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PEDOMAN TRANSLITERASI

â (a panjang), contoh : al-Mâlik

î (i panjang), contoh : al-Rahîm

û (u panjang), contoh : al-Ghafûr

aw, contoh : al-Mawdhû‘î

ay, contoh : al-Baydhâwî



radisi tasawuf dalam Islam menyisakan banyak hal

yang sangat berbeda dengan tradisi keilmuan dan

praktik umat Islam. Jika tradisi keilmuan Islam lainnya

selalu memunculkan dikotomi Sunni-Syiah, tradisi tasawuf

relatif mereduksi dikotomi ini. Seorang Sufi misalnya jarang

sekali diidentifikasi sebagai seorang Syiah atau Sunni. Selain

itu, banyak Sufi yang belajar/mengajar, menjadi murid/guru

dan menerima/memberi ijâzah tanpa mempersoalkan ke-

Sunni-an atau ke-Syiah-an mereka. Namun, ketika para Sufi

menulis tafsir al-Qur’ân, apakah ‘ketidakpedulian’ ini juga

tampak dalam tradisi tafsir sufistik?

Kali ini Jurnal Studi al-Qur’ân (JSQ) 4 (2:1, 2007) kembali

hadir di hadapan Anda dengan mengangkat tema tafsir

sufistik. Mengawali tema ini, di bagian Tafsir Mawdhû‘î,

Quraish Shihab kembali memantapkan otoritasnya sebagai

mufasir dengan mengkaji wali dan kewalian dalam perspektif

al-Qur’ân. Dalam artikel “Wawasan al-Qur’ân tentang Wali

dan Kewalian” ini, Quraish Shihab mengkritik pemahaman

wali yang berkembang di masyarakat Islam dengan me-

nunjukkan makna wali dan kewalian yang diinginkan al-

Qur ’ân.

‘Ketidakpedulian’ atas perbedaan ini seperti yang dilansir

di atas juga diamini oleh Said Agil Siradj dalam artikelnya

T

DARI REDAKSI
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“Al-Qur’ân, Tasawuf, dan Sikap Hidup Kebangsaan”. ‘Ketidak-

pedulian’ ini bahkan melebar pada perbedaan prinsip,

agama, dan keyakinan. Ini termanifestasi dalam hampir

semua penafsiran, ajaran, dan praktik kaum Sufi. Salah satu

perbedaan menonjol dalam penafsiran umum dan penafsiran

di kalangan Sufi adalah penggunaan takwil. Dapat dipastikan,

penafsiran esoterik yang biasa dilakukan para Sufi sangat

mengandalkan kekuatan takwil untuk mengungkap makna-

makna terselubung di balik ayat-ayat al-Qur ’ân. Dalam

perkembangannya, penggunaan takwil memiliki dinamika

tersendiri di kalangan Sufi, baik mereka yang Syiah maupun

Sunni. Inilah yang dibahas oleh Nasaruddin Umar dalam

artikelnya “Konstruksi Takwil dalam Tafsir Sufi dan Syiah”.

Harus dipahami bahwa jalan takwil merupakan cara

yang digunakan para Mufasir Sufi untuk memahami al-Qur’ân

yang kemudian dijadikan starting point praktik-praktik

tasawuf. Tanpa mendasarkan seluruh pondasi ajaran dan

praktik tasawuf pada al-Qur ’ân juga berarti menegaskan

tuduhan sekelompok umat Islam bahwa tasawuf t idak

berasal dari Islam. Sentralitas al-Qur’ân dalam tasawuf inilah

yang dijelaskan oleh A.D. Knysh dalam artikelnya “Sufisme

dan al-Qur’ân”, sambil memaparkan sejarah tafsir al-Qur’ân

yang berkembang di kalangan Sufi. Sebagai satu contoh,

Anwar Syarifuddin dalam tulisannya “Otoritas Penafsiran Sufi

Sahl al-Tustârî” mengambil kasus Mufasir Sufi Sahl al-Tustârî

yang menulis Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm untuk menjelaskan

posisi al-Qur’ân yang sangat signifikan di kalangan Sufi.

Anwar bahkan sekaligus memaparkan lebih jauh otoritas

al-Tustârî dan penafsirannya di kalangan Mufasir Sufi.

Sentralitas tasawuf juga menjadi salah satu fokus Annabel

Keeler dalam tulisannya “Tafsir Sufistik sebagai Cermin:

al-Qusyayrî Sang Mursyid dalam Karyanya Lathâ’if al-Isyârât”.

Melengkapi artikel utama, Eva F. Amrullah dalam

tulisannya “Beyond Equity: Diskursus Sufisme, Perempuan,

dan al-Qur’ân” mengkaji posisi perempuan dalam tradisi

tasawuf, termasuk dalam kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh
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para Mufasir Sufi. Di rubrik “Interview”, salah satu redaktur

kami Hamka Hasan menemui dan mewawancarai Hassan

Hanafi di Kairo.  Hassan Hanafi menyorot beberapa kelebihan

serta karakter penafsiran para Sufi atas al-Qur’ân. Sementara

itu, Faried F. Saenong di rubrik “‘Ulûm al-Qur’ân” menghadirkan

tulisannya “Kaidah Tafsir: Teori atau Ideologi (?)” yang

menjelaskan sekaligus mengkritik eksistensi kaidah tafsir

sebagai pedoman dalam menafsirkan al-Qur’ân.

Artikel Gerhard Bõwering dalam rubrik “Profil Tafsir/

Mufasir” memperkenalkan Haqâ’iq al-Tafsîr, salah satu karya

tafsir sufistik yang ditulis oleh al-Sulamî. Dalam tulisannya

“Tafsir al-Qur’ân al-Sulamî: Studi atas Rujukan Haqâ’iq al-

Tafsîr”, Bõwering memperdalam kajiannya pada rujukan dan

bahan-bahan yang digunakan al-Sulamî dalam menulis karya

ini. Rubrik “Review Tesis/Disertasi” dipersembahkan oleh

Novizal Wendry yang me-review disertasi Abdurrahim Yapono

berjudul ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî dan Sumbangannya

dalam Tafsir Simbolik: Analisis terhadap Karya Lathâ’if al-

Isyârât yang diajukan pada Univesiti Malaya, Malaysia (2006).

Di rubrik terakhir “Survei bibliografis”, Mukhtar, Syahrullah

dan Faried kembali menghadirkan survei dan abstraksi atas

puluhan publikasi dan karya-karya mutakhir seputar al-Qur’ân

yang terbit dalam berbagai bahasa.

Semoga bermanfaat dan selamat menikmati…

Redaksi
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B
Pendahuluan

ahasa bagaikan makhluk hidup, makna kata-katanya

dapat berkembang. Bahasa atau sekadar kosakata-

nya bila t idak lagi digunakan, dapat “mati”. Di

samping itu, bisa jadi satu kata yang digunakan oleh satu

masyarakat berbeda maknanya dengan kata yang sama

yang digunakan oleh masyarakat lain. Bandingkanlah sekian

banyak kosakata yang digunakan oleh masyarakat Indonesia

dengan masyarakat Malaysia. Di sisi lain, kesalahpahaman

menyangkut konsep awal yang dikandung oleh satu kata

merupakan salah satu di antara sekian sebab yang meng-

akibatkan perubahan makna dan ini, bila berlanjut, melahirkan

M. Quraish Shihab

WALI & KEWALIAN DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR’ÂN

The sense of walî varies according to its context. This writing tries to discover its

understandings more particularly that shown in the Qur’ân. Shihab argues that walî

does not refer to special persons who posses an extraordinary power. Walî and

wilâyah manifest in God as well as in a number of groups of people including the

Believers. More particularly, wilâyah refers as well to good relationships of helping

and covering each other. Basing his analysis on a number of verses of the Qur’ân,

Shihab concludes that walî is anyone whose close to her or his God manifests in her

or his heart fully fulfilled by the light and the divine knowledge of God. Both terms

are not only used for good understandings, but also works in bad sense since

the Qur’ân employs them to shaytân.
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makna baru serta menjadikan makna yang sebenarnya

dikandung oleh kata tersebut menjadi tidak dikenal lagi,

atau telah mati. Salah satu contohnya adalah kata wali.

Banyak yang menduga bahwa kata ini menunjuk kepada

sosok yang dapat terjadi melalui dirinya hal-hal luar biasa,

atau dalam istilah agama kekeramatan, padahal kekeramatan

tidak berkaitan langsung dengan kewalian. Bisa saja seorang

yang taat kepada Allah, dan dekat kepada-Nya (wali) namun

tidak tampak darinya hal-hal luar biasa. Sebaliknya, dapat

terjadi yakni lahir dari seorang durhaka hal-hal luar biasa

atas izin Allah. Ini disepakati oleh ulama dan mereka

menamakan kejadian itu sebagai ihânah (penghinaan) dan

isytidrâj. Di sisi lain, seperti tulis Syekh Zakariyâ al-Anshârî,

“Mayoritas kaum sufi menyatakan bahwa bisa saja seorang

yang tidak terjadi melalui dirinya kekeramatan, lebih utama

kedudukannya daripada yang tidak terjadi melalui dirinya

kekeramatan, karena keutamaan atau kedudukan di sisi

Allah adalah dengan kemantapan keyakinan bukan dengan

kekeramatan . ” 1

Tidak benar juga pandangan yang menyatakan bahwa

wali  adalah  “Seseorang yang

disingkapkan untuknya oleh Allah sebagian dari gaib-Nya,

sehingga Allah menyampaikan kepadanya aneka rahasia

yang tidak diketahui kecuali oleh-Nya. ”2 Pandangan ini

menggambarkan sang wali pada aspek penyingkapan gaib

semata. Padahal, bukan itu hakikat atau substansi kewalian,

kalau enggan berkata bahwa pengetahuan gaib hanya milik

Allah semata. Bagaimana hal itu akan menjadi ciri seorang

wali, padahal Rasulullah saw. menafikan pengetahuan

tersebut terhadap diri beliau. Allah memerintahkan beliau

untuk menyampaikan, Katakanlah, “Aku tidak berkuasa

1 Lihat komentar Syekh Zakariyâ al-Anshârî terhadap al-Risâlah

al-Qusyayrîyyah, (Kairo: Maktabah Subayh, t.th.), h. 275.

2 Muhammad Husaynî Mûsâ Muhammad al-Ghazâlî, Ansâm Hayyah fî

al-Afkâr al-Shûfiyyah, (Mesir: Dâr Habîb, 1998), cet II, h. 93.



