadi akademisi murni, tidak
meduduki jabatan publik, dan tidak kontroversial (h. 20).
Nollin mendasarkan tesis di atas pada pengakuan terbatas
al-Suyûthî tentang adanya dependensi. Tujuan al-Itqân, adalah
keinginan kuat menyajikan suatu karya komprehensif mengenai
‘Ulûm al-Qur’ân sebagaimana layaknya yang telah dicapai dalam
‘Ulûm al-Hadîts. Dalam hal ini, al-Suyûthî kecewa terhadap
literatur yang tersedia pada masanya, sebab lebih parsialistik
(h. 22). Bahkan, al-Suyûthî telah menulis al-Tahbîr fî ‘Ulûm alTafsîr (setebal 872 halaman) sebelum menemukan al-Burhân.
Namun demikian, setelah membaca al-Burhân, Al-Suyûthî
mengaku melihat celah yang memungkinkannya menulis karya
ensiklopediknya sediri. Ia lalu menulis al-Itqân yang sistematika
dan isinya sangat mirip: sekedar mengkombinasi sejumlah bab,
atau mengembangkan bab dengan bagian-bagian baru. (h. 23).
Pertanyaannya sekarang, seberapa besar dependensi al-Suyûthî
pada al-Zarkâsyî, dan seberapa besar inisiatifnya? Untuk
menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat lebih lanjut
argumen-argumen Nollin mengenai “tesis dependensi” yang
mengejutkan pada bagian berikut ini.
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Argumen Dependensi
Nollin berpendapat bahwa pencantuman nama al-Zarkâsyî
dalam al-Itqân dalam sejumlah kutipan sering kali mengelabui.
Artinya, dependesi al-Suyûthî dalam pengutipan nama alZarkâsyî lebih nampak ketimbang materi yang dikutip (h. 24),
bahkan sekalipun ada bab khusus tentang al-Zarkâsyî yang
seluruh isinya berasal dari al-Burhân. Untuk menilai seberapa
besar dependensi tersebut, Nollin mengajukan dua jenis/
formula dependensi yang dilakukan al-Suyûthî terhadap alZarkâsyî.
Pertama, limited/admitted dependency, yakni pengutipan
nama al-Zarkâsyî dijadikan judul sub bab, di samping penutipan
nama penulis lainnya, sebagaimana dalam al-Burhân. Kedua,
pengembangan materi (extended/unadmitted dependency)
dalam berbagai bentuknya. Di sana sini ditemukan formula
anonim yang dikutip dari al-Burhân tapi disamarkan. Bahkan
bentuk non anonim bisa dikutip sedemikian rupa sehingga
seakan-akan bukan dari al-Burhân. Extent of dependency ini
berarti bahwa dependensi yang terjadi lebih banyak dari yang
diakui oleh al-Suyûthî dalam bagian pedahuluan bukunya dan
dari material yang dikutip dengan mencantumkan nama AlZarkâsyî (h. 25-6). 7 Hanya saja, menurut Nollin, tetap saja sulit
menentukan exact material yang berasal dari al-Burhân akibat
homogenitas (epistem) kesarjanaan Muslim yang dipengaruhi
monolithic traditionalism.
Namun demikian, untuk mencoba mengurangi kekaburan
pada identifikasi banyaknya materi yang menjadi dependesi
al-Suyûthî, Nollin mengajukan beberapa karakteristik umum.
Pertama, sekalipun kedua buku itu mirip, tapi pada dasarnya

7

Menurut komentar Abû Fadhl Ibrahim, editor edisi cetak untuk alItqân, boleh jadi al-Suyûthî berani menyamarkan dan menganonimkan
depensinya terhadap al-Zarkâsyî, karena edisi al-Burhân (yang pada masa
itu ditulis tangan) sangat terbatas sehingga kurang dikenal. Al-Suyûthî
mengambil posisi itu dengan edisi yang lebih banyak, meskipun ia terpaksa
mengikuti metode penulisan ala al-Burhân.
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al-Suyûthî juga menggunakan materi dari sumber lain. Hanya
saja perbedaan-perbedaan yang terdapat pada istilah kunci,
frase, dan sebagainya tidak mengurangi kenyataan bahwa
substansi materi al-Itqân sangat tergantung pada al-Burhân.
Kedua, ada kebebasan (akibat adanya otoritas 8 al-Suyûthî
sendiri) untuk mengutip secara bebas materi-materi yang
bersandar pada tradisi/Hadis, sekalipun sejalan dengan yang
terdapat dalam al-Burhân. Al-Suyûthî misalnya bisa memberi
versi Hadisnya sendiri, sekalipun kerangka dan sistematikanya
sama dengan al-Burhân (h. 27).
Kesimpulan awal Nollin setelah membandingkan dua teks
tersebut adalah, pertama, secara kategoris, banyak materi alItqân bersandar pada al-Burhân. Dari 380 halaman (edisi cetak,
bukan edisi manuskrip) atau 13.398 baris, atau 2.600 baris
di antaranya dikutip langsung dari al-Burhân. Inilah basis awal
mencari dependensi. Kedua, komentar al-Suyûthî sendiri setelah
membaca al-Burhân yang mendorong inisiatifnya bagi kemungkinan membuat karya komprehensif yang mengandung
sumber-sumber massif opini kesarjanaan Muslim, dibanding
misalnya dengan al-Tahbîr yang jauh lebih singkat (h. 30).
Ketiga, fenomena al-Suyûthî bukanlah konteks partikular, tapi
merepresentasikan the mind of Islam! (h. 31).
Untuk membuktikan adanya dependensi, Nollin mengajukan sejumlah dependensi. Yang pertama dengan membuat
perbandingan kutipan: adanya variasi atau versi kutipan dengan
sumber buku asli dari paragraf yang dikutip dengan memberinya tanda kurung atau kesamaan catatan kaki (h. 32). Ternyata
ditemukan bahwa a) al-Zarkâsyî pun mengutip bebas sehingga
sering kali berbeda dari sumber kutipannya, sementara al-Itqân
sekadar mengikutinya (sebagai direct dependency). b) Kadang-

8

Pada masa lalu, otoritas seorang ilmuan, terutama dalam lingkup
Ilmu Hadis, sangat mempengaruhi cara dia bekerja dan menggunakan sumbersumber kutipan orang lain. Otoritas mana diperoleh karena sejumlah sifat
‘adl (dalam kritik Jarh wa al-Ta‘dîl) dan kekuatiran hafalan dengan berbagai
tingkatannya yang ditandai oleh gelar-gelar seperti al-hâfizh, al-hâkim, dan
sebagainya.
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kadang al-Itqân mengutip sumber asli bukan dari al-Burhân.
Ini terjadi apabila al-Suyûthî tidak puas dengan kutipan alZarkâsyî (indirect?). Ini berarti dependensi al-Suyûthî demikian
kuat, bahkan pada bagian yang ada kutipan asli yang bukan
dirujuk pada al-Burhân (h. 33). Jadi, simpul Nollin, 9 al-Suyûthî
mengutip al-Zarkâsyî kapan saja dimungkinkan. Tetapi, ia akan
merujuk sumber asli jika merasa al-Zarkâsyî mengabaikan apa
yang ia anggap penting (contohnya dalam kasus i‘jâz, h. 35).
Kedua, sekuensi materi. Dalam pola ini, al-Itqân lebih
ekstensif lagi di mana kesamaan sistematika (sekuensi) kutipan
dengan al-Burhân, baik jika secara keseluruhannya sama,
maupun yang diinterupsi komentar-komentar tambahan, dengan
formula anonim atau tidak, dengan atau tanpa tambahan Hadis.
Contohnya, diskusi tentang ‘asâ (h. 37-8). Ketiga, duplikasi
ungkapan. Bukan hanya nama yang dikutip dari al-Burhân tapi
juga penuturan (wordings) yang disela-sela dengan, atau
diadaptasi oleh, ungkapan kalimat al-Suyûthî sendiri, sehingga
seakan-akan sumbernya lain. Lihat diskusi tentang kayfa (h.
39).
Keempat, kriteria-kriteria lain berupa a) penggantian isnâd
dengan versi al-Suyûthî untuk Hadis yang sama dengan yang
terdapat dalam al-Burhân; b) teknis penyebutan kalimat sanad
akhraja, qâla dan sebagainya; c) kalimat yang seakan-akan
dari al-Suyûthî sendiri, tanpa perlu menyebut secara cermat
dari siapa, padahal dari penulis lain, terutama ketika ada
sanggahan, kritik, komentar dari pemikir lain mengenai suatu
masalah dari penulis non-Ilmu Hadis; d) karakteristik ungkapan
seperti fassara shâhib al-sihah (misalnya al-Bukhârî) sekanakan kutipan langsung, padahal dari al-Burhân (h. 45). Hanya
saja, jika al-Suyûthî menyebutkan rujukan versinya sendiri yang
ia anggap lebih kuat/memadai, pasti ia menyebut nama orang
kutipannya. Tapi bila tanpa nama/tidak jelas, pasti merujuk