9Wali & Kewalian dalam Perspektif al-Qur’ânJSQ, Vol. II, No. 1, 2007

menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak

kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekira-

nya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat

kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa

kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan,

dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang ber-

iman.” (Q.S. al-A‘râf [7]:188)

Wali dalam Pengertian Bahasa

Kata walî (wali) terdiri dari huruf-huruf wâw, lâm, dan

yâ’ yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian

berkembang makna-makna baru, seperti: pendukung,

pembela, pelindung, yang mengurus, yang menguasai,

yang mencintai, lebih utama, teman, anak paman (sepupu),

tetangga. Dari akar kata yang sama lahir makna berurut

tanpa diselingi oleh sesuatu. Kalimat  (wuliyat al-

ardh) berarti hujan turun setelah baru saja turun.

Kata yang terdiri dari huruf wâw, lâm, dan yâ’ juga

digunakan dalam arti yang bertolak belakang dengan

kedekatan. Bahasa juga menggunakannya dalam arti men-

jauh, dan berpaling. Kata lain yang serupa dengan al-walî

adalah al-wâlî yang berarti Penguasa. Oleh karena itu, jika

Anda berkata walikota, maka salah satu maknanya adalah

penguasa kota itu. Bisa juga berarti siapa yang dekat

dengan masyarakatnya, yang mengurus, dan membela

kepentingan mereka. Makna-makna di atas dan selainnya

dihimpun oleh makna kedekatan yang merupakan makna

dasar kata tersebut. Dari akar kata yang sama lahir istilah

Aulâ laka Faulâ yang juga digunakan al-Qur’ân (Q.S. al-

Qiyâmah [75]: 34) dalam arti ancaman tentang dekatnya

kebinasaan yang dapat menimpa.3

3 Lihat selengkapnya makna-makna tersebut dan selainnya pada

Maqâyîs al-Lughah karya Ibn Fâris, (Di-tahqîq oleh Syihâbuddîn Abû ‘Amr)

(Beirut: Dâr al-Fikr, 1994); al-Mu‘jam al-Wasîth, (Kairo: Majma‘ al-Lughah

al-‘Arabiyyah/Dâr al-Syurûq al-Dawlîyyah, 2005), cet. IV; Lihat juga al-

Munjid fî al-Lughah wa al-A‘lâm, (Beirut: t.p., t.th.), cet. XXXVII.
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Kata lain juga yang serupa maknanya dengan kata

walî adalah mawlâ. Kata ini sering kali juga mengandung

makna yang bertolak belakang. Ia antara lain berarti pemilik,

tuan, juga lawannya yakni hamba sahaya, yang memerdeka-

kan, yang dimerdekakan, yang diberi anugerah, juga yang

memberinya. Di samping itu, ia juga berarti teman, tetangga,

teman berkongsi, sepupu, ipar, dan siapa pun yang dekat.

Wali dalam Pengertian Agamawan

Pakar-pakar agama termasuk pakar tasawuf mempunyai

pandangan lain tentang makna wali atau kewalian. Syekh

Anwâr Fu’âd Abî Khazzâm dalam bukunya Mu‘jam al-

Mushthalahât al-Shûfîyyah4 mengemukakan beberapa

makna yang dikutipnya dari penjelasan berbagai pakar:

Pertama, pendapat al-Kâsyî, Kamâluddîn ‘Abd al-Razzâq

al-Qâsyânî al-Samarqandî (wafat sekitar 1652 M) yang dikutip

dari bukunya al-Ishthilâhât al-Shûfiyyah bahwa Walî adalah:

“Siapa yang diurus dan dibela oleh Allah kepentingannya,

yang dipelihara oleh-Nya dari kedurhakaan. Dia tidak

membiarkannya terjerumus dengan nafsunya sampai dia

mencapai kesempurnaan, yakni kesempurnaan orang-

orang dewasa (para tokoh).” Allah berfirman: Wa Huwa

Yatawallâ al-Shâlihîn (Dia Pelindung orang-orang saleh).

(Q.S. al-A‘râf [7]: 196).

Kedua, pendapat ‘Alî ibn Muhammad al-Jurjânî (1339-

1413 M) yang menulis dalam bukunya al-Ta‘rîfât bahwa:

4 Syekh Anwâr Fu’âd Abî Khâzzâm, Mu‘jam al-Mushthalahât al-

Shûfîyyah, (Di-tahqîq oleh George Metry Abdul Masih), (Beirut: Maktab

Lubnân Nâsyirun, 1993), cet: I, h. 188.
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“Walî dengan timbangan  (fa‘îl) yang bermakna  (fâ‘il)

(subjek/pelaku) maknanya adalah siapa yang berurut

ketaatannya tanpa diselingi oleh kedurhakaan. Bisa juga

timbangan itu bermakna  (maf‘ûl/objek), sehingga

bermakna siapa yang berurut atau bersinambung kebajikan

dan anugerah Allah kepadanya. Walî adalah seorang yang

‘ârif (mengenal) Allah dan sifat-sifat-Nya sesuai yang

dimungkinkan (untuk diketahui).5 Dia yang menghindar dari

kedurhakaan, berpaling dari ketenggelaman pada diri dan

syahwat. ” 6

Ketiga, uraian Muhammad ‘Alî al-Tahânawî, seorang

ulama berasal dari India (wafat sekitar 1745 M) yang mengutip

bagian akhir dari penjelasan al-Jurjânî di atas lalu melanjutkan

bahwa walî menurut sementara pakar adalah

5 Ini karena makhluk siapa pun dan betapa pun tinggi ketakwaannya,

tidak dapat menjangkau Allah dan sifat-sifat-Nya secara sempurna.

6 Lihat juga ‘Alî ibn Muhammad al-Jurjânî, al-Ta‘rîfât, (Kairo: Dâr

al-Kitâb al-Mashrî, 1991), h. 2656-2666.
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“Dia yang selalu tersembunyi keadaannya tetapi seluruh

jagad membicarakan kewilayahannya. Ada lagi yang

menyatakan bahwa “walî adalah menjauh dari (gemerlapan)

dunia tetapi mendekat kepada Allah”. Atau, “Yang me-

ngosongkan hatinya demi Allah, serta yang wajahnya

hanya menuju kepada-Nya”.  Walî adalah seorang yang

“ârif (mengenal) Allah dan sifat-sifat-Nya sesuai yang

dimungkinkan (untuk diketahui).” Demikian yang termaktub

dalam al-Mushthalahât al-Shûfiyyah.

Keempat, menurut Imam al-Ghazâlî, hamba-hamba Allah

yang dinamai walî adalah “Siapa yang mencintai Allah dan

mencintai wali-wali-Nya, membela siapa yang membela-

Nya, dan membela wali-walinya. Dia memusuhi musuh-

musuh-Nya, sedang yang termasuk musuh-Nya adalah

nafsu dan setan.”7

Kelima, ada lagi yang menjadikan makna kebahasaan

dari kata ini yang berarti berpaling atau menjauh sebagai

dasar pemahamannya tentang makna walî yaitu:

“Walî adalah membelakangi kedurhakaan, dan menjauh

darinya, karena dia memandang kedurhakaan sebagai

kepatuhan terhadap setan, dan pelanggaran terhadap

Tuhan.”8

Wali dan Kewalian dalam al-Qur’ân

Dalam al-Qur’ân kata walî (wali) dalam bentuk tunggal

baik berdiri sendiri maupun dinisbahkan kepada persona

7 Abû Hâmid Muhammad al-Ghazâlî, al-Maqshad al-Asnâ fî Syarh

Asmâ’ al-Husnâ, (Mesir: Maktabah al-Jundî, t.th.), h. 122.

8 al-Ghazâlî, Ansâm Hayyah, h. 99.
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pertama, kedua atau ketiga, tunggal atau jamak, terulang

sebanyak 44 kali. Sedang bentuk jamaknya (awliyâ’) terulang

sebanyak 42 kali; 34 kali di antaranya berdiri sendiri tanpa

penisbahan kepada apa pun.

Kata mawlâ dalam bentuk tunggal ditemukan sebanyak

18 kali; 7 di antaranya berdiri sendiri, 11 dinisbahkan kepada

persona pertama, kedua atau ketiga dan yang berbentuk

jamak dua kali, satu tanpa dinisbahkan kepada sesuatu

dan satu lainnya dinisbahkan kepada persona kedua yang

berbentuk jamak.

Al-Dâmighânî (yang hidup pada sekitar 400 H) menyebut

sepuluh makna yang dimaksud oleh al-Qur’ân dengan kata-

kata tersebut, yaitu anak, teman, pendukung, Allah, tuhan-

tuhan, keluarga dekat, hubungan seagama, yang me-

merdekakan, serta ketulusan hubungan.9 Di samping

makna-makna yang dikemukakan di atas, penulis me-

nambahkan makna lain yang juga merupakan makna yang

dikehendaki oleh al-Qur’ân, yaitu: Rasulullah saw., yang

berhak menikahkan, dan yang mewakili, serta setan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa al-Qur’ân ber-

bicara tentang beragam kewalian, antara lain:

1 . Kewalian yang umum dan yang khusus terhadap orang-

orang beriman;

2 . Kewalian orang-orang beriman kepada Allah;

3 . Kewalian orang-orang beriman kepada Rasulullah saw.

dan sebaliknya;

4 . Kewalian malaikat kepada orang-orang Mukmin;

5 . Kewalian orang beriman terhadap sesamanya beriman;

6 . Kewalian orang munafik atau para pendurhaka terhadap

9 Husayn ibn Muhammad al-Dâmighânî, Qâmûs al-Qur’ân, (Diedit dan

disempurnakan oleh ‘Abdul ‘Azîz Sayyid al-Ahl), (Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-

Malâyîn, 1985), h. 496.
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sesamanya;

7 . Kewalian setan kepada para pendurhaka dan sebalik-

nya;

8 . Kewalian lelaki Mukmin kepada perempuan Mukmin dan

sebaliknya;

9 . Kewalian ayah atau penggantinya terhadap gadis yang

akan dikawinkan;

10. Kewalian keluarga untuk menuntut pembunuh keluarga-

nya;

Makalah ini akan lebih banyak memfokuskan bahasan-

nya pada sosok wali dan kewalian dalam kaitan hubungan

Allah sebagai wali dengan orang beriman dan sebaliknya.

Adapun ragam-ragam kewalian selainnya hanya akan di-

singgung sepintas. Hal ini bukan saja disebabkan karena

keterbatasan, melainkan karena kewalian pertama dan

kedua yang disebut di atas, yang menjadi dasar bagi lahirnya

aneka kewalian yang direstui oleh Allah SWT.

Kewalian Allah yang Umum dan yang Khusus
(Terhadap Orang-orang Beriman)

Di atas telah dikemukakan bahwa salah satu makna

walî adalah penguasa dan pengelola, karena itu kita dapat

berkata bahwa Allah adalah walî (wali) atau wâlî (wâli). Dia

Penguasa alam raya, Pencipta, dan Pengaturnya. Hakikat

ini berulang-ulang dikemukakan dalam al-Qur ’ân dalam

berbagai ayat dan redaksi, misalnya: “Tidakkah kamu

mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah

kepunyaan Allah? Dan tiada bagi kamu selain Allah satu

wâl(in) (Pelindung ataupun Penolong).” (Q.S. al-Baqarah [2]:

107).

Penguasaan dan perlindungan Allah yang bersifat

umum tercermin antara lain berupa penciptaan apa yang

bermanfaat buat makhluk seperti anggota tubuh dan potensi

yang menjadikan manusia dapat memanfaatkannya dan
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memanfaatkan sunnatullâh  (hukum-hukum alam dan ke-

masyarakatan) yang diciptakan Allah. Al-Syanqîthî menulis

bahwa hampir disepakati oleh ulama bahwa makna sifat

Allah sebagai al-Walî yang bersifat umum yaitu:

“Yang menangani urusan semua makhluk dan yang ber-

sumber dari-Nya segala sesuatu.”10

Kendati kewalian umum ini merupakan sesuatu yang

amat jelas dan tidak dapat dimungkiri, dan dari segi

penggunaan bahasa bisa saja kita berkata bahwa “Allah

Walî orang-orang kafir”, namun karena kita tidak menemukan

dalam al-Qur’ân kata tersebut digunakan dalam pengertian

umum itu, bahkan secara tegas Q.S. Muhammad [47]: 11

menyatakan bahwa orang-orang kafir t idak mempunyai

mawlâ yakni penolong dan pelindung dari marabahaya dan

kesulitan, tidaklah wajar dinyatakan bahwa Allah adalah

mawlâ orang-orang kafir. Setelah usainya Perang Uhud,—

sebelum meninggalkan arena pertempuran—Rasulullah saw.

mengajarkan kaum Muslimin untuk menjawab seruan kaum

musyrik yang antara lain berkata, Lanâ ‘Uzzâ wa la ‘Uzzâ

la-kum (Kami memiliki berhala dan kalian tidak memiliki

‘Uzza) dengan menyatakan Allâhu Mawlânâ wa lâ Mawlâ

la-kum (Allah adalah Pelindung kami, dan kalian tidak

mempunyai pelindung). (HR. Bukhari melalui al-Barrâ’ ibn

‘Âzib).

Setelah menelusuri kata-kata walî dalam al-Qur’ân, atau

mawlâ yang menunjuk nama/sifat Allah, kita dapat berkata

bahwa penggunaan kata tersebut jika menjadi sifat Allah,

maka yang dimaksud adalah kewalian khusus, yakni hanya

ditujukan terhadap orang-orang beriman, dan karena itu

10 Abû Muhammad ‘Abdillâh al-Syanqîthî, Tahqîq al-Munâ Syarh Asmâ’

al-Husnâ, (Kairo: Maktabah al-Muthî‘î, 1994), h. 118.
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kata tersebut bagi Allah diartikan dengan Pembela, Pen-

dukung, Pencinta, dan semacamnya, dengan catatan bahwa

pembelaan dan dukungan tersebut berakibat positif, serta

berkesudahan baik. “Allah Walî orang-orang yang beriman,

Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan kepada

cahaya.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 257).

Dukungan dan perlindungan positif dari siapa pun

bersumber dari Allah dan atas izin-Nya. Oleh karena itu,

dapat dimengerti pernyataan-Nya bahwa siapa yang tidak

menjadikan Allah sebagai Walî (wali) atau tidak dilindungi

dan dibantu oleh-Nya, maka yang bersangkutan tidak lagi

akan dapat menemukan Walî lain, yakni Pelindung dan

Penolong yang berakibat positif, serta berkesudahan yang

baik “Orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka satu

pelindung pun dan tidak pula penolong.” (Q.S al-Syûrâ [42]:

8); “Siapa yang (dibiarkan) Allah sesat, maka tidak ada

baginya satu pelindung pun sesudah itu .” (Q.S. al-Syûrâ

[42]: 44).

Seseorang bisa saja memperoleh perlindungan dari

selain Allah, bahkan yang melindungi itu pun dinamai al-

Qur’ân sebagai walî. Akan tetapi, perlindungan itu berakibat

buruk terhadap yang dilindungi, yakni bila perlindungan

tersebut tidak dilakukan atas dasar apa yang direstui Allah.

Inilah salah satu bentuk dari kewalian setan kepada para

pendurhaka.

Allah sebagai al-Walî dilukiskan oleh Imam al-Ghazâlî

sebagai “Dia yang melindungi, membela, dan mencintai.”11

Yang dimaksud dengan Allah sebagai walî atau kewalian

Allah terhadap orang-orang beriman adalah kedekatan-Nya

bukan saja dalam arti pengetahuan-Nya yang mendetail

tentang mereka, sebagaimana pengetahuan-Nya tentang

para pendurhaka, melainkan juga antara lain cinta dan

11 al-Ghazâlî, al-Maqshad al-Asnâ, h. 121.
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perlindungan-Nya, bantuan dan rahmat-Nya yang sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan bahkan keinginan mereka

yang memperoleh kewalian-Nya yang khusus ini.

Kewalian tersebut mencakup banyak aspek, bahkan

ia tidak dapat terbayangkan. Seorang yang memperoleh

anugerah kewalian akan memperoleh hal-hal yang sulit—

kalau enggan berkata mustahil—dilukiskan dengan kata-

kata, dan karena itu para pakar tasawuf berpesan agar

pengalaman rohani yang dialami oleh siapa yang mem-

perolehnya hendaknya dirahasiakan karena sangat mungkin

bila disampaikan akan diingkari oleh mereka yang tidak

paham.

Salah satu bentuk perlindungan-Nya yang merupakan

dampak dari kewalian-Nya yang khusus ini dilukiskan oleh

Q.S. al-Baqarah [2]: 257.

“Allah walî orang-orang yang beriman; Dia senantiasa

mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan kepada cahaya.

Dan orang-orang yang kafir, walî-walî mereka adalah al-

thâghût, yang senantiasa mengeluarkan mereka dari

cahaya kepada aneka kegelapan. Mereka itu adalah

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat di atas didahului oleh ayat 256 yang menegaskan

bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam

karena telah jelas dan telah dapat dibedakan kebenaran

dari kesesatan. Setelah penegasan itu, datang pernyataan-

Nya tentang kewalian Allah terhadap orang-orang beriman.

Pakar tafsir Syekh Muhammad ‘Abduh menjelaskannya lebih

kurang sebagai berikut: “Seorang Mukmin, tidak mempunyai
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walî tidak juga ada satu pun yang kuasa terhadap keyakinan-

nya kecuali Allah SWT. dan jika demikian itu keadaannya,

maka ia akan memperoleh bimbingan dari-Nya sehingga

dia mampu menggunakan aneka hidayah yang dianugerah-

kan Allah kepadanya, yaitu pancaindra, akal, dan agama.

Setiap dalih yang berpotensi menyesatkan kaum Mukmin,

maka pada saat itu juga tampak kepada mereka (berkat

kuasa atau wilayah Allah), kilauan cahaya kebenaran yang

mengusir kegelapan sehingga dengan mudah mereka

mengelak dari dalih yang berpotensi menyesatkan itu. Ini

sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-A‘râf [7]: 201:

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka

ditimpa thâif (godaan yang menimbulkan was-was) dari

setan, mereka mengingat Allah, (dan mengingat permusuh-

an setan terhadap manusia dan kelicikannya, mengingat

dampak buruk yang diakibatkannya), maka ketika itu juga

dengan cepat bagaikan tiba-tiba mereka melihat (menyadari

bahaya ulah setan itu).”12

Adapun cinta-Nya, tidak mudah menggambarkan apa

maknanya, betapa cinta-Nya dan apa yang terjadi j ika

seseorang memperoleh cinta-Nya itu. Jangankan cinta Allah,

cinta manusia kepada manusia lain pun nyaris tidak dapat

dilukiskan dengan kata-kata.

Bahwa Allah mencintai orang-orang tertentu yang

menyandang sifat-sifat tertentu bukanlah hal yang sulit

ditemukan dalam kitab suci al-Qur’ân. Ditemukan tujuh belas

kali Allah menyatakan cinta-Nya dengan redaksi Inna Allâh

Yuhibb (Sesungguhnya Allah mencintai). Objek cinta-Nya

itu adalah:

a. Al-Muhsinîn (yang memberi melebihi kewajibannya dan

menuntut kurang dari haknya);

12 Sayyid Muhammad Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Manâr, (Kairo: Dâr al-

Manâr, 1367 H), jilid III, cet. III, h. 40.
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b. Al-Muttaqîn (yang menghidari siksa dan ancaman-Nya

baik duniawi maupun ukhrawi dengan melaksanakan

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya);

c . Al-Muqsithîn (yang berlaku adil atau menyenangkan dua

pihak yang berinteraksi);

d . Al-Mutathahhirîn (yang bersungguh-sungguh men-

sucikan diri lahir dan batin);

e . Al-Mutawakkilîn (yang berserah diri kepada Allah setelah

usaha maksimal);

f . Al-Shâbirîn (yang sabar dan tabah melaksanakan ke-

wajiban, dan menghadapi tantangan dan musibah);

g . Al-Tawwabîn (yang menyadari kesalahannya, bertekad

tidak mengulanginya dan memohon ampun [maaf] atas

kesalahannya);

h . Yuqâtilûna fî sabîlihi shaff(an) wâhîd(an) (mereka yang

berjuang di jalan Allah dalam satu barisan atau kelompok

yang kompak).

Sifat-sifat terpuji itu menunjukkan cara-cara yang dapat

ditempuh untuk memperoleh cinta-Nya.13 Salah satu ayat

yang dapat melukiskan cara terpenting, bahkan mutlak untuk

memperoleh cinta-Nya adalah:

“Katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah

aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-

dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(Q.S. Âlu ‘Imrân [3]: 31).

13 Tentu saja masih terdapat sifat-sifat terpuji lainnya yang

mengundang cinta-Nya, dan yang dapat ditarik dari selain redaksi Inna

Allâh yuhibb.
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Ini menuntut peneladanan Nabi saw. dan tentu saja

semakin tekun dan tinggi peneladan itu, semakin besar

cinta-Nya kepada si peneladan. Tanpa peneladan, tiada pula

kewalian. Memang, kaum Muslimin tidak hanya dituntut

untuk beriman memercayai Allah dan Rasul-Nya serta

membenarkan ajarannya, tetapi juga dituntut untuk mengikuti

dan meneladani beliau:

“Katakanlah, “Hai manusia sesungguhnya aku adalah

utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mem-

punyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang

berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan

mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan

Rasul Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah

dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan

ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk, bahkan tiada

keimanan.” (Q.S. al-A‘râf [7]: 158).

Oleh karena itu, seandainya Anda menemukan sese-

orang terbang di udara tanpa alat, atau berjalan di permukaan

air, maka Anda boleh kagum dengan keterampilannya.