9
Perhatikan juga edisi cetak di mana editor justru menggunakan
referensi terbalik, yakni al-Itqân digunakan untuk memahami tulisan tangan
dari al-Burhân.
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langsung pada al-Burhân.
Berdasarkan bukti-bukti di atas, Nollin yakin bisa
menunjukkan bagian-bagian mana dari al-Itqân yang tergantung
pada al-Burhân. Untuk melengkapinya, Nollin juga menyediakan
“pola-pola ketergantungan” (patterns of dependence). Pola-pola
tersebut terjadi dalam segala aspek. Pertama, kutipan. Kutipan
terhadap al-Zarkâsyî dan penulis lain pada dasarnya dianggap
sama (ketika dikutip dalam rangka/di antara pengarang lain).
Uniknya, di antara 46 halaman yang ada kutipan nama alZarkâsyî, oleh al-Suyûthî justru dimunculkan di tengah-tengah
material (pengarang lain). Mengapa bukan di tempat lain?
Jawabannya: a) ada perbedaan kualitatif di mana al-Zarkâsyî
dikutip atau tidak. Jika ada kutipan nama al-Zarkâsyî, berarti
al-Suyûthî lebih berhati-hati atau kurang membuat perubahan
ketimbang tidak ada nama al-Zarkâsyî. b) Untuk menunjukkan
sedikitnya dependensi al-Suyûthî pada al-Zarkâsyî (h. 49).
Sementara itu, untuk persoalan kutipan tidak langsung dari
pengarang lain, al-Suyûthî tidak membuat perbedaan antara
sumber primer (al-Zarkâsyî dalam al-Burhân) dan sekunder
(penulis lain dalam al-Burhân), sehingga kutipan dari al-Zarkâsyî
seakan-akan dianggap sama saja dengan langsung pada
aslinya, baik dikutip secara langsung atau bebas 53.
Kedua, terjadi “dependensi paralel”. Al-Suyûthî melakukan
pengutipan yang dianggap setara (paling tidak untuk subjek
permasalahan tertentu) dengan al-Burhân, seperti dari Ibn
Hisyâm tentang bagian-bagian al-Qur’an, atau Ibn Saygh tentang
makkî- madânî, dan nâsikh-mansûkh, sekalipun al-Burhân juga
mengutip sumber tersebut. Cara pengutipannya tentu saja
dengan penyelingan, secara langung atau bebas. Ketiga,
kalimat karangan, yakni dependensi pada cara membuat
fragmentasi (pembagian isi dan sistematika) dan adaptasi dalam
al-Itqân dari al-Burhân. Keempat, dependensi pada formulasi
bagian-bagian khusus: cara al-Suyûthî menghubungkan atau
menambahkan bab, sub-bagian, atau perbedaan heading.
Kelima, soal-soal anonim. Masalah terakhir ini menunjuk-
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kan adanya sejumlah figur yang dimasukkan dalam al-Itqân
dengan berbagai formulasi. Menurut penilaian Nollin, pada
dasarnya, semua yang dikutip dalam al-Itqân bersifat problematis kecuali 261 baris dengan nama al-Zarkâsyî. Sementara
formula-formula lain harus dijelaskan, yakni yang dikutip
dengan cara yang sama dengan pengutipan al-Burhân, dan
pengutipan anonim. Mengapa persoalan ini muncul? Nollin
berusaha menjawabnya dengan dua alternatif: pertama,
sekalipun al-Suyûthî bermaksud mengakui dependensi, tapi
mungkin ia ragu sepenuhnya berterus terang mengenai keseluruhan jumlahnya dan, dengan demikian, menyamarkannya dengan kutipan anonim. Kedua, karena kebiasaan masa
tersebut mengenai penggunaan materi-materi orang lain
sehingga tidak wajib bagi al-Suyûthî untuk konsisten memberi
kredit di setiap tempat. Apalagi ada sejumlah kolega sensitif
akibat polemik al-Suyûthî dengan mereka, sensitif untuk
disebutkan langsung (h. 63).
Nollin lebih mendukung alternatif pertama di mana alSuyûthî: a) menyebut al-Zarkâsyî secara terbatas, sisanya tidak
lagi. Dalam satu bagian, misalnya, al-Zarkâsyî disebutkan, dan
segera setelah beberapa baris digantikan dengan formulasi,
“beberapa ulama menyatakan…”, “orang lain berpendapat….”
b) Menyebut al-Zarkâsyî hanya untuk menyebutkan kelemahan
atau ketidakmemadaian pandangannya, sementara sisanya
digantikan dengan formula anonim. c) atau setuju dengan alZarkâsyî, tapi sengaja dianonimkan sehingga seakan-akan suatu
penilaian, evaluasi, dan komentar (tanbîhât) merupakan
pandangan al-Suyûthî secara mandiri (h. 65-66).
Sebelum kita masuk kepada kesimpulan, kita akan
membahas sejumlah temuan Nollin mengenai “Inisiatif dalam
Dependensi” yang bisa ditemukan dalam al-Itqân. Namun perlu
ditegaskan di sini bahwa Nollin juga membuat suatu bagian
(bab 4) mengenai “divergensi dalam dependensi” di antara
kedua teks tersebut. Bab 4 ini, pada intinya, berisikan adanya
perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Artinya sekalipun

JSQ, Vol. I, No. 1, Januari 2006

Al-Suyuthi dan Nalar Islam Klasik:...

161

materi yang dikutip sebagai wujud ketergantungan al-Itqân pada
al-Burhân, namun ada sejumlah perbedaan bentuk kutipan
tersebut. Perbedaan tersebut dapat berupa kesalahan cetak
dan kesalahpahaman yang ditimbulkannya bagi al-Suyûthî;
perubahan-perubahan kecil lagi arbitrer; perubahan rujukan
ayat; perubahan-perubahan mendasar secara bahasa; kekeliruan-kekeliruan; penggantian nama-nama dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan ini akibat banyaknya contoh-contoh, lebih
baik diitelusuri sendiri pembaca pada karya Nollin (h. 68-84).
Yang penting dicatat di sini bahwa perbedaan-perbedaan
tersebut hanya merupakan perbedaan akibat kekeliruan,
kesalahpahaman, atau kelalaian al-Suyûthî.
Namun demikian, secara umum, al-Itqân tetaplah bergantung pada al-Burhân. Adapun perbedaan-perbedaan yang
lain yang disengaja, oleh Nollin masuk kategori inisiatif dalam
dependensi. Pada intinya, Nollin tetap menyakini bahwa secara
umum, al-Suyûthî sangat tergantung pada sumber-sumber lain.
Hanya saja lebih sekadar dependensi, ada bagian di mana
inisiatifnya muncul. Pertama, pada koleksi dan pengaturan.
Bagi Nollin, ada distingsi harus dibuat antara semata-mata
pengkoleksian eksiklopedis dengan inisiatif kreatif al-Suyûthî.
Bahkan mensortir dan mensistematisir yang dilakukan alSuyûthî tetaplah luar biasa mengingat tidak semua literatur
yang dia acu mudah diakses melalui perpustakaan yang tersedia pada masa itu, kecuali oleh ilmuan dengan reputasi
seperti al-Suyûthî. Apalagi dengan kondisi manuskrip yang
ditulis tangan. Dalam hal ini sumber utama (al-Burhân) saja
tidak mudah diperoleh, sekalipun al-Suyûthî hidup satu perode
dan satu kota dengan al-Zarkâsyî. Nollin mensinyalir hal ini
akibat kurangnya produksi/salinan sehingga penulis-penulis
zaman al-Suyûthî harus mengandalkan hafalan ketika ingin
menuliskannya lagi sebagai rujukan. Tidak mengherankan jika
ada “kebebasan” dalam mengutip materi orang lain (kutipan
bebas?) (h. 85-6). Pendeknya, sumbangan al-Suyûthî adalah
kemampuannya mengatur bagian-bagian terpisah ke dalam
konteks yang dapat dimengerti.
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Kedua, tambahan. Tambahan langsung dari al-Suyûthî
didapati setelah ungkapannya qultu, aqûl dengan tujuan
sebagai: a) pengantar saja bagi kutipan atau Hadis yang lebih
panjang yang mengikuti (untuk argumen) pandangannya atau
menolak pandangan lain; b) sebagai tanda transisi untuk
dependensi material yang baru; c) jika al-Suyûthî menekankan
pentingnya merujuk pada pandangannya sendiri (h. 88).
Tambahan juga terjadi jika al-Suyûthî mengutarakan dua kata
penegasan yang mengungkapkan dirinya sebagai subjek.
Dalam kasus seperti ini, al-Suyûthî mengutarakan pendapatnya
sendiri untuk memperluas komentar dari dirinya pribadi,
sebagai tanggapan terhadap opini yang dikutip sebelumnya,
solusi terhadap problem yang telah ia kutip, atau tambahan
tentang subjek tertentu.
Tambahan penjelasan yang ditandai kata ya‘ni, ay jika
dirasakan ada kutipan yang tidak jelas. Ia akan menggunakan
metode ini, misalnya ketika mengutip al-Burhân yang mengutip
Sîbawayh secara tidak memadai. Al-Suyûthî segera merujuk
aslinya dan memberinya penjelasan yang dimaksud oleh
kutipan al-Burhân yang lebih pendek. Contoh lain adalah kata
ya‘ni yang diikuti qultu dan alternatif yang ia pilih: “pendapat
lebih baik adalah….” Kalimat sisipan untuk memuaskan
penjelasan atau penggatian atau sisipan Hadis dari otoritasnya
sendiri bukanlah kategori ini, tapi pendapat yang al-Suyûthî
utarakan dari pemikirannya sendiri, seperti ketika memahami/
menambahkan ilustrasi pengertian pengertian metafora Jannah
(Taman/Syurga) dengan cara yang lebih ilustratif-metafisik (h.
92).
Ketiga, opini-opini al-Suyûthî mengenai validitas sanad
atau mengenai isu-isu lain. Menyangkut yang pertama,
persoalannya adalah apakah ketika mengevaluasi sanad, alSuyûthî