Namun, jangan memercayainya sebagai wali Allah sebelum

terbukti keteladanannya kepada  Nabi (Muhammad) saw.

serta persesuaian sikapnya dengan perintah dan larangan

beliau.

Ayat lain yang berkaitan dengan cinta Allah adalah

ancaman yang ditujukan kepada mereka yang lebih men-

cintai ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara, pasangan-

pasangan kerabat, harta kekayaan perniagaan, dan rumah-

rumah tempat tinggal mereka melebihi cinta mereka kepada

Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya (baca Q.S.

al-Tawbah [9]: 24). Oleh karena itu, salah satu tanda pencinta

Allah adalah keberpalingan hatinya dari gemerlap duniawi,

dan itulah yang mengantar kaum sufi melakukan zuhud.

Dampak dari cinta itu adalah rasa aman, tenteram, dan

bahagia. Salah satu hadis yang amat gamblang berbicara

tentang dampak cinta Allah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari
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melalui Abu Hurairah ra. yang menyatakan bahwa Nabi saw.

bersabda bahwa Allah swt. berfirman:

“Siapa yang memusuhi wali-Ku, maka Ku-umumkan perang

terhadapnya. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-

Ku dengan sesuatu yang lebih Ku-sukai melebihi apa yang

Ku-wajibkan atasnya. Hamba-ku yang senantiasa men-

dekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah,

sehingga Aku mencintainya. Jika Aku mencintainya, maka

Aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia men-

dengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat,

tangannya yang dengannya dia bertindak, dan kakinya

yang dengannya dia berjalan. Apabila dia bermohon

kepadaku, Aku akan memperkenankan, dan bila dia me-

mohon perlindungan, maka pasti Aku melindunginya.”14

Hadis ini menggambarkan adanya dua peringkat pokok

walî Allah. Yang pertama adalah mereka yang sekadar

14 Berbeda pendapat ulama tentang makna “maka Aku menjadi

pendengarannya yang dengannya dia mendengar….”. Ada yang me-

mahaminya dalam arti perumpamaan, yakni Allah membimbing dan memberi

taufik dan kemampuan kepada hamba yang dicintai-Nya, sehingga amal-

amal yang dilakukan dengan anggota badan yang disebut di atas selalu

sesuai dengan kehendak-Nya. Ada lagi yang memahaminya bahwa Hadis

Qudsi itu bermaksud menginformasikan dukungan dan bantuan Allah

terhadap hamba yang dicintai-Nya, sehingga seakan-akan Allah sendiri

yang melakukan aneka aktivitas yang dilakukan sang hamba. Ada juga

yang menjadikan uraian Hadis Qudsi ini sebagai bukti kekeramatan para

wali, sehingga terjadi melalui mereka hal-hal luar biasa yang bersifat

suprarasional.
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melakukan kewajiban, atau tepatnya, tidak banyak melakukan

amalan sunnah. Adapun peringkat yang lebih tinggi adalah

walî yang di samping tekun melakukan aneka kewajiban,

juga aktif melakukan aneka amalan sunnah.

Keduanya dipelihara dan dilindungi Allah karena mereka

semua melaksanakan kewajiban mereka, sedang yang

berkedudukan lebih tinggi, memperoleh cinta-Nya di samping

perlindungan-Nya.

Ada aneka macam cara yang ditempuh Allah melindungi

orang-orang beriman. Q.S. Fushshilat [41]: 30-32 misalnya

berbicara tentang fungsi malaikat menjadi awliyâ’. Allah

berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan

kami ialah Allah” kemudian mereka istiqâmah (konsisten)

(menyangkut konsekuensi pernyataan itu), maka malaikat

akan turun kepada mereka (untuk meneguhkan hati mereka

dengan berkata), “Janganlah kamu takut dan jangan juga

kamu bersedih; dan bergembiralah kamu dengan (mem-

peroleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kami

adalah awliyâ’ (pelindung-pelindung) kamu dalam ke-

hidupan di dunia dan di akhirat; dan bagi kamu di sana

apa yang kamu inginkan dan bagi kamu juga di sana apa

yang kamu minta. Sebagai hidangan dari Tuhan Yang Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.”
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Demikian antara lain Allah sebagai walî, yang me-

lindungi, membela, dan mencintai orang-orang yang beriman

dan bertakwa.

Kewalian Orang-orang Beriman kepada Allah SWT.

Seorang manusia yang dinilai sebagai wali, atau dengan

kata lain kewalian orang-orang beriman kepada Allah lahir

dan tumbuh berkembang berkat kepercayaan mereka

bahwa hanya Allah walî mereka. Itu menjadikan mereka

tidak mengandalkan kecuali Allah selalu awas terhadap-

Nya dengan memerhatikan perintah dan larangan-Nya.

Mereka menggunakan semua daya dan potensi yang telah

dianugerahkan-Nya, sesuai dengan petunjuk-Nya. Apabila

ia oleh satu dan lain sebab gagal memperoleh apa yang

dia harapkan, setelah berusaha sekuat kemampuan dan

sesuai dengan hukum-hukum sebab dan akibat, baik usaha-

nya secara langsung maupun dengan bantuan siapa yang

mengetahui hukum-hukum itu, ia tidak berputus asa, karena

ketika itu ia mengembalikan urusannya kepada Allah yang

menjadi satu-satunya walî yakni Pembela, dan Pelindungnya,

Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ia berserah diri

kepada-Nya tanpa berputus asa, setelah usaha maksimal

itu. Sikap ini bukan saja karena ia berada dalam “wilayah”

kekuasaan Allah, melainkan juga karena ia berada dalam

wilayah, pembelaan, bimbingan, pertolongan, cinta, dan

lain-lain yang semuanya dapat disimpulkan dengan ke-

dekatan kepada Allah SWT. sebagaimana makna dasar dari

kata walî.

Al-Qur’ân melukiskan para wali itu antara lain dengan

firman-Nya dalam Q.S. Yûnus [10]: 62-63:
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“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, t idak ada

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka

bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka

selalu bertakwa.”

Ayat di atas menyebut dua hal pokok yang berkaitan

dengan kewalian manusia. Pertama, dampak kewalian

mereka; dan kedua adalah sifat dan sikap dasar yang

menandai kewalian seseorang. Sikap dasar tersebut terdiri

dari dua hal, yaitu iman dan takwa. Iman adalah pembenaran

hati terhadap apa yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya,

sedang buah sekaligus bukti pembenaran itu adalah takwa.

Ini juga berarti bahwa mereka memiliki akidah (kepercayaan)

yang benar lagi mantap disertai dengan pengamalan agama

yang tulus. Setiap akidah yang tidak disertai pengamalan

syariah tidaklah berarti, dan setiap pengalaman syariah yang

tidak disertai akidah yang benar tidaklah diterima.

Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mencapai

peringkat tinggi dalam kewalian atau kedekatan kepada

Allah tanpa usaha keras. Pada tahap pertama, ia harus

menelusuri jalan mendaki yang dimulai dengan apa yang

diistilahkan oleh para penelusur jalan itu dengan irâdah

(kehendak), yakni munculnya hasrat dan keinginan yang

kuat untuk berpegang teguh pada jalan yang membimbing

kepada kebenaran. Irâdah  adalah gejolak api cinta. Bila

api ini disulut dalam kalbu, manusia akan menanggapi

seruan kebenaran. Begitu tulis al-Qâsyânî.15 Ia adalah

kondisi kejiwaan yang menguasai diri seorang Mukmin

dan mendorongnya untuk meraih cahaya Ilahi dan ber-

hubungan dengan-Nya. Demikian tulis Syekh ‘Abd al-Halîm

Mahmûd.16

15 Abî Khâzzâm, Mu‘jam al-Mushtalahât, h. 41.

16 ‘Abd al-Halîm Mahmûd, al-Tafkîr al-Falsafî fî al-Islâm, (Beirut:

Dâr al-Kitâb al-Lubnânî, 1982), h. 411.
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Dengan irâdah seseorang akan mampu melakukan

olah jiwa yang menurut Ibn Sina—sebagaimana dijelaskan

oleh Syekh ‘Abd al-Halîm Mahmûd—memiliki t iga tujuan

pokok:17

1 . Mengesampingkan segala sesuatu selain Allah. Ini diraih

dengan zuhud.

2 . Pengendalian nafsu yang mendorong kepada keburuk-

an agar berada di bawah kendali nafs al-muthma’innah

(jiwa yang tenang). Ini diraih dengan ibadah yang disertai

kehadiran hati (benak), juga dengan irama lagu yang

menyentuh, serta dengan nasihat dan petuah dari siapa

yang mengerti dan tulus.

17 Seseorang yang akan menelusuri jalan menuju kedekatan kepada

Allah, pertama kali haruslah memaksa diri menghindar dari kelezatan

duniawi dan syahwatnya. Ini ditempuhnya dengan pemaksaan hingga ia

mencapai tahap atau derajat kedua yaitu sirnanya dari hati mereka

kecenderungan dan cinta kepada kelezatan duniawi. Akan tetapi, se-

benarnya tujuan usaha mereka itu dan buahnya adalah menghapus segala

sesuatu selain Allah dari hati mereka. Oleh karena itu, jika mereka

merasakan aroma keharmonisan kedekatan kepada Allah serta berbahagia

dengan pandangan mereka kepada keindahan dan keagungan-Nya, mereka

meninggalkannya dan tidak menoleh kepada kelezatan yang berkisar pada

jasad dan kalbu itu. Inilah peringkat ketiga. Kemudian ini meningkat lagi

sehingga menguat dalam diri mereka rasa gembira dan keharmonisan

dengan Allah SWT. saja. Kelezatan-kelezatan yang ditinggalkan sebelum

ini, bukan saja ditinggalkan dengan terpaksa atau tidak disukai lagi

dibanding yang lainnya, melainkan semua itu sudah dinilai buruk sehingga

tertolak. Ini peringkat keempat. Ia adalah peringkat yang mereka namai

 takhalliyah, yakni pengosongan jiwa raga dari segala yang dinilai

buruk atau dinamai juga  al-Riyâdhah al-Salbiyyah (olah jiwa

pasif). Adapun tahap berikutnya (kelima) adalah pendakian menuju

tangga-tangga kesempurnaan. Ini dilakukan dengan upaya berakhlak

dengan akhlaq Allah sesuai kemampuan manusia. Inilah yang menjadikan

manusia pengasih, penyayang, dan lemah lembut atau dalam istilah al-

Qur’ân waliyullâh yang sesungguhnya. Demikian ‘Abd al-Halîm Mahmûd

menjelaskan pandangan Ibn Sinâ’. Lihat ‘Abd al-Halîm Mahmûd, al-Tafkîr

al-Falsafî, h. 418.
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3 . Memperhalus sirr18 yang merupakan tempat penyaksian

(musyâhadah). Ini diraih dengan bantuan perenungan,

kehalusan jiwa, kerinduan yang suci yang berdasar pada

keluhuran dan kemuliaan sifat-sifat, bukan oleh pe-

nguasaan syahwat.