mengutarakan

padangannya

pribadi

ataukah

merepresentasikan ijma kaum Muslim saat itu? Jawaban Nollin,
ternyata prinsip ijma tidak berlaku, yang digunakan adalah
opini sumber sekunder yang berbeda-beda di antara kritikus
sanad. Namun demikian, jika kritikus sanadnya tidak
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disebutkan, maka pasti penilaiannya bersumber dari al-Suyûthî
sendiri, bahkan sekalipun ia pada dasarnya mencerminkan
cara pandang komunitas keilmuan masa itu mengenai sanad
yang ia evaluasi. Jadi inisiatifnya justru kurang dapat dinilai
terlepas dari situasi umumnya komunitas ilmiah Hadis masa
itu (h. 96-97).
Keempat, opini al-Suyûthî mengenai isu-isu lain. Di sini
inisiatif al-Suyûthî lebih jelas kelihatan: a) ketika ia memberi
komentar, jadi lebih dari sekadar menyusun dan mensistematisir dengan tanda kata: ‘indi (“menurut pandangan saya”)
ketika menyelesaikan atau mengharmonikan pandangan–
pandangan yang sepintas kontradiktif, atau ketika memilih
argumen yang lebih kuat dengan kata al-mukhtâr, al-ashah,
al-shawâb. b) ketika memberi pembelaan terhadap isu-isu yang
menyentuh dasar-dasar Islam, seperti nâsikh mansûkh yang
seakan-akan mengandaikan banyaknya ayat yang tidak valid
lagi dari al-Qur’ân (h. 100), atau ketika mencegah hal-hal yang
membahayakan posisi ortodoksi atau untuk menentang opini
yang tidak didasarkan pada tradisi (al-Hadîts dan al-Atsar).
Keempat, referensi/preferensi pada karya-karya al-Suyûthî
sendiri. Dalam hal ini, al-Suyûthî sering mengungkapkan bahwa
sekalipun ada kutipan pengarang lain, yang ia lakukan adalah
baru dalam banyak seginya, usahanyalah yang hebat.
Bukankah ia mengklaim dirinya pilihan Tuhan sebagai
pembaharu abad ke-9? (lihat h. 103-05).

Mind of Islam: Kurangnya Inisiatif
Secara umum, studi Nollin ini dapat disimpulkan bahwa
al-Itqân mencerminkan nalar Islam (mind of Islam) abad IX yang
ciri utamanya adalah kurangnya inisiatif dan ketergantungannya
yang berlebihan —untuk tidak mengatakan plagiasi— terhadap
al-Burhân, yang dilakukan bahkan oleh sarjana terkemuka
sekaliber al-Suyûthî. Alasan yang dikemukakan Nollin sehingga
berani melakukan generalisasi demikian adalah, pertama, alSuyûthî adalah pemikir Islam yang aktif, menguasai kesarjanaan
Islam klasik secara menyeluruh, ahli Hadis, mampu menyelami
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karya orang lain sebelum memberi pendapat sendiri. Kedua,
buku yang ia pilih adalah tentang al-Qur’ân yang merupakan
pusat kehidupan Muslim, ibadah dan studi-studi lain; buku
tersebut ensiklopedik, seperti halnya pengarangnya, dengan
menyelami fenomena keilmuan Islam tentang kitab suci. Ketiga,
klaim dan keinginan al-Suyûthî untuk menjadi revival Muslim
abad ke-9 H (h. 105). Adapun karakteristisk mind of Islam masa
klasik-skolastik dirumuskan Nollin sebagai berikut:
Pertama, pengukuhan otoritas ilmu atas dasar transmisi
(naql) dan konsensus (ijma). Kesetiaanya pada transmisi (naql)
mengenai apa yang dirasakan masyarakat Muslim selama
berabad-abad menyebabkan setiap usaha intelektual masa ini
bukan untuk menunjukkan disiplin penyelidikan baru, tapi untuk
meyakinkan apa yang benar menurut tradisi transmisi dari Islam
awal yang vital. Dalam hal ini, al-Suyûthî, bisa menolak suatu
pendapat, misalnya, bacaan keempat al-Qur’ân yang benar
menurut bacaan ‘Utsmânî hanya karena bertentangan dengan
riwayat, “…bahkan berdosa besar orang yang menggunakan
bacaan itu” (h. 106). Pada gilirannya penciptaan otoritas
berdasarkan metode naql mencegah penalaran dan penafsiran
baru bahkan ketika salaf tidak mempunyai ijma atau,
setidaknya, atsar mengenai ijma suatu opini. Dapat dipahami
jika terhadap buku-buku “analisis”, al-Suyûthî merasa bebas
mengutip dan mengubah redaksi dari pernyataan-pernyataannya, namun tidak demikian halnya jika pengetahuan tersebut
diperoleh dari tradisi naql yang dianggap memenuhi persyaratan teknis-ilmiah. Karena itu, kitab-kitab riwayat seakanakan merupakan sumber primer, sementara kitab-kitab opini
adalah sekunder.
Kedua, pembelaan pada presuposisi dogmatis. Selain
percaya pada ijma berabad-abad Islam, al-Suyûthî juga yakin
pada perlunya bagi mereka yang ingin menafsirkan al-Qur’ân
untuk mengetahui ushûl al-din dan ushûl al-fiqh, yakni studi
tentang Tuhan, al-Qur’ân, dan kenabian. Tuhan, bagi al-Suyûthî,
adalah transenden, dan harus ada perbedaan Tuhan dan
manusia. Menyangkut persoalan kedua, al-Suyûthî memberi
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solusi dari kutipan dari al-Ishbahânî mengenai dua proses, yakni
Nabi mentransformasikan dirinya menjadi malaikat, atau Jibril
mengubah wujudnya menjadi manusia. Al-Suyûthî tidak
memberikan analisis lebih lanjut kecuali mengomentari bahwa
fenomena pertama lebih berat dari yang kedua. Kritik Nollin
adalah, jika pemikir Islam sekali saja merepresentasikan
keunikan transendental Tuhan, ia akan sulit menghindari dilema
lebih lanjut tentang al-Qur’ân sebagai titik kontak manusia dan
Tuhan (h. 111).
Selanjutnya, al-Qur’ân. Persoalan yang yang pernah hangat
di awal-awal Islam, menyangkut makhlûq tidaknya al-Qur’ân,
justru tidak ditemukan kontroversinya dalam al-Itqân. Menurut
Nollin, ini karena periode al-Suyûthî telah menentukan
pilihannya tentang ketidakmaklukan al-Qur’ân. Tugas ilmuan
seperti al-Suyûthî tinggal menjaga keabadian al-Qur’ân, sehingga
sedapat mungkin melawan berbagai tafsiran yang tidak pantas
(h. 112). Sementara menyangkut persoalan ma‘shûm-nya Nabi,
al-Suyûthî menafsirkan ayat-ayat yang tampaknya seakan-akan
Nabi bisa melakukan salah, dengan memberikan solusi
pembelaan. Argumen al-Suyûthî adalah sekalipun ayat-ayat
tertentu tampaknya bersambung secara teks, tapi maknanya
bisa saja tidak demikian (lihat diskusi panjang pada halaman
115 dan seterusnya).
Ketiga, pengabaian terhadap kebenaran-kebenaran kitabkitab lain yang sebagaimana yang akan kita lihat nanti, tidak
terlepas dari persoalan-persoalan periwayatan. Al-Suyûthî
berpendapat bahwa, “kitab-kitab suci lain bisa saja benar, tapi
tentu saja tidak berlaku lagi!”. Statemen ini berkaitan dengan
valid-tidaknya mengutip penafsiran yang mencerminkan ajaran/
cerita kitab-kitab lama, yakni Isrâ’îliyyât (h. 114). Bagi al-Suyûthî,
justru al-Qur’ân-lah yang harus menjadi penguji makna kitab
terdahulu, bukan sebaliknya. Inilah basis penolakan Isrâ’îliyyât.
Hanya saja Nollin menujukkan bahwa sikap al-Suyûthî adalah
ciri umum pemahaman Islam masa itu mengenai agama lain.
Kaum Muslim sering mengutip pandangan mengenai kitab-kitab
lama tidak langsung dari sumbernya, tapi dari cerita-cerita
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Isrâ’îliyyât yang justru berasal dari sumber-sumber luar kitabkitab suci. Inilah yang terjadi semenjak kaum Muslim awal dan
seterusnya. Tafsiran kebenaran agama lain yang tidak diambil
dari sumber aslinya, tapi dari Isrâ’îliyyât yang ditransmisikan
dalam tradisi sanad sampai al-Suyûthî dengan penuh distorsi
material, sekalipun memadai secara teknis periwayatan.
Keempat, pengabdian kepada al-Qur’ân, yang menurut Nollin,
mencerminkan involusi studi al-Qur’ân. Faktor lain yang mengurangi inisiatif kesarjanaan Muslim adalah semakin terfokusnya
kajian mereka pada teks al-Qur’ân semata (pusat intelektual
kesarjanaan tersebut) dengan intensitas minat dan usaha kreatif
yang semakin menyempit, dan al-Itqân adalah contoh terbaik
mengenai hal ini. (h. 119). Dalam realitas kesarjanaan tersebut,
setiap bagian al-Qur’ân diisolasi dan secara miskroskopis diuji.
Hasilnya tampak semakin tidak relevan, seperti pembahasan
tentang aspek tertentu, baik secara topikal, seperti pembahasan
mengenai jumlah kata dan huruf, serta khasiat magis bacaan
ayat atau surat tertentu; maupun, secara gramatikal, seperti
persoalan penterjemahan al-Qur’ân, bentuk-bentuk pertanyaan
dalam al-Qur’ân, jenis-jenis mukhâthab, yang literal dan figuratif
dengan pembagiannya masing-masing, metode stilistik sebagai
mukjizat lewat keindahan, nama-nama, dan metafor tertentu.
Implikasi model-model kesarjanaan tersebut, bagi Nollin, adalah
kekaguman berlebihan Muslim terhadap al-Qur’ân sehingga iman,
pengabdian total kepada Tuhan, menjadi prasyarat memahaminya
(and no non-Muslim can deal with al-Qur’ân?)

Catatan untuk Studi Nollin
Perlu dikemukakan sebelumnya bahwa studi Nollin
memberi kita wawasan baru mengenai studi al-Qur’ân Abad
Pertengahan, dengan paparannya yang bersifat deskriptifanalistis. Nollin di sini bermaksud menyajikan kepada kita
gambaran isi al-Itqân dalam hubungannya dengan nalar Islam
masa itu. Namun demikian, sebagaimana akan ditunjukkan
berikut ini, pendekatan dan kesimpulan yang ia ajukan
cenderung mengurangi kontribusinya.
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a. Keterbatasan Filologisme-Historisisme
Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, namun jelas
pendekatan yang digunakan Nollin dalam studi tersebut adalah
pendekatan filologi, atau tepatnya filologisme dan historisisme.
Filologi adalah metode penelitian berdasarkan analisis teks,
berupa pembacaan dan perbandingan antara berbagai teks
atau versi dari teks yang sama, berbagai kritik teks, penyelidikan mengenai asal dan perkembangan teks (siapa pengarangnya, kapan waktu, dan apa konteks sosial penulisnya, dan
dengan maksud apa ditulis, bagaimana urut-urutan penulisan
berbagai versi dan, jika ada perbedaan, mengapa berbeda,
dan sebagainya) 10 Teks yang dimaksud bisa berupa karya
sastra, dokumen arsip, teks kitab suci, dan sebagainya. Dalam
konteks ini, teksnya adalah pemikiran seorang sarjana agama
terkemuka pada abad IX dalam disiplin Ilmu Tafsir. Kajian
semacam ini mirip yang dilakukan oleh Wansbrough 11 dalam
displin yang sama, tapi yang diarahkan pada ketergantungan
al-Qur’ân pada sumber-sumber Yudea-Kristiani. Kemiripankemiripan semacam ini lazim dalam Orientalisme, dan karena
itu dapat dikatakan bahwa metode filologis ini menjadi salah
satu unsur utama Orientalisme.
Studi Nollin ini tidak pelak merupakan penyelidikan
mengenai isi teks al-Itqân, sebagai versi buku ensiklopedis
mengenai ilmu-ilmu al-Qur’ân periode klasik-skolastik dan
10
Filologisme lebih lanjut mengabaikan teks atau pendapat minoritas
—yang dianggap peneliti tidak representatif— dan anggapan orang di luar
golongan elit kekuasaan/otoritas tradisi, dan kurang memperhatikan aspek
sosial budaya Islam yang dimaksudkan oleh angan-angan sosial yang tidak
terungkap secara eksplisit, sehingga studi filologisme hanya berkutat pada
yang diungkap dan dipikirkan tanpa menaruh perhatian pada yang tidak
dipikirkan dan yang tak terpikirkan. Lihat J.H. Mueleman, “Takari”, h. 9.
11
John Wansbrough, Quranic Studies, (Oxford: Oxford University Press,
1977). Buku ini penulisnya mencoba membuktikan tesa-tesanya bahwa 1) alQur’ân merupakan kitab ala tradisi Yahudi karena tercipta dalam suasana
perdebatan sektarian Yahudi-Kristen; 2) al-Qur’ân adalah perpaduan dari
berbagai (versi) tradisi yang terefleksi dalam berbagai perbedaan versi sikap
dan penceritaan dalam al-Qur’ân; dan 3) al-Qur’ân diciptakan generasi pascaNabi. Lihat Fazlur Rahman, Tema Pokok al-Qur’ân, (Bandung: Pustaka, 1996),
terj. Anas Mahyudin, h. xii.
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perbandingan antara teks tersebut dengan al-Burhân, versi
ensiklopedik yang lebih awal dalam masa yang sama.
Selanjutnya kritisisme dikembangkan Nollin terhadap al-Itqân
demi menunjukkan adanya dependensi terhadap al-Burhân,
baik secara terbatas dan diakui, maupun secara ekstensif/
sengaja disembunyikan oleh al-Suyûthî —untuk tidak mengatakan al-Itqân hanyalah produk plagiasi, sebagaimana dituduhkan
kolega-kolega sezamannya. Penyelidikan mengenai asal dan
perkembangan teks ditunjukkan dengan memahami pengarangnya: bagaimana al-Suyûthî dalam konteks intelektual masanya,
hubungannya dengan penguasa Mamluk, klaimnya sebagai
reformer abad IX, dan kontroversinya dengan penulis sezaman,
maksud penulisan al-Itqân sebagai bukti klaimnya serta
keinginan menciptakan karya ensiklopedis, sekalipun harus
meniru al-Burhân. Selanjutnya, penelitian terhadap isi teks
menunjukkan bagaimana sistematika al-Itqân mirip dengan versi
al-Burhân, kecuali di sana-sini ada penambahan dan perluasan
suatu ke dalam sub-bab atau penyatuan dan penyederhanaan
beberapa bab dalam satu heading bab saja. Kemudian beberapa perbedaan antara kedua versi dijelaskan, menyangkut
alasan perbedaan tersebut.
Kritik yang bisa diajukan terhadap pendekatan filologis
kaum orientalis adalah keterjatuhannya dalam filologisme yang
oleh Arkoun dikritik sebagai pendekatan yang membatasi studi
teks/nalar pada hal-hal yang dibicarakan teks semata-mata dan
memahaminya berdasarkan penafsiran “naif” terhadapnya.
Penafsiran naif berarti penafsiran seolah-olah suatu teks
merupakan gambaran langsung atau sempurna dan menyeluruh
dari “kenyataan”.12 Ini terlihat jelas dari studi Nollin yang setelah
menganalisis bentuk bentuk dependensi dalam al-Itqân
langsung melompat pada kesimpulan bahwa teks al-Itqân dapat
pula menggambarkan “mind of Islam” begitu saja dengan
alasan-alasan khas filologis seperti dipaparkan di bagian akhir
di atas. 13

12

Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Modern, h. 194.
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Studi Nollin pada saat yang sama, akibat perhatiannya
dan perluasan kesimpulannya pada suatu pembuktian mind,
nalar Islam Abad Pertengahan lewat studi al-Suyûthî dan alItqân semata, terjatuh pula pada historisisme. Istilah historisisme atau pendekatan historis di sini dimaksudkan dengan uraian
yang membatasi diri pada urutan kronologis dan realitas faktafakta —atau dalam kaitannya dengan filologi teks— suatu uraian
yang hanya merekonstruksi konteks historis lahir dan
berkembangnya suatu teks dan membatasinya dengan itu.
Akibatnya, studi orientalis tidak berpretensi mengajukan suatu
paparan mengenai relevansi teks tersebut dengan konteks lain,
misalnya dengan kekinian, sehingga sebagaimana dinyatakan
Arkoun, “Tidak bertanggung jawab secara intelektual, yang
merusak bahkan tanpa meletakkan beberapa batu sehingga
memberi kemungkinan pembangunan kembali”. 14
Kedua pendekatan tersebut, filologisme dan historisisme
ala Islamologi Barat, dapat dikatakan tidak memadai dalam
melakukan “Critique de la raison Islamique”. Pendekatan semacam itu hanya akan melahirkan penelitian “sejarah gagasan”,
yakni kajian yang hanya menyelami himpunan gagasan dan
anggitan yang berdiri sendiri dan berkembang hanya karena
interaksi dengan gagasan dan anggitan lain, tanpa pertimbangan apa pun dari hubungannya dengan kenyataan sosial, politis,
ekonomi, dan kebahasaan. 15 Sebagai gantinya, Arkoun mengajukan “kritik nalar” sebagai model penyelidikan sejarah
pemikiran alternatif. Arkoun bermaksud mengajukan penelitian
teks dalam pengertian mencari faktor-faktor yang yang
mengakibatkan ia terbentuk, dipikirkan, dan selanjutnya memperoleh otoritas, sehingga membeku, berbatas, dan tertutup.
Suatu, teks bisa menjadi otoritatif misalnya, karena ia
mengandung angan-angan sosial masanya, bersama-sama
dengan faktor-faktor sosio-politis yang mendukungnya, serta
13

Mueleman, “Takari”, h. 9.

14

Mohammed Arkoun, Nalar Islami Nalar Modern, h. 287.