Semua itu memerlukan pengetahuan. Tidak heran jika

Imam Syâfi ‘ î  menegaskan, “Kalau bukan para fuqaha

(cendekiawan) yang paham dan mengamalkan ilmunya

yang menjadi wali-wali Allah, maka tidak akan ada wali

Allah.” Demikian tulis al-Nawawî dalam mukadimah bukunya

al-Majmû‘.19 Fakhruddîn al-Râzî ketika menafsirkan Q.S.

Yûnus [10]: 63 di atas menyatakan antara lain bahwa seorang

walî adalah yang sempurna sisi pemahaman teoretisnya

dan sempurna juga sisi amaliahnya. Pemahaman teoretis

ditunjuk oleh kata îmân, sedang sisi amaliah ditunjuk oleh

kata taqwâ.20

Adapun dampak kewalian hamba-hamba Allah itu adalah

“tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (juga)

mereka bersedih hati.” Takut dirasakan oleh siapa pun yang

menduga akan menghadapi bahaya atau sesuatu yang

negatif yang diduga akan menimpanya, sedang kesedihan

muncul karena luput atau hilangnya sesuatu yang me-

nyenangkan atau datangnya sesuatu yang dinilai buruk.

18 Sirr adalah istilah yang digunakan oleh pakar-pakar tasawuf,

kendati mereka berbeda pendapat tentang maksudnya. Ia adalah cahaya

rohani dan alat diri (nafs) manusia, karena nafs tidak mampu melakukan

suatu amal, atau memberi manfaat tanpa sirr itu. Ia adalah sesuatu di

atas/sesudah qalbu atau ia adalah ruh, bahkan yang lain berkata sesudah

ruh. Yang lain menambahkan bahwa sirr adalah tempatnya penyaksian

(musyâhadah); ruh adalah tempatnya cinta (mahabbah); dan qalbu adalah

tempatntya ma‘rifah. Lihat Abî Khâzzâm, Mu‘jam al-Mushthalahât al-

Shûfîyyah, h. 98.

19 Abû Zakariyâ Muhyiddîn ibn Syarf al-Nawawî, al-Majmû‘, (Mesir:

Dâr al-Fikr, t.th.), jilid I, h. 20.

20 Fakhruddîn al-Râzî, al-Tafsîr al-Kabîr, (Mesir: Dâr al-Fikr, al-

Maktabah al-Tijâriyyah, 1994), jilid IX, h. 131.
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Ketiadaan rasa takut dan sedih itu, bukannya—seperti

pandangan Muhammad Husayn Mûsâ al-Ghazâlî—akibat

leburnya jiwa sang walî dalam makrifah kepada Allah

semata, sehingga pada saat itu tidak lagi terbetik dalam

benaknya selain Allah karena dia telah mencapai kewalian

sempurna dan memperoleh pula limpahan karunia Allah

yang menjadikan hatinya tenang, sehingga tidak dirasuk

oleh kegelisahan dan rasa takut .21 Karena jika demikian,

ini hanya dapat terjadi sesekali. Di sisi lain, rasa takut adalah

sangat manusiawi. Bukankah Nabi Musa as. ketika meng-

hadap Allah juga merasa takut melihat tongkatnya beralih

menjadi ular? (baca antara lain Q.S. al-Qashash [28]: 31);

dan bukankah Nabi Muhammad saw. merasa sedih dan

menangis antara lain ketika wafatnya putra beliau Ibrahim?

Ketiadaan rasa takut dan sedih itu disebabkan para

wali menyadari bahwa segala sesuatu milik Allah, bahkan

dirinya sendiri adalah milik-Nya. Mereka menyadari juga

bahwa tiada yang terjadi kecuali atas perkenan-Nya. Selanjut-

nya dia sadar dan percaya bahwa segala yang bersumber

dari Allah pasti berakibat baik. Kesadaran itulah yang

menjadikan hati mereka tidak disentuh oleh rasa takut yang

mencekam maupun kesedihan yang berlarut. Dengan

demikian, tiadanya rasa takut dan sedih itu merupakan salah

satu sifat utama dari para wali sejak dalam kehidupan dunia

ini, hingga ke akhirat nanti. Itu semua mereka raih sebagai

anugerah dan dampak dari kewalian Allah kepada mereka.

Pada awal Q.S. Muhammad [47], Allah menguraikan dampak

kekufuran dan keimanan, antara lain bahwa Allah mem-

binasakan atau menyesatkan amal orang-orang kafir dan

yang berakibat kerisauan mereka, sebaliknya:

21 al-Ghazâlî, Ansâm Hayyah, h. 137.
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“Orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan

amal-amal yang saleh serta beriman (pula) kepada apa

yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak

dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-

kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.” (Q.S.

Muhammad [47]: 2).

Ini ditegaskan-Nya lagi pada ayat 5 

(Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan mem-

perbaiki keadaan mereka). Perbaikan keadaan itu antara

lain dengan tidak berbekasnya rasa takut serta sirnanya

kesedihan dari pikiran dan benak mereka, atau dengan

istilah ayat-ayat yang lain lâ khawf(un) ‘alayhim wa lâ hum

yahzanûn.

Demikian terbaca perbedaan kondisi kejiwaan yang

sangat menonjol antara mereka yang kafir dan yang Mukmin.

Selanjutnya menurut Q.S. Muhammad [47]: 11:

“Itu disebabkan karena Allah adalah Mawlâ (Pembimbing,

Pembela, dan Pencinta) orang yang beriman, sedang orang-

orang kafir tidak memiliki Mawlâ.” Demikian terlihat hubung-

an timbal-balik yang sangat positif antara Allah dan para

wali-Nya.

Perlu dicatat bahwa ketiadaan rasa takut dan sedih

itu tidak menjadikan para wali Allah itu mempersamakan

antara bencana dan manfaat, atau kebaikan dan keburukan,

tetapi mereka menyadari bahwa setiap bencana adalah ujian

yang mengantar mereka lebih dekat kepada Allah SWT.

Dan, ini menjadikan keresahan hati mereka akibat sesuatu

yang terlihat negatif menjadi tidak berarti.

Salah satu konsekuensi dari kewaliaan manusia ter-

hadap Allah yang juga merupakan tanda kewalian adalah

menjadikan Rasul-Nya Muhammad saw. sebagai wali. Sekian
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banyak ayat al-Qur’ân yang menunjuk kedudukan beliau

sebagai wali, antara lain firman-Nya:

“Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan

orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan

menunaikan zakat, seraya mereka rukuk.” (Q.S. al-Mâ’idah

[5]: 55).

Kata waliyyu-kum dalam ayat di atas berbentuk tunggal,

sedang yang dimaksud adalah Allah, Rasul, dan orang-orang

beriman. Ini menunjukkan bahwa yang pokok lagi sumber

dari segala perwalian hanya tunggal, yaitu Allah Yang Maha

Esa. Adapun Rasulullah saw. bukan sebagai sumber dan

pokok kewalian, lebih-lebih kaum Mukminin, karena mereka

juga pada hakikatnya menjadikan Allah sebagai wali.

Menjadikan Rasul sebagai wali adalah mengikuti dan

meneladani beliau. Allah berfirman: “….jika kalian mencintai

Allah, maka ikutilah aku dengan sungguh-sungguh, nis-

caya Allah mencintai kamu.” (Q.S. Âlu ‘Imrân [3]: 31). Sekali

lagi, kita perlu ingat bahwa salah satu makna walî adalah

Pencinta. Menjadikan beliau sebagai wali, tercermin juga

dalam firman-Nya yang menggunakan akar kata yang sama

dengan walî, yakni:

Maksudnya, “Nabi Muhammad saw. lebih utama dan

memiliki lebih banyak hak bagi orang-orang Mukmin yang

mantap imannya daripada hak diri mereka sendiri.” (Q.S.

al-Ahzâb [33]: 6).

Oleh karena itu, t idaklah sempurna keimanan se-

seorang sampai dia mencintai Nabi melebihi cintanya
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terhadap dirinya sendiri. Dalam Q.S. al-Nisâ’ [4]: 65 Allah

bersumpah, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikat-

nya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim

dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian

mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap

putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan

sepenuhnya.”

Di sisi lain, kedudukan Rasulullah saw. sebagai wali

kaum beriman tercermin antara lain pada kasih sayang beliau

kepada umatnya yang dilukiskan oleh al-Qur ’ân dengan

kalimat:

Maksudnya, Berat terasa olehnya apa yang telah men-

deritakan kamu (baik lahir maupun batin) sangat meng-

inginkan (keselamatan, kebaikan, bahkan segala sesuatu

yang membahagiakan) buat kamu (semua, baik Mukmin

maupun kafir); dan terhadap orang Mukmin amat belas kasih

lagi Penyayang . Bahkan, kasihnya melimpah kepada

seluruh alam. (Q.S. al-Tawbah [9]: 128) dan yang dibuktikan

antara lain oleh kesungguhan beliau berdakwah. Sampai-

sampai al-Qur’ân melukiskannya sebagai hampir saja beliau

mencelakakan diri karena mereka tidak beriman (Q.S. al-

Syu‘arâ’ [26]: 3).

Atas dasar kewalian kepada Allah pula lahir kewalian

antarsesama Mukmin:
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“Dan orang-orang Mukmin, lelaki dan perempuan, sebagian

mereka menjadi awliyâ’ bagi sebagian yang lain. Mereka

menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, me-

laksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat

kepada Allah dan Rasul-Nya.” (Q.S. al-Tawbah [9]: 71).

Muhammad Rasyîd Ridhâ menulis dalam tafsirnya

tentang ayat ini, antara lain bahwa “Hubungan kewalian

antarsesama Mukmin adalah bahu-membahu dan tolong-

menolong antarmereka dalam persoalan-persoalan bersama

disertai konsistensi mereka melakukan amal-amal saleh

yang bersifat khusus (pribadi), karena kebejatan pribadi

tidak sejalan dengan kepentingan umum. Ini terlihat dengan

jelas dari lanjutan ayat di atas setelah berbicara tentang

kewalian, yaitu “Mereka menyuruh yang makruf, mencegah

yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat,

…”. Termasuk juga dalam sifat mereka adalah berjuang di

jalan Allah dengan harta dan diri mereka, sebagaimana

disebut pada ayat yang lain (Q.S. al-Anfâl [8]: 72). Nah,

siapakah yang demikian itu halnya, maka menjadi kewajiban

semua kaum Mukmin untuk membantu, mendukung, dan

menolongnya. Tiada arti kewalian Mukmin terhadap Mukmin

yang lain kecuali makna ini, yakni membantu dan membela

dalam kebenaran, yang dengannya menjadi tinggi keimanan

dan pemeluknya.