15

Mueleman, “Takari”, h. 7.
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kemampuannya menggunakan kriteriologi 16 yang tepat sehingga mampu mengukuhkan dirinya dalam persaingan dengan
teks-teks versi lain sebagai teks yang sahih dan otoritatif. Dengan penyelidikan semacam ini, barulah kita bisa sampai pada
kesimpulan bahwa teks al-Suyûthî, misalnya, bukan karangan cendekia yang berdiri sendiri, melainkan lahir dari model
nalar yang memenangkan persaingan tertentu. Di sinilah suatu
pemikiran dianggap mencerminkan epistem masanya, lahir
dalam dan memperkuat logosentrisme masanya.

b. Sikap terhadap al-Turâts
Sebagaimana kritik terhadap Islamologi Barat yang diungkap Arkoun sebagai penghancur tradisi di atas, bahkan
dengan tidak meletakkan batu untuk membangun kembali, kita
dapat melihat bagaimana apresiasi yang mungkin dimunculkan
sendainya seorang pemikir Muslim menstudi al-Itqân dan alBurhân. Studi yang dilakukan oleh Abû Zayd tentang “Konsep
Teks” 17 mungkin bisa menggambarkan pada kita bagaimana
al-Itqân dan al-Burhân bisa menyumbang —di samping tentu
saja berbagai kekurangan yang dideritanya jika suatu kritik
sistematis dilakukan— bagi suatu orientasi baru dalam
merekonstruksi ‘Ulûm al-Qur’ân. Mengapa demikian, karena
sebagai karya ensiklopedik, korpus al-Itqân dan al-Burhân
menyajikan suatu literatur yang sangat kaya, menyelamatkan
banyak sekali masalah, jawaban, dan pemikiran dalam masa
itu dari kepunahan. 18 Berkat al-Itqân tersebut, Arkoun dapat
16
Kriteteriologi adalah standar penciptaan otoritas dan penentuan benartidaknya suatu teks dan pemikiran (lihat Mueleman, “Takari”, h. 31).
17

Abû Zayd, Mafhûm an-Nashsh: Dirasah fî ‘Ulûm Al-Qur’ân, (Beirut:
al-Markaz al-Tsaqâfî al-‘Arabî, 1994).
18
Mengenai penghargaan terhadap al-turâts dalam disiplin ini, berikut
pandangan Abû Zayd mengenai “…tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita
(Arabo-Islam) tujuh abad lalu atau lebih ketika al-Zarkâsyî (wafat 794 H)
menulis al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur`ân, begitu pula al-Suyûthî (wafat 910 H)
ketika menulis al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân. Tantangan yang menghadang mereka
saat itu adalah bagaimana memelihara dan mempertahankan catatan budaya
bangsa, peradaban, dan pemikirannya dalam menghadapi serbuan Pasukan
Salib Barat … menghimpun warisan-warisan budaya yang beraneka ragam ke
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menyajikan gambaran tepat mengenai persoalan-persoalan
yang diajukan, pemecahan-pemecahan yang diambil dan
batasan-batasan yang ditetapkan tradisi pemikiran Islam. Pada
saat yang sama, dari keseluruhan 1500 halaman dan 80
kategori subjek pembahasannya, kita dapat mengetahui suatu
tatanan dari apa yang dapat “diketahui”, dan yang “tak terpikirkan” dan yang “tidak dapat dipikrkan”. 19 Dalam analisis Arkoun,
perkembangan ilmu-ilmu al-Qur’ân yang dirangkum al-Suyûthî
telah menghasilkan sejumlah “pengetahuan praktis yang dimaksudkan untuk membesarkan perasaan akan suatu landasan
ketuhanan bagi Hukum Islam, sifat adikodrati Kalam Allah, dan
kedaan tanpa cacat dari periwayatan dan reproduksinya”. 20
Dengan pemahaman semacam inilah Abû Zayd membangun Mafhûm al-Nash, “Konsep Teks”-nya. Adalah di luar
kompetensi pembahasan ini memaparkan temuan-temuan Abû
Zayd di sini. Namun demikian, memadai mengatakan bahwa
dari ratusan kutipan yang dimasukkan dalam bukunya tersebut,
Abû Zayd menempatkan al-Itqân dan al-Burhân di samping
kitab-kitab lain seperti Muqaddimah dari Ibn Khaldûn, Jâmi‘
al-Bayân karya al-Thabârî, dan sebagainya, sebagai sumber
untuk memahami akar makna suatu konsep tradisional mengenai ilmu-ilmu al-Qur’ân. Pada gilirannya, sumber-sumber seperti
al-Itqân dan al-Burhân digunakan untuk memahami polemik
yang terjadi dalam kesarjanaan dalam disiplin itu, dan memberi
orientasi makna baru (significance) oleh Abû Zayd guna memahami kompleksitas persoalan dan rumusan solusi-solusinya
yang baru. 21

dalam bidang teks keagamaan , dan sebagai upaya untuk mempermudah agar
dapat dijangkau pembaca dan pelajar, upaya mana bertujuan memusatkan
dan meringkas ilmu-ilmu sehingga dapat dikuasai dalam waktu yang singkat
dan usaha minimal.”
19

Mueleman, “Takari”, h. 10-13.

20

Mohammed Arkoun, Berbagai Pembacaan al-Qur’ân, (Jakarta: INIS,
1997), terj. Machasin, h. 14.
21
Abû Zayd sangat gemar mencari makna awal yang objektif (al-ma‘nâ)
dari suatu konsep yang kemudian ia tafsirkan untuk menemukan makna arti
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Ini berarti bahwa hanya dengan kritisme di satu sisi, dan
apresiasi akan pentingnya al-turâts di sisi lain, kita bisa
menyatukan kaum beriman dan non-Muslim dalam studi-studi
konstruktif mengenai al-Qur’ân. Dalam ungkapan Fazlur
Rahman, “baik orang-orang Muslim maupun, dalam masalahmasalah tertentu, orang-orang non-Muslim bisa bersatu, asalkan
mereka yang non-Muslim memiliki simpati dan ketulusan yang
diperlukan”. 22 Pertanyaannya sekarang, dapatkah kita menghubungkan kritisisme dan apresiasi tersebut secara konstruktif
dalam studi-studi al-Qur’ân di Indonesia kontemporer? Wa Allâh
a‘lam bi al-shawâb.[]

baru (signifikansi, al-maghzâ). Kedua usaha inilah yang menjadi inti
hermeneutika teksnya yang ia sebut al-ta’wîl atau al-qirâ’ah al-muntijah
(Abû Zayd 1990:238). Baca lebih lanjut uraian saya dalam Hermeneutika
Pembebasan: Metodologi Tafsir menurut Hassan Hanafi (Jakarta: Teraju, 2002),
h. 56 dan seterusnya, dan 92-98.
22
Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi
Intelektual, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 5.
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SURVEI BIBLIOGRAFIS
STUDI AL-QUR’ÂN
Eva F. Amrullah

Survei Bibliografis:
‘Âthif Qâsim Amîn al-Malîjî, 2001, Rasm al-Qur’ân al-Mu‘jiz:
Khashâ’ishu-hû wa Zhawâhiru-hû wa Asrâru-hû, (Cairo: Maktab
al-Jam‘), 77 halaman.
Sya‘bân Muhammad Ismâ‘îl, 1999, Rasm al-Mushhaf wa
Dhabthu-hû bayn al-Tawqîf wa al-Ishthilâhât al-Hadîtsah, (Cairo:
Dâr al-Salâm), 120 halaman.
Sesuai dengan judulnya, kedua buku ini khusus
mengkaji beberapa aspek tentang penulisan al-Qur’ân.
Lebih khusus lagi, kedua buku ini ingin mengafirmasi
posisi mushaf ‘Utsmânî yang —menurut kedua
penulisnya— sakral dan tidak bisa diganggu gugat.
Untuk mendukung pre-suposisi mereka, keduanya
menjelaskan berbagai karakter, kelebihan dan keistimewaan mushaf ‘Utsmânî, baik yang dapat dirasakan langsung ketika membacanya, atau dari sudut
teologis. Di bagian akhir, juga untuk mendukung
keyakinan penulisnya, ia mengutip fatwa-fatwa ulama
atau organisasi ulama kontemporer yang mendukung
sakralitas mushaf ‘Utsmânî dan mewajibkan umat
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Islam mengikuti mushaf ini, seperti al-Azhar, ulamaulama Arab Saudi, Râbithâh ‘Âlam Islâmî, dan fatwa
Syeikh ‘Abd al-Fattâh al-Qâdhî. Hanya saja buku kedua
dilengkapi dengan pembahasan tentang dhabth dan
naqth, atau sejarah penulisan tanda baca seperti yang
selalu ditemui dalam Kitab Suci umat Islam ini.

‘Abd Allâh Syahâtah, 2001, ‘Ulûm al-Tafsîr, (Cairo: Dâr al-Syurûq),
292 halaman.
Meski Syahâtah menjuduli bukunya ini dengan ‘Ulûm
al-Tafsîr, ia juga sebenarnya mengkaji ‘Ulûm al-Qur’ân.
Di bagian pertama, ia membahas sejarah tafsir dai
masa Nabi, Sahabat, Tâbi‘în, hingga —dengan meloncat ke— Muhammad ‘Abduh. Di bagian kedua, ia
mengkaji mukjizat al-Qur’ân, sementara di bagian
ketiga, ia juga membahas secara umum bebeapa hal
dalam Ilmu Tafsir seperti qishshah, amtsâl, qasam,
dan tilâwah. Di bagian akhir, ia menulis biografi
beberapa mufassir besar seperti ‘Abd Allâh b. Mas‘ûd,
‘Abd Allâh b. ‘Abbâs, Muqâtil b. Sulaymân, Sufyân alTsawrî, Ibn Jarîr al-Thabarî, al-Zamakhsyarî, Abû ‘Abd
Allâh al-Qurthubî, Ismâ‘îl b. Katsîr, dan Muhammad
Rasyîd Ridhâ. Akhirnya ia melengkapi bukunya ini
dengan kajian tafsirya terhadap surat al-Anfâl.