Siapa yang melampaui hal ini sehingga dia mengangkat

seorang atau banyak wali (pelindung/penolong) dan percaya

bahwa mereka (mampu) menangani persoalan-persoalannya

di luar batas tolong-menolong dan saling membela antar-

sesama—siapa yang percaya yang demikian—maka dia telah

mempersekutukan Allah dalam kewalian-Nya yang bersifat

khusus yang tiada sekutu bagi-Nya dalam hal tersebut, baik
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sekutu yang menjadi perantara maupun sekutu yang berdiri

sendir i .22

Firman-Nya ba‘dhu-hum awliyâ’ ba‘dh (sebagaian

mereka adalah penolong sebagian yang lain)  berbeda

redaksinya dengan apa yang dilukiskan menyangkut orang

munafik. Q.S. al-Anfâl [8]: 67 menggambarkan mereka

sebagai ba‘dhu-hum min ba‘dh (sebagian mereka dari

sebagian yang lain). Perbedaan ini menurut sementara

ulama untuk mengisyaratkan bahwa kaum Mukminin tidak

saling menyempurnakan dalam keimanannya, karena setiap

orang di antara mereka telah mantap imannya, atas dasar

dalil-dalil pasti yang kuat, bukan atas taklid. Ini berarti yang

menghimpun orang-orang Mukmin adalah keimanan yang

mantap yang melahirkan tolong-menolong yang diajarkan

Islam. Tidak seorang pun yang bertaklid kepada yang lain

atau mengikutinya tanpa kejelasan dalil. Ini dipahami dari

kandungan makna awliyâ’ yang mengandung makna

ketulusan dalam tolong-menolong. Berbeda dengan kaum

munafik yang kesatuan antarmereka lahir dari dorongan

sifat-sifat buruk.

Rasulullah saw. mengibaratkan persatuan dan kesatuan

orang-orang beriman, serupa dengan satu bangunan yang

batanya saling menguatkan, atau sama dengan jasad yang

akan merasakan nyeri, panas, dan sulit tidur, bila salah

satu bagiannya menderita penyakit. Bertolak belakang

dengan kewalian Allah terhadap kaum beriman dan kewalian

kaum beriman kepada Allah adalah kewalian setan kepada

para pendurhaka dan kewalian para pendurhaka kepada

setan.

Setan menjadi wali bagi para pendurhaka dengan

mendorong mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah,

serta menghiaskan keburukan ke dalam benak mereka,

sedang kewalian para pendurhaka kepada setan adalah

22 Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Manâr, jilid III, h. 44-45.
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dengan mengikuti langkah-langkahnya, serta memperkenan-

kan ajakannya. Allah berfirman dalam konteks uraian tentang

sikap manusia terhadap tuntunan-Nya bahwa “Sebagian di-

anugerahi-Nya petunjuk (dan memanfaatkan petunjuk itu

dan sebagian lagi (mengabaikan petunjuk-Nya sehingga)

telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka

menjadikan setan-setan awliyâ’ (pelindung dan pembimbing

mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka

mendapat petunjuk.” (Q.S. al-A‘râf [7]: 30).

Di tempat lain, Allah menegaskan bahwa “Orang-orang

yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang

yang kafir berperang di jalan thâghût, sebab itu perangilah

wali-wali setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan

itu adalah lemah.” (Q.S. al-Nisâ’ [4]: 76).

Wali-wali setan yang dimaksud adalah orang-orang kafir

dan semua yang mengajak kepada nilai-nilai yang ber-

tentangan dengan nilai agama. “Adapun orang-orang yang

kafir, sebagian mereka menjadi wali (pelindung) bagi

sebagian yang lain.” (Q.S. al-Anfâl [8]: 73).
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Penutup

Demikian sekelumit tentang wali dan kewalian dalam

al-Qur’ân. Sebagai penutup, kita dapat berkata bahwa

kewalian atau kedekatan seseorang kepada Allah baru

tercapai apabila kalbunya diterangi oleh cahaya ilmu dan

makrifat Ilahi. Ketika itu, apabila sang wali melihat, ia melihat

bukti-bukti kuasa-Nya; apabila dia mendengar, ia mendengar

ayat-ayat-Nya; apabila ia bercakap, percakapannya adalah

kebenaran dan pujian kepada-Nya; apabila bergerak, gerak-

nya adalah untuk memperjuangkan agama-Nya; disertai

kesungguhan dalam ketaatan kepada-Nya sambil tolong-

menolong dengan sesamanya, membina masyarakat,

membangun dunia, dan membendung aneka kemungkaran.

Ketika itulah ia menjadi dekat kepada Allah, dan ia menjadi

wali Allah. Demikian, Wa Allâh A‘lam.[]
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Nasaruddin Umar

KONSTRUKSI TAKWIL
DALAM TAFSIR SUFI & SYIAH
Sebuah Studi Perbandingan

acana takwil merupakan salah satu kajian penting

dalam ‘ulûm al-Qur’ân. Pro dan kontra tentang

takwil sudah lama menjadi perdebatan di kalangan

ulama tafsir. Ironisnya, wacana takwil ini lebih banyak

terpaparkan hanya dalam bentuk repetisi dari paparan yang

telah mengklasik, tanpa mencoba menemukan sebuah

perspektif yang lain tentang takwil. Kalau saja takwil bisa

dikembangkan ke arah pemaknaan baru ayat-ayat al-Qur’ân

dengan konteks masyarakat modern atau masyarakat lokal

tertentu, maka mungkin akan menawarkan perspektif baru

dalam menjadikan al-Qur’ân sebagai pemandu umat di dunia

modern ini.

W

This paper aims at describing the existence of ta’wîl in hermeneutical traditions of

both Sunnite and Shi‘ite Muslims, especially those believed as mufassir sûfî. Umar

shows that both share similarities and differences. They share a view that the Qur’ân

does not only contain of exoteric dimension of meaning, but also the esoteric one

hiding in the back of words. They differ, however, that in Shi’ite tradition, ta’wil is

only done and performed by authoritative imâm of ahl al-bayt (family of the

Prophet), while Sunni world relies on characters, not a particular group of people.

Meanwhile, Sunnite tradition of ta’wîl leads to a sort of anthromorphism although

they can be classified into ijmâlî and tafsîlî. In the meantime, Sufi interpretation of

the Qur’ân has methodologies of nazarî and ishârî; the former is based on philosophy

while the latter on gnostic or esoteric knowledge discovered from spiritual exercises.
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Tulisan ini mencoba menyoroti wacana takwil dengan

mengomparasi dua aliran atau sekte, yaitu Sufi dan Syiah.

Keduanya dipandang perlu untuk diperbandingkan agar

dipahami dengan jelas pangkal dan titik temu keduanya dalam

memandang takwil sebagai satu cara atau metode dalam

memaknai ayat al-Qur’ân. Pemilihan topik ini bukan saja untuk

memahami perbedaan dan persamaan kedua kelompok ini

tentang peran dan posisi takwil, melainkan juga tampak ada

usaha yang cukup kreatif kedua kelompok ini dalam melayani

kegelisahan keagamaan umatnya dengan mengembangkan

pemaknaan takwil. Pemaknaan dan konstruksi takwil kedua

kelompok ini memiliki kemiripan dengan lahirnya metodologi

hermeneutika dalam konteks pemaknaan Bibel.

Untuk mencapai sasaran tersebut, tulisan ini diarahkan

untuk mengurai tiga poin penting yang akan menjadi bahan

perbandingan. Pertama, otoritas penakwilan; Kedua, kriteria

ayat yang ditakwilkan; Ketiga, pendekatan yang digunakan

dalam penakwilan. Paling tidak, ketiga poin tersebut dapat

memberi gambaran tentang wacana takwil dalam kedua

aliran tersebut.

Konsep Takwil

Mendahului uraian perbandingan tentang takwil di

kalangan Sufi dan Syiah, paparan tentang konsep takwil

penting untuk dikemukakan untuk memberi batasan jelas

tentang takwil itu sendiri. Secara etimologis, kata ta’wîl adalah

mashdar dalam bentuk taf‘îl. Terkait dengan asal katanya,

terdapat kontroversi di kalangan ahli bahasa. Ibn Manzhûr

dalam Lisân al-‘Arab mendefinisikannya sebagai bentuk taf‘îl

dari kata ’awwala-yu’awwilu-ta’wîlan, yang bentuk tsulâtsî-

nya adalah âla-ya’ûlu yang berarti raja‘a dan ‘âda.1 Sementara

1 Lihat: Muhammad Sâlim Abû ‘Âshî, Maqâlatâni fî al-Ta’wîl: Ma‘âlim
fî al-Manhaj wa Rashd li al-Inhirâf, (Kairo: Dâr al-Bashâ’ir, 2003), cet.
I, h. 13.
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itu, al-Zarkasyî memaparkan tiga asal kata dari ta’wîl, yaitu:

dari kata al-awl yang berarti al-rujû‘ (kembali), dari kata al-

ma’âl (tempat kembali) yang berarti al-‘âqibah (tujuan akhir),

dan al-mashîr (tempat kembali), dari kata al-iyâlah yang berarti

al-siyâsah (siasat) dan al-tadbîr (pengaturan).2

Jika dilihat dari segi penggunaannya, kata ta’wîl dalam

al-Qur’ân terdapat t iga bentuk penggunaan. Pertama,

menakwilkan yang mutasyâbih (ta’wîl al-mutasyâbih), yaitu

mengarahkannya dengan yang diterima oleh argumentasi

rasio dan tekstual. Hal ini mewujud dalam dua bentuk,

yaitu: dalam perkataan sebagaimana Q.S. Âlu ‘Imrân [3]:

7; atau dalam perbuatan sebagaimana dalam Q.S. al-Kahf

[18]: 78 & 82. Kedua, menakbirkan mimpi (ta‘bîr al-ru’yâ)

sebagaimana tersebut delapan kali dalam Q.S. Yûsuf [12]:

6, 21, 36, 37, 44, 45, 100, dan 101. Ketiga, akhir dari

sesuatu dan akibatnya (ma’âl al-amr wa ‘âqibatuh) se-

bagaimana tersebut dalam Q.S. al-Isrâ’ [17]: 35.3 Term ta’wîl

dalam al-Qur’ân tersebut terulang sebanyak 17 kali dengan

makna yang beragam: 1) tafsîr atau ta‘yîn sebagaimana

tersebut dalam Q.S. Âlu ‘Imrân [3]: 7; 2) jazâ’, tsawâb, dan

‘âqibah sebagaimana tersebut dalam Q.S. al-Nisâ’ [4]: 59;

3) terjadinya peristiwa yang telah diberitakan sebagaimana

tersebut dalam Q.S. al-A‘râf [7]: 53; 4) hakikat yang di-

isyaratkan oleh sebuah mimpi sebagaimana tersebut dalam

Q.S. Yûsuf [12]: 6; 5) akibat dari perbuatan yang dilakukan

dan penjelasan sebab-sebabnya sebagaimana Q.S. al-Kahf

[18]: 78.