Rasyîd al-Khayyûn, 2000, Jadal al-Tanzîl ma‘a Kitâb Khalq alQur’ân li al-Jâhizh, (Koln: Mansyûrât al-Jamal), 224 halaman.
Buku yang ditulis serius dan kritis ini mengkaji hakikat
tanzîl atau pewahyuan al-Qur’ân. Di bagian pertama,
berbagai persoalan tanzîl, dari masalah pewahyuannya sampai penulisannya sebagai mushaf dikaji.
Nuansa kajian historisnya cukup terasa, meski tidak
dominan. Juga di bagian ini, penulisnya juga membahas beberapa hal lain seperti qirâ‘at, i’jâz, pembagian surat, dan sebagainya. Di bagian kedua, ia
melompat ke diskursus mihnah atau inkuisisi tentang
historisitas al-Qur’ân. Persoalan yang mengakibatkan
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dipenjaranya Ahmad b. Hanbal ini, kembali diulas
cukup panjang. Di dua bagian terakhir, ia menjelaskan
biografi intelektual al-Jâhizh, serta menulis sedikit
pengantar tentang Khalq al-Qur’ân karya al-Jâhizh, dan
akhirnya menukil kembali matn atau teks karya
tersebut.

Adîb al-‘Allâf, 1999, Al-Bayân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Dimasyq:
Maktabah al-Fârâbî), 333 halaman.
Selain meneruskan tradisi penulisan ‘ulûm al-Qur’ân,
al-‘Allâf mengklaim bahwa buku ini merupakan
penyempurna terhadap berbagai kekurangan yang
terdapat dalam karya-karya sejenis. Seperti karya
sejenisnya, buku ini membahas segala hal yang
menjadi alat bantu memahami al-Qur’ân, sebagaimana
yang ia lakukan dalam 14 bab pertama seperti pengertian al-Qur’ân, sejarah al-Qur’ân, sejarah dan
perkembangan mushaf ‘Utsmân, dan sebagainya. Ia
kemudian melengkapinya dengan kajian Qur’âniyah
tentang perjanjian Hudaybiyah dan gharânîq. Pada
bagian akhir, ia membahas banyak Hadis seputar
keutamaan al-Qur’ân.

Shalâh ‘Abd al-Fattâh al-Khâlidî, 1997, Al-Tafsîr al-Mawdhu‘î bayn
al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq: Dirâsah Nazhariyah wa
Tathbîqiyah Murfaqah bi-Namâdzij wa Lathâ’if al-Tafsîr alMawdhû‘î, (Urdun: Dâr al-Nafâ’is), 303 halaman.
Buku ini memang sengaja disusun di samping sebagai
kontribusi intelektual penulisnya, juga sebagai dedikasi
seorang sarjana yang sangat concern dengan metode
tafsir mawdhû‘î. Karya ini cukup komprehensif
mengkaji metode tafsir ini mengingat ia tidak hanya
mengeksplorasi teori dan metode tafsir yang relatif
baru ini, tetapi juga menerapkan langsung teori yang
ia jelaskan sebelumnya, dengan mengambil beberapa
studi kasus dalam al-Qur’ân.
Lebih detailnya, pada bagian pertama ia mengkaji
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teori-teori tafsir hingga munculnya metode mawdhû‘î.
Yang menarik, ia juga menjelaskan sebuah metode
yang disebut al-tafsîr al-mawdhi‘î, lalu dibandingkan
dengan metode tafsir mawdhû‘î. Pada bagian terapan,
ia membedakan dan mengeksplorasi beberapa kajian
tematik bagi al-Qur’ân; 1) terapan tafsir mawdhû‘î bagi
terminologi Qur’ânî (al-mushthalah al-Qur’ânî) dengan
mengambil kasus al-jahl dalam al-Qur’ân, 2) terapan
tafsir mawdhû‘î bagi tema-tema Qur’ânî (al-mawdhû‘
al-Qur’ânî) dengan mengambil kasus al-syûrâ, dan 3)
tafsir mawdhû‘î bagi surat al-Qur’ân (sûrah Qur’âniyah).

Colin Turner (ed.), 2005, The Koran: Critical Concepts in Islamic
Studies, (London: Routledge,), 4 volume, 1664 halaman, ISBN
0415311918, Harga: $915.00.
Buku ini tidak sekedar mengumpulkan
kembali berbagai esei dan artikel yang
berserakan di berbagai jurnal akademik
yang khusus mengkaji studi-studi Islam,
Arab, dan Timur Tengah. Diharapkan,
karya editorial yang memuat 73 esei
klasik dan baru ini dapat merepresentasikan berbagai konsep penting tentang al-Qur’ân, dan
dari berbagai pihak. Berbagai ide penulis-penulis
populer dan non-populer, klasik dan baru, Muslim dan
Non-Muslim dikompilasikan berdasarkan kualitas
akademik tulisan mereka. Pengantar yang cukup
panjang, yang ditulis oleh editornya, menggambarkan
dengan baik perjalanan berbagai ide dan diskursus
tentang al-Qur’ân di kalangan akademisi (Muslim dan
Non-Muslim) yang mendedikasikan diri mereka di
universitas-universitas Barat.
Karya ini dibagi dalam empat volume. Volume pertama
yang mengkaji asal-usul dan transmisi al-Qur’ân
menghadirkan sebelas tulisan, antara lain John Burton,
Arthur Jeffery, Noldeke, Watt, Mohammad Khalifa,
Parvez Mansoor, sedangkan volume kedua memuat
21 tulisan tentang tema dan doktrin al-Qur’ân, antara
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lain dari Hamid Algar, Hourani, K. Cragg, Fazlur
Rahman, Andrew Rippin, dan sebagainya. Sementara
itu, volume ketiga bertema gaya dan struktur al-Qur’ân
memuat 32 tulisan, antara lain dari Abdel Haleem,
Abdul-Raof, A.H. Johns, Richard C. Martin, Mir
Mustansir, dan lain-lain. Tidak kalah pentingnya,
volume empat yang mengambil tema tafsir dan
terjemah al-Qur’ân memuat tulisan terbaik dari, antara
lain Mahmoud Ayoub, Nabia Abbott, Asma Barlas,
Nadia Maria El Cheikah, Muzaffar Iqbal, dan
sebagainya.

Suha Taji-Farouki (ed.), 2004, Modern Muslim Intellectuals and
the al-Qur’ân, (London: Oxford University Press), 320 halaman,
ISBN 0197200028.
Secara umum, karya editorial ini
merupakan hasil kajian serius para
sarjana kontemporer yang relatif masih
menjalani karir akademiknya saat ini.
Sebagian besar —untuk tidak mengatakan semuanya— kontribusi dalam buku
ini, merupakan saduran tesis atau
disertasi mereka yang serius terhadap berbagai
pemikiran senior kontemporer mereka di bidang studi
al-Qur’ân. Menariknya, mereka hanya mengkaji
pemikiran kritis intelektual Muslim saat ini yang berasal
dari berbagai negara, yang disebut-sebut mewakili
kalangan modernis dan post-modernis.
Dengan diantar tulisan serius editornya Farouki, buku
ini memuat tulisan Abdullah Saeed tentang Fazlur
Rahman (Pakistan), A.H. Johns dan A. Saeed tentang
Nurcholish Madjid (Indonesia), Asma Barlas tentang
Amina Wadud (Pakistan), Osman Tastan tentang
Huseyin Atay (Turki), Ursula Guenther tentang
Mohamed Arkoun (Aljazair), Navid Kermani tentang
Abu Zayd (Mesir), Farzin Vahdat tentang Mohamad
Mojtahed Shabestari (Iran), Andreas Christmann
tentang Mohamed Shahrour (Syria), Ron Nettler tentang
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Mohamed Talbi, Suha Taji-Farouki tentang Sadiq
Nayhum, dan akhirnya Homan Panahande tentang
Abdolkarim Soroush (Iran). Buku ini bahkan dilengkapi
dengan apendiks berupa tulisan dua sarjana senior
saat ini; Andrew Rippin tentang kesarjanaan al-Qur’ân
modern, dan Abu Zayd tentang pendekatan sastra
terhadap al-Qur’ân.

Nasr Hâmid Abû Zayd, 2004, Rethinking the Qur’ân: Towards
a Humanistic Hermeneutics, (Utrecht: Humanistic University
Press), 64 Halaman, ISBN 90 6665 605 0.
Karya tipis terbaru Abû Zayd ini sebenarnya merupakan pidato kehormatannya dalam acara pengangkatannya sebagai Guru Besar sekaligus Chair (Guru Besar
yang mengepalai sebuah studi di universitas) yang
disebut Ibn Rushd Chair of Humanism and Islam di
Universiteit voor Humanistiek, Utrecht-Belanda pada
27 Mei 2004. Dalam pidatonya ini, ia kembali mengangkat isu-isu sensitif seputar al-Qur’ân. Mengawali
pidatonya dengan menempatkan al-Qur’ân sebagai
wacana, ia menjelaskan bagaimana al-Qur’ân sebenarnya bisa diposisikan vis à vis mushaf, sebagaimana
the spoken dan the silent. Sebelum menegaskan untuk
kembali memikirkan al-Qur’ân sebagai Kitab Suci yang
humanis, ia mengajak untuk melihat kembali beberapa
isu lainnya seperti isu dekonstruksi syari‘ah, tradisi,
ijma‘, sunnah, Hadis, dan sebagainya.

Muhammad Mushthafa al-A‘zamî, 2003, The History of The
Qur’anic Text From Revelation to Compilation: A Comparative
Study with the Old and New Testaments, (Leicester: UK Islamic
Academy). 376 halaman.
Terlepas dari berbagai motif di belakang penulisan
karya besar ini, buku ini ditulis dengan sangat serius.
Al-A‘zami menulis khusus karya ini sebagai buku,
bukan sebagai artikel yang terpisah-pisah dan
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dikumpulkan kembali sebagaimana tren
penulisan buku saat ini. Tebalnya karya
individu ini, luasnya cakupan pembahasan (19 bab) tetapi komprehensif,
serta daftar kepustakaan yang kaya,
membuktikan keseriusannya. Selain itu,
al-A‘zami sendiri yang melakukan dua
kali revisi (1999 dan 2003) setelah diselesaikan pada
Mei 1999 di Riyadh.
Secara khusus, al-A‘zami tidak hanya mengkaji sejarah
teks al-Qur’ân sejak ia diturunkan sebagai wahyu
hingga terkompilasi sempurna, tetapi juga didahului
dengan merekonstruksi sejarah Arab pra-Islam dan
paska wafatnya Nabi. Buku yang aslinya ditulis dalam
bahasa Inggris ini ditengarai sekaligus menjawab dan
meresponi kajian-kajian sarjana Barat —yang masih
ia sebut dengan panggilan orientalis— yang menurutnya ‘mengganggu’. Buku yang didalamnya sarat
dengan pujian kepada Allah (berupa SWT.) dan Nabi
Muhammad (seperti SAW.) ini semakin serius karena
ia memperkaya buku ini dengan membandingkan
sejarah teks al-Qur’ân dengan sejarah teks Perjanjian
Lama dan Perjanjian Baru. Ini sekaligus membuktikan
dua kualitas yang tidak dimiliki sarjana Muslim lainnya;
kualitas intelektual dan kualitas keulamaan.

John KALTNER, 2003, Inquiring of Joseph: Getting to Know a
Biblical Character through the Qur’ân, (Collegeville: Liturgical
Press), xx+132 halaman, Harga $14.95, ISBN 0 8146 5153 4.
Buku ini bermaksud melanjutkan berbagai
studi perbandingan tentang nilai-nilai
keagamaan di berbagai Kitab Suci, lebih
khusus lagi, nilai-nilai yang terdapat dalam
al-Qur’ân dan Injil. Smith misalnya pernah
melakukan riset komparatif antara Genesis
(22:7-8) dan al-Qur’ân (37:102) tentang
kisah perintah Allah kepada Nabi Ibrâhîm as. untuk
meng-kurban anaknya. Sementara itu, Kaltner dalam
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buku ini melakukan kajian perbandingan terhadap kisah
Nabi Yusuf as. sebagaimana yang diceritakan dalam
Genesis (37, 39-50) dan al-Qur’ân (Q.S. Yûsuf [12]).
Buku ini mengajak pembaca untuk dapat melihat
berbagai karakter bentuk percakapan, sehingga dapat
mencerna berbagai persamaan, perbedaan, dan halhal lain di mana kedua sumber ini dapat saling
melengkapi. Dengan semangat meningkatkan toleransi
dan dialog antar agama, Kaltner juga berusaha
menggali nilai dan moral keagamaan yang terkandung
dalam kisah itu di kedua Kitab Suci ini.
Sayangnya, semangat ini tidak didukung oleh pilihannya
yang jatuh pada Injil New Revised Standard Version
(NRSV) yang dinilai tidak membosankan. Selain itu, ia
juga menerjemahkan al-Qur’ân dengan terjemahannya
sendiri. Terlebih lagi, ia sekali terpeleset dengan
menyebut bahwa al-Qur’ân adalah karya sastra, yang
dapat dinilai ofensif terhadap umat Islam.

Roberto TOTTOLI, 2002, Biblical Prophets in the Qur’ân and Muslim
Literature, (Richmond: Curzon Press). ISBN 0 70071394 8.

Secara umum, buku ini ingin melihat
perspektif al-Qur’ân dan literatur Islam
lainnya (dua bagian utama buku ini)
dalam menceritakan sifat dan karakter
Nabi-nabi yang terdapat dalam Injil
(Biblical Prophets), mengingat garis
geneologis Nabi-nabi juga sangat penting dalam
kepercayaan Islam. Bagian pertama buku ini mengkaji
bagaimana metode al-Qur’ân dalam menjelaskan
karakter, posisi dan amanah yang diemban oleh
Biblical Prophets. Secara umum, Tottoli ingin
menekankan bahwa al-Qur’ân relatif sering menghubungkan kisah Nabi-nabi dengan Nabi Muhammad
saw., pewahyuan, dan ajakan monoteistik.
Sementara itu, bagian kedua menelusuri cara literatur
Islam lainnya dalam menjelaskan Biblical Prophets,
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seperti Tafsîr al-Thabarî, karya-karya tentang kisahkisah Nabi yang ditulis pada abad pertengahan dan
modern. Tottoli menampilkan enam bab di bagian
kedua ini, yang merekonstruksi profil dan kisah Nabinabi, hingga yang merekonstruksi sejarah dunia praIslam, dengan memanfaatkan berbagai sumber
termasuk narasi-narasi Yahudi dan Kristen. Yang cukup
menarik adalah pemaparan al-Qur’ân dan berbagai
literatur Islam lainnya tentang kisah penyaliban
(crucifixion), yang menurut al-Qur’ân, tidak terjadi pada
Nabi Isa as. (Yesus), tetapi seseorang dimiripkan
seperti Nabi Isa.

Jane D. McAULIFFE (ed.), 2001, Encyclopaedia of the Qur’ân
(EQ), (Leiden: E.J. Brill), 5 volume.
Mengikuti jejak kesuksesan Encyclopaedia of Islam (EI), sebuah ‘kitab suci’
kalangan pengkaji Islam, Encyclopaedia
of the Qur ’ân (EQ) ini muncul untuk
menjadi referensi pertama untuk
mengkaji segala hal yang berhubungan
dengan al-Qur’ân, seperti pewahyuan,
struktur, tema dan tafsir. EQ yang direncanakan terbit
dalam lima volume besar ini (saat ini telah terbit empat
volume dengan entri terakhir “sh”) diedit oleh
akademisi yang sudah akrab dengan wacana al-Qur’ân
seperti McAuliffe, Kadi, Gilliot, Graham dan Rippin.
Semua entri telah diseleksi sedemikian rupa sehingga
dapat menampilkan berbagai aspek al-Qur’ân. Entrientri itu tentu saja ditulis oleh berbagai sarjana alQur’ân, baik Muslim dan Non-Muslim di seluruh dunia.
Semua entri disusun berdasarkan terjemahan atau
istilah Inggris yang merujuk pada istilah Arabnya. Ini
dimaksudkan untuk menolong pembaca yang tidak
atau belum mengenal suatu bahasan dalam istilah
Arabnya yang tepat. Istilah Arabnya juga kadang
dimasukkan, tetapi langsung membimbing pembaca
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ke volume dan halaman yang memuat entri/bahasan
tersebut. EQ ini juga diperkaya dengan daftar
bibliografi yang sangat membantu di setiap akhir entri.
Diperkirakan, EQ ini akan menjadi rujukan pertama
yang sangat membantu dan informatif bagi para
pengkaji al-Qur’ân di seluruh dunia, sebagaimana
kesuksesan EI sebelumnya. Namun, harga yang relatif
mahal mungkin menjadi hambatan bagi pengkaji alQur’ân. Karenanya, perpustakan yang memang mesti
memiliki referensi-referensi standar, diharapkan dapat
memiliki satu edisi untuk membantu mereka.

Husein ABDUL-RAOF, 2001, Qur’ân Translation: Discourse,
Texture and Exegesis, (Richmond: Curzon), xiv+197 halaman.
Adanya keyakinan —yang sangat
dihormati Abdul Raof— bahwa al-Qur’ân
tidak boleh diterjemahkan salah satunya
disebabkan oleh kekhawatiran tidak representatifnya terjemahan yang ada.
Namun karena melihat signifikansi terjemahan al-Qur’ân untuk menyebarkan
maknanya (h. 1820), khususnya bagi Muslim baru yang
tidak hidup di dunia Arab (h. 156), maka ulama
akhirnya membolehkan terjemahan Al-Qur’ân.
Abdul-Raof secara tegas berharap agar karyanya yang
mengkaji teori terjemah dan kontribusinya bagi penerjemahan al-Qur’ân, dapat menjadi rujukan utama untuk
segala bentuk terjemahan, khususnya terjemahan alQur’ân. Ini berawal dari kekhawatirannya terhadap
terjemahan Inggris al-Qur’ân yang menurutnya tidak
berkembang.
Bab pertama ingin menjawab bagaimana sebuah kata
(Arab) dapat menemukan kata ekuivalen yang betulbetul mewakili maknanya dalam bahasa lain (Inggris).
Tentu saja, semua terjemahan otomatis adalah tafsir.
Namun Abdul-Raof berharap agar terjemahan itu
memang jelas dan dapat dipahami. Sementara itu,
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bab kedua dan ketiga mengangkat kembali diskursus
keunikan teks Al-Qur’ân. Dalam dua bab inilah,
kontribusi Abdul-Raof sangat berarti.