Makna sebuah kata tidak dapat dilepaskan dari kualitas

pengalaman, perkembangan ilmu pengetahuan ataupun

2 Muhammad ibn ‘Abdullâh al-Zarkasyî, al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân,
(Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), Juz II, h. 164.

3 Muhammad Hâdî Ma‘rifah, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn fi Tsawbih
al-Qasyîb, (t.tp.: al-Jâmi‘ah al-Ridhawiyyah li al-‘Ulûm al-Islâmiyyah, t.th.),
juz I, h. 22-23.
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tingkat sosial budaya pemakainya. Ketentuan ini juga dialami

oleh term ta’wîl yang pemaknaannya mengalami pergeseran

dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pada periode

salaf, kata ta’wîl dapat dimaknai dalam dua pengertian: 1)

Tafsir atas pembicaraan atau penjelasan makna yang

kemungkinan sejalan atau tidak sejalan dengan makna

literalnya. Antara ta’wîl dan tafsîr tidak terjadi perbedaan.

Acap kali juga terjadi penyamaan antara tafsîr, ta’wîl, dan

ma‘ânî. Ketiganya dianggap sinonim  karena metodenya

memang serupa dan adanya kesamaan makna. Ini bisa dilihat

pada penggunaan kata ta’wîl dalam tafsir al-Thabarî yang

sering kali menggunakan istilah  (fa ta’wîluh). Menurut-

nya, kata ta’wîl sama dengan tafsîr.

Akan tetapi, sebenarnya di antara keduanya terdapat

sebuah perbedaan. Perbedaannya dijelaskan oleh Abû ‘Âshî

bahwa setiap bentuk ta’wîl pastilah termasuk tafsîr, tetapi

belum tentu semua tafsîr adalah ta’wîl, karena ta’wîl

dikhususkan untuk menjelaskan sesuatu yang membutuh-

kan pemikiran yang lebih mendalam.4 Al-Râghib al-Ishfahânî

(w. 502 H) juga menyatakan bahwa tafsir lebih umum

daripada ta’wîl karena tafsir lebih banyak dipakai untuk

menjelaskan kosakata, sedangkan ta’wîl lebih banyak

digunakan untuk menerangkan makna susunan kalimat.5

2) Hakikat yang dimaksud dari sebuah pembicaraan.

Pengertian terakhir ini berbeda dengan pengertian tafsir,

karena takwil berada di luar pikiran, pembicaraan, ataupun

tulisan. Ia berbentuk peristiwa di masa lampau atau masa

mendatang. Kendati demikian, takwil bukanlah sebuah

bentuk interpretasi alegoris yang menolak seluruh bahan

linguistik dan semantik, apalagi mengesampingkan kedua-

nya. Takwil harus disesuaikan dengan konteksnya terutama

4 Abû ‘Âshî, Maqâlatâni fî al-Ta’wîl, h. 38.

5 al-Râghib al-Ishfahânî, Mufradât Gharîb al-Qur’ân, (Mesir: al-
Halabî, 1961), h. 31.
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munâsabah dengan ayat sebelum dan sesudahnya, me-

merhatikan diktum-diktum linguistik, terlebih ketentuan al-

Qur’ân dan hadis.6 Ringkasnya, takwil bukanlah sesuatu

yang tidak punya landasan tekstual sama sekali, karena

takwil yang demikian adalah sebuah penyimpangan.

Pengertian seperti ini mengalami pergeseran makna

pada periode selanjutnya, khususnya di kalangan fuqaha,

teolog, sufi, dan fi lsuf yang memaknainya sebagai “pe-

ngalihan makna lafal kepada makna lain yang dikandungnya

atau mengalihkan makna sebuah lafal yang kuat (râjih)

kepada makna yang diunggulkan (arjah) disebabkan oleh

adanya dalil yang menyertainya”.7 Terlepas dari kontroversi

pemaknaan kata ta’wîl tersebut, satu hal yang patut

ditekankan bahwa sebuah penakwilan dapat diterima jika

disokong oleh argumentasi yang valid, sehingga terbilang

sebuah penyimpangan jika dilakukan tanpa argumentasi

yang kuat.8

Kontroversi tentang Takwil

Perihal penakwilan al-Qur’ân, pendapat ulama dapat

diklasif ikasi ke dalam tiga kelompok ulama. Pertama,

kelompok yang menerima takwil, yaitu ulama Syiah,

Muktazilah, dan kalangan Sufi; Kedua, kelompok yang

menolak takwil; dan Ketiga, kelompok yang hanya menerima

sebagian bentuk takwil. Berikut ini adalah paparan ketiga

kelompok ulama tersebut dalam menyikapi takwil al-Qur’ân.

Kelompok ulama pertama berargumen bahwa takwil

merupakan bagian dari upaya menyelami kandungan makna

6Jalâluddîn al-Suyûthî, al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut: Dâr al-
Fikr, t.th.), juz II. H. 173.

7Muhammad Husayn al-Dzahabî, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, (Kairo:
Maktabah Wahbah, 2000), juz I, h. 13.

8Muhammad al-Syawkânî, Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqq min
‘Ilm al-Ushûl, (Mekkah: al-Maktabah al-Tijâriyah, 1993), h. 300.
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al-Qur’ân dan menjadi anjuran agama Islam. Mereka mendasari

argumennya dengan mengutip Q.S. Alu ‘Imrân [3]: 7:

 

“Dia-lah yang menurunkan al-Kitâb (al-Qur’ân) kepada kamu.

Di antara (isi) -nya ada ayat-ayat yang muhkamât itulah

pokok-pokok isi al-Qur’ân dan yang lain (ayat-ayat)

mutasyâbihât. Adapun orang-orang yang dalam hatinya

condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti

sebagian ayat-ayat yang mutasyâbihât untuk menimbulkan

fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak

ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-

orang yang mendalam ilmunya berkata, “Kami beriman

kepada ayat-ayat yang mutasyâbihât, semuanya itu dari

sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran

(daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.”

Mereka memaknai frasa al-râsikhûn fî al- ‘ ilm sebagai

“kalangan yang mengetahui takwil”. Dapat dipastikan bahwa

huruf wâwu dalam ayat tersebut adalah wâwu ‘athf, yang

berarti “menggandengkan dengan kata sebelumnya”, bukan

wâwu isti ’nâf, yang berarti “memulai”.

Kalaupun Muktazi lah bahkan berpendapat bahwa

penakwilan ayat-ayat al-Qur’ân adalah suatu keharusan demi

penerapan ajaran al-Qur’ân secara kâffah. Jika ada ayat

yang sulit dipahami dengan tafsir, maka harus ditakwil.

Siapa tahu ada taklif (hukum) di balik ayat-ayat itu yang
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t idak dapat diterapkan hanya karena t idak berani me-

mahami kandungannya. Ini terkait  dengan pertanyaan

mendasar, apakah kita bisa bertaklif terhadap suatu nash

yang tak bisa dicerna. Ulama salaf berpendapat tidak ada

keharusan memahami ayat-ayat yang di luar batas ke-

mampuan kita untuk memahaminya, meskipun di dalam

ayat-ayat itu diduga terselip taklîf. Sebagaimana tersebut

dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 286:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai de-

ngan kesanggupannya.”

Adapun ulama kelompok kedua berargumen bahwa

penakwilan al-Qur’ân mengandung potensi untuk mendistorsi

makna yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan al-Qur’ân,

sehingga lambat-laun akan menghilangkan sakralitas kitab

suci tersebut. Di samping itu, mereka juga mendasari

argumennya pada sebuah hadis Nabi saw.

9

“Jika engkau mendapati orang yang mengikuti yang samar

dari al-Qur’ân, maka mereka itulah yang dimaksud oleh

Allah SWT. (dalam Q.S. Âlu ‘Imrân [3]: 7). Untuk itu, waspada-

lah terhadap mereka!”

Adapun kelompok yang menerima sebagian takwil

berargumen bahwa interpretasi yang berbentuk metaforis

seperti ini selain bersifat abstrak dan intelektualis, juga

berpotensi menjadi penghindaran dari ketentuan hukum

bagi mereka yang kesadaran hukumnya lemah. Hanya saja,

mereka juga menyadari bahwa dengan mengunci rapat-

9 al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, kitab Tafsîr al-Qur’ân, bab Minhu
Âyât Muhkamât, Hadis No. 4182; Muslim, Shahîh Muslim, kitab al-‘Ilm,
hadis No. 4817.
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rapat kemungkinan takwil akan menghadapkan kaum

Muslimin pada sebuah kesulitan dalam mengartikulasikan

pelukisan tentang Tuhan yang antropomorfis.

Dari ketiga pandangan ulama dalam melihat takwil

tersebut, kelompok Sunni dapat diposisikan pada kelompok

ketiga yang bersifat moderat. Sikap kelompok Sunni dalam

hal ini terkesan ambivalensi. Kendati demikian, sikap

demikian mesti dimaknai sebagai sebuah tindak kehati -

hatian (ihtiyâth) dalam menyeleksi takwil demi menghindari

penyimpangan.

Kalangan sufi berpendapat bahwa di balik ungkapan

kata-kata al-Qur’ân terdapat beberapa makna yang men-

dalam dan sangat halus. Hal tersebut didasari pada

pandangan mereka yang meyakini bahwa hakikat al-Qur’ân

tidak hanya terbatas pada pengertian yang bersifat lahiriah

semata, tetapi tersirat pula makna batin (makna yang

berkelindan di balik kata) yang merupakan makna penting.

Menurut mereka, takwil atas ungkapan-ungkapan al-Qur’ân

dan hadis Nabi saw. hanya dapat diketahui oleh para ahli

hakikat, yaitu mereka yang bersungguh-sungguh mengamal-

kan petunjuk al-Qur’ân dan sunnah Rasul, sehingga Allah

SWT. melimpahkan kepada mereka pengetahuan yang

belum pernah mereka ketahui sebelumnya ( ‘ i lm kasyf).

Bukan hanya makna yang berkelindan di balik teks yang

dapat tersingkap oleh mereka, melainkan makna di balik

huruf al-Qur’ân dapat disingkap, tergantung kadar kedekatan

seseorang kepada Allah SWT.