Asma BARLAS, 2000, ‘Believing Women’ in Islam: Unreading
Patriarchal Interpretation of the Qur’ân, (Austin TX: University
of Texas Press), 254 halaman, ISBN 0 292 70904 8.
Buku ini dapat disebut sebagai literatur
genre baru dalam studi Islam dan Gender.
Dalam buku ini, Barlas tidak hanya
mengkritisi ortodoksi Islam yang
penafsirannya tidak membela perempuan, tetapi juga sekaligus mengkritisi
feminis yang menganggap Islam sebagai
agama misoginis dan paternalistik secara inheren.
Kedua kritisisme ini akan memunculkan feminis Muslim
yang dengan semangat pembebasan dan egalitarianisme dan kecenderungan menolak hubungan internal
patriarkhi dan Islam, ingin menelusuri nilai-nilai keadilan
gender dalam al-Qur’ân.
Dengan judul buku yang sangat provokatif, buku ini
sejak awal ingin menjawab pertanyaan; apakah Islam
menyetujui ketidakadilan gender dan represi terhadap
perempuan? Atau apakah al-Qur’ân mendukung kesetaraan gender dan pembebasan perempuan? Barlas
memulai dengan mendeskripsikan realitas dunia Islam
yang dikuasai kalangan Islam yang memperalat alQur’ân untuk melegitimasi segala bentuk ketidakadilan
terhadap perempuan, dan menguburkan suara perempuan yang ingin memperjuangkan keadilan gender.
Barlas secara tegas menyatakan bahwa ia sedang
mengkaji al-Qur’ân sebagai Mukminat (believing
women), yang berarti bahwa ia tidak mempertanyakan
sisi ontologis al-Qur’ân sebagai teks suci, tetapi yang
ia lakukan adalah menafsirkan al-Qur’ân dengan
mengkritisi penafsiran patriarkhis dan klaim bahwa
hanya laki-laki (konservatif) yang berhak menafsirkan
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al-Qur’ân dan dapat mengetahui makna firman-firman
itu.
Dengan membagi bukunya dalam enam bab plus
sebuah wawancara dengan seorang intelektual Iran,
Soroush, Barlas menawarkan dua metode penafsiran
yang representatif, yang itu dengan sekaligus membaca
sesuatu “behind the text” (Bab 2 dan 3), yaitu dengan
merekonstruksi konteks historis pewahyuan, dan “in
front the text” (Bab 4, 5 dan 6), yaitu dengan
merekontektualisasi al-Qur’ân dengan kebutuhan zaman
ini. Di bagian akhir, percakapannya dengan Soroush
berkisar seputar apakah al-Qur’ân bertanggung jawab
terhadap kekeliruan penafsirannya atau tidak.

Issa J. BOULLATA (ed.), 2000, Literary Structures of Religious
Meaning in the Qur’ân, (Richmond: Curzon), xii + 393 halaman.
Belakangan ini, terdapat kecenderungan baru di
kalangan Islamisist dalam mengkaji al-Qur’ân. Mereka
relatif telah meninggalkan diskursus
historisitas al-Qur’ân dan otentisitas
teksnya, dan beralih ke issu lain seperti
perspektif al-Qur’ân tentang suatu tema.
Niat baik untuk tidak lagi menyinggung
perasaan keagamaan yang meyakini
kesucian al-Qur’ân sedikit
berperan dalam kecenderungan baru ini.

banyak

Buku yang memuat 15 artikel ini secara umum
bertujuan menelusuri struktur teks al-Qur’ân yang
memproduksi berbagai pemaknaan agama. Ke-15
artikel yang ditulis oleh antara lain Sells, Zahniser,
Shahid, Welch, Johns, Yusuf Rahman, McAuliffe,
Ayoub, Boullata dan lainnya dalam buku ini sangat
beragam dalam berbagai tema, kurun waktu dan
pendekatan yang digunakan. Sells misalnya mengkaji
struktur aural (hal-hal yang berhubungan dengan
pendengaran) teks al-Qur’ân dengan mengambil kasus
surat-surat yang turun di Mekkah, sementara Zahniser
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menelusuri kesatuan dan koherensi surat-surat
Madaniyyah, serta struktur semantik al-Qur’ân. Secara
khusus, Rippin membandingkan konsep al-Qur’ân dan
Injil tentang upaya penganutnya dalam ‘mencari wajah
Allah’, sementara Shahid mengkaji ulang misteri
fawâtih al-suwar atau huruf-huruf pembuka surah alQur’ân.
Artikel yang berhubungan dengan tafsir ditulis oleh
Hajjaji-Jarrah yang meninjau tafsir Q.S. al-’Adiyah,
Johns yang mendeskripsikan Q.S. al-Furqân, Neuwirth
yang mengkaji Q.S. al-Hijr, dan Welsch yang membahas pengungkapan al-Qur’ân tentang siksa yang
ditimpakan kepada manusia yang menolak kehadiran
Nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Sementara itu
artikel lainnya mengkaji unsur-unsur gramatikal dan
retorik al-Qur’ân, seperti Yusuf Rahman yang menulis
tentang delapan bentuk ellipsis al-Qur’ân yang
sebelumnya dikaji oleh Ibn Qutaybah, Deeb dan Ayoub
yang mengkaji upaya al-Râdî (mufassir Shi’a- Mu’tazilah,
w. 1015) dalam mengkaji majâz al-Qur’ân yang
digunakan untuk membela Mu’tazilah dan menghantam
Asy’ariyah. Sementara itu, McAuliffe kembali menelusuri sejarah dikotomi ayat-ayat muhkamât-mutasyâbihât, dan Boullata mengkaji dimensi sastra al-Qur’ân
yang ditampilkan Sayyid Qutb dalam Fi Zhilâl AlQur’ân.

George C. DECASA, 1999, The Qur’anic Concept of Umma and
its Function in Philippine Muslim Society, (Rome: Pontificia
Universita Gregoriana), xv+439 halaman.
Keinginan menciptakan kerukunan beragama terus
berkembang. Penulis buku ini adalah warga Philipina
yang juga pendeta Society of the Divine Word, yang
dengan buku atau disertasinya ini berharap agar secara khusus- umat Kristen di Philipina dapat
memahami realitas tetangganya masyarakat Muslim
di Philipina. Secara umum, buku ini mengkaji konsep
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al-Qur’ân tentang umma dan prakteknya di kalangan
masyarakat Muslim di Philipina.
Bagian pertama dan kedua buku ini mengkaji dengan
cukup detail konsep ummah dalam al-Qur’ân dan tafsir.
Selanjutnya, bagian ketiga menceritakan kembali
sejarah masuknya Islam di Philipina, hingga
membentuk komunitas Muslim yang lebih dikenal
dengan istilah Moro, sebuah istilah negatif ciptaan
Spanyol. Decasa mengidentifikasi berbagai kelompok
dalam Muslim Philipina. Ia misalnya menyebut
kelompok Moro National Liberation Front sebagai
modern trend, dan Moro Islamic Liberation Front
dengan istilah fundamentalis trend. Di bagian akhir,
Decasa menyeru umat beragama di Philipina agar
bersama-sama berjuang melawan musuh bersama,
yaitu pertumbuhan masyarakat tanpa Tuhan.

Hans ZIRKER, 1999, Der Koran: Zugange und lezarken,
(Danstadt: Primus Verlag), x+230 halaman.
Bagian pertama buku ini sedikit ingin
menjawab pertanyaan mengapa seorang
Kristiani mengkaji al-Qur’ân. Zirker
merasa niscaya untuk melakukan riset
ini mengingat Muslim juga meyakini
bahwa al-Qur’ân diturunkan untuk semua
manusia dan alam semesta. Karenanya,
terlepas dari apakah umat Islam setuju atau tidak
dengan kajian mereka, menurut Zirker, kajian NonMuslim terhadap Islam juga boleh eksis. Dengan
memanfaatkan filsafat bahasa, bagian kedua mengkaji
teks suci ini sebagai dunia tanda. Di bagian ini juga,
Zirker membandingkan keyakinan Kristen dan Islam
tentang kitab suci, lebih khusus lagi tentang umm alkitâb yang ia terjemahkan dengan heavenly books atau
di lain tempat the Mother of the Scriptures, yang
menurutnya

masih

diturunkan ke dunia.

bersama

Tuhan

dan

tidak
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Bagian ketiga ingin mengkaji al-Qur’ân dalam bentuk
komunikasi verbalnya. Di bagian ini, Zirker banyak
memanfaatkan teori strukturalisme Saussure, khususnya penerapan konsep langue (al-madlûl, penanda),
langage (al-dâll, petanda) dan parole (al-kalâm).
Sementara itu, di bagian keempat, Zirker ingin menunjukkan bagaimana al-Qur’ân membentuk visi
manusia tentang hidup. Di bagian ini pula, Zirker
mengkaji perspektif al-Qur’ân tentang hubungan
beragama antara Muslim dan Non-Muslim. Di bagian
terakhir, Zirker kembali mempertajam analisisnya
tentang sifat terbuka al-Qur’ân terhadap penafsiran.
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