Meskipun begitu, ada juga ulama yang mendukung

penafsiran mereka dengan menyatakan bahwa penafsiran

dengan makna-makna yang tidak biasa bukanlah peng-

ingkaran terhadap makna lahiriah, melainkan mengambil

pengertian dari makna yang dimaksud oleh suatu ayat

menurut kelaziman bahasa. Dengan begitu, apa yang kaum

sufi lakukan tidak dapat diklaim sebagai mengubah kalam

ilahi.
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Pengikut Ismailiyah dari kalangan Syiah menyatakan

bahwa terdapat dua aspek utama dalam agama, yaitu zhâhir

(eksoterik) dan bâthin (esoterik). Bentuk zhâhir ini berbeda

antara satu nabi dengan nabi lain yang dipengaruhi oleh

situasi zaman yang dihadapinya. Hanya saja, antara zhâhir

dan bâthin tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling

melengkapi dan tidak ada yang dapat eksis tanpa yang

lainnya.10 Klasifikasi demikian mengakibatkan lahirnya dua

macam kategori keilmuan, yaitu zhâhiriyah yang mencakup

filologi hingga fisika, atau sejarah hingga hukum, sedang-

kan selainnya digolongkan sebagai bâthiniyyah yang hanya

dapat dinalar melalui takwil. Di sini terl ihat perbedaan

mendasar antara tafsir dan takwil karena yang pertama

berfungsi menjelaskan dimensi eksternal dari al-Qur ’ân,

sedangkan takwil menjelaskan lingkup internal al-Qur’ân.11

Kontroversi yang dipaparkan seputar takwil ini menunjukkan

bahwa antara Syiah dan Sufi masing-masing menerima takwil

sebagai sebuah metode dalam memaknai ayat al-Qur’ân,

terutama pada dimensi batin yang terkandung dalam sebuah

ayat. Keduanya termasuk dalam kelompok yang menerima

takwil dan (mungkin) yang terbanyak menggunakan takwil

daripada sekte lain.

Kalangan Syiah berdalil pada sebuah hadis:

1 2

“Tak satu ayat pun dalam al-Qur’ân kecuali memiliki makna

lahir dan batin.”

10 Ismail K. Poonawala, “Ismâ‘lî Ta’wîl of the Qur’ân” dalam Approach
to the History of the Interpretation of the Qur’ân (ed.) Andrew Rippin,
(Oxford: Clarendon Press, 1988), h. 199.

11 Ismail K. Poonawala, “Ismâ‘lî Ta’wîl of the Qur’ân,” h. 200.

12 Muhammad Hâdî Ma‘rifah, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn fî Tsawbih
al-Qasyîb, juz I, h. 23.
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Oleh Abû Ja‘far al-Bâqir, maksud hadis tersebut adalah:

“Yang tampak adalah tanzîl-nya, sedangkan yang membatin

adalah ta’wîl-nya. Ada di antaranya yang sudah lewat

dan ada juga yang belum, beredar sebagaimana beredarnya

matahari dan bulan.”

Dalam tradisi takwil Syiah, Nabi Muhammad saw.

dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan takwil

atau penafsiran secara esoterik. Bahkan, sekte Ismailiyah

dan Bathiniyah dari kalangan Syiah hanya mengakui makna

batin saja. Bagi mereka, makna batin al-Qur’ân hanya dapat

disingkap oleh Nabi saw., dan dilanjutkan oleh imam ahl

al-bayt yang ma‘shûm dan seolah diklaim sebagai ahli waris

spiritual kenabian Nabi Muhammad saw. Bahkan, di kalangan

Syiah beranggapan bahwa semua ini dalam al-Qur’ân adalah

mutasyâbihât dan dengan demikian dimungkinkan untuk

ditakwil. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan ayat berikut:

“Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari (Fir`aun)

dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu

siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-

anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu

13 Muhammad Hâdî Ma‘rifah, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn fî Tsawbih
al-Qasyîb, juz I, h. 23.
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yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat

cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.”

Meskipun juga terkesan jauh melenceng dari makna

awal mufradat, bahkan konteks ayat. Misalnya, kata 

(Fir‘aun) dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 49 dipahami sebagai

Yazid ibn Muawiyah, karena Yazid membunuh anak laki-

laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Yazid me-

nyembelih Hasan dan meracuni Husain. Hal serupa juga

sering ditemukan di kalangan ulama Sufi yang menerapkan

takwil terhadap ayat tertentu dalam al-Qur’ân.

Otoritas Penakwilan

Terlihat dengan jelas bahwa dalam konteks kontroversi

tentang takwil ini, kaum Syiah dan Sufi masing-masing

menerima takwil sebagai sebuah metode dalam memaknai

ayat al-Qur’ân. Nabi Muhammad saw. sama-sama diposisikan

sebagai pemegang otoritas paling utama dalam penakwilan

al-Qur’ân. Baik Syiah maupun Sufi sebagai kalangan yang

menerima takwil mensyaratkan penakwilnya dari kalangan

“al-râsikhûn fî al-‘ilm” yang diterangkan dalam hadis sebagai:

“Orang yang benar sumpahnya, jujur ungkapannya, teguh

pendiriannya, dan yang memelihara perut dan kehormatan-

nya.Yang demikian itulah yang termasuk al-râsikhûn fî al-

‘ i lm.”

Dalam konteks hadis ini, kalangan Syiah berpandangan

bahwa makna-makna batin al-Qur’ân hanya dapat disingkap

14  Hadis ini disumberkan dari sahabat Abû al-Dardâ’. Lihat: Ibn Katsîr,
Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, (Beirut: Maktabah al-Nûr al-‘Ilmiyyah, t.th.),
juz I, h. 328.
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oleh Nabi saw., dan dilanjutkan oleh para imam ahl al-bayt

yang ma‘shûm dengan menggunakan metode takwil.

Sedangkan kalangan Sufi menganggap bahwa hanya orang

yang telah terbuka hijab melalui pengetahuan yang di-

limpahkan oleh Allah SWT. ke dalam dada mereka, lebih

tepatnya kaum Sufi-lah yang pantas menakwilkan al-Qur’ân.

Di sini terlihat perbedaan mencolok antara Syiah dan

Sufi. Kalangan Syiah mematok kriteria yang dianggap al-

râsikhûn fî al- ‘ i lm  adalah dari kalangan ahl al-bayt yang

ma‘shûm. Pandangan demikian menafikan kemungkinan

penakwilan dari orang yang tersebut karakternya dalam

hadis di atas dari kalangan selain kaum ahl al-bayt yang

ma‘shûm. Berbeda dengan kaum Sufi yang tidak membatasi

pada golongan tertentu, melainkan terpenuhinya karakter

yang disebutkan dalam hadis tersebut.

Kriteria Ayat yang Ditakwilkan

Secara umum, terdapat kriteria dalam penerimaan tafsir

Sufi yang berbentuk takwil ini. Pertama, makna yang dipilih

dalam penakwilan tidak bertentangan dengan pengertian

yang berlaku dalam bahasa Arab; Kedua, makna tersebut

didukung oleh dalil berupa nash atau makna lahir pada

tempat lain; Ketiga, penakwilan mengakui makna ayat atau

hadis secara lahiriah; Keempat, makna takwil yang diberikan

tidak menyimpang dari ketentuan syariat atau bertentangan

dengan logika; Kelima, takwil yang diungkapkan tidak

dimaksudkan untuk mendukung teori atau paham tertentu.15

Di samping itu, ayat yang dapat ditakwilkan hanya ayat

yang mubham al-dilâlah, yang pengertiannya samar atau

tidak jelas. Ayat seperti ini sering disebut ayat mutasyâbihât

yang dapat mencakup keimanan, ibadah, akhlak, ataupun

selainnya. Ibn Taymiyah (w. 728 H) dan Ibn al-Jawzî (w.

751 H) tidak menakwilkan ayat-ayat yang terkait dengan

15 al-Dzahabî, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, h. 263.
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akidah karena dianggap sebagai tonggak ajaran Islam dan

sangat sensitif.16

Sebagai ilustrasi, kalangan Sunni memahami bahwa

ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah seperti yang

menyebut tangan, wajah, mata dan sebagainya tidak perlu

ditakwilkan dengan kekuasaan, keridhaan, ataupun pe-

ngetahuan Allah SWT., meskipun mereka menegaskan tidak

bolehnya memahami ayat-ayat seperti itu secara harfiah.

Hal ini dapat dilihat pada penjelasan tentang kata istiwâ’

pada ayat Q.S. Thâha [20]: 5. Oleh Imam Mâlik, kata istawâ’

tersebut dimaknai sebagai “sesuatu yang tidak dikenal dan

bentuknya tidak dapat dinalar, tetapi wajib diyakini se-

hingga mempertanyakannya adalah bidah”.17 Namun,

ulama Sunni, jika tidak memberi takwil pada ayat tertentu,

mereka tetap menolak antropomorfisme, dengan me-

nyatakan bahwa kendati disebutkan bahwa Allah SWT.

mempunyai tangan, wajah, mata, telinga, dan selainnya,

tetapi semua itu t idaklah sama dengan yang ada pada

manusia, dan keberadaannya adalah tanpa cara (bilâ kayf).

Kasus serupa dapat dilihat pada potongan huruf awal

di permulaan dua puluh sembilan surah al-Qur’ân (al-hurûf

al-muqaththa‘ât). Huruf tersebut terdiri dari empat belas

huruf yang merupakan seperdua dari huruf-huruf hijaiah.

Keempat belas huruf tersebut dapat dirangkai menjadi

 (teks mulia yang bersifat pasti dan memiliki

rahasia). Ada yang menakwilkan dan ada juga yang tidak

menakwilkannya. Salah satu contoh fawâtih al-suwar adalah

permulaan Q.S. Maryam [19]: 1: . Al-Qummî menakwil-

nya sebagai himpunan beberapa nama Allah SWT., yaitu

al-Kâfî, al-Hâdî, al- ‘Âlim, al-Shâdiq.18

16 Yûsuf al-Qardhâwî, al-Marja‘iyah al-‘Ulyâ fî al-Islâm li al-Qur’ân
wa al-Sunnah, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1996), h. 310.

17 al-Suyûthî, al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.),
juz II, h. 6.

18 Abû al-Hasan ‘Alî ibn Ibrâhîm al-Qummî, Tafsîr al-Qummî, (Beirut:
Dâr al-Surûr, 1991), cet. I, juz II, h. 47.
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Pendekatan dalam Penakwilan

Metode takwil bagi kaum Sunni digunakan untuk

memahami ayat-ayat al-Qur’ân (ataupun hadis) yang me-

ngarah kepada paham antropomorfisme. Kendati demikian,

takwil dari kalangan Sunni ini dapat diklasifikasi lagi ke

dalam dua kelompok besar, yaitu ijmâlî dan tafshîlî. Contoh

yang ijmâlî adalah jawaban yang diungkapkan oleh Imam

Malik sebagaimana disebutkan sebelumnya, sedangkan

yang tafshîlî adalah penakwilan terhadap kata “ayd” dengan

“kekuasaan” .

Oleh al-Dzahabi, penafsiran kalangan Sufi terhadap

al-Qur’ân dapat diklasifikasi ke dalam dua kategori besar,

yaitu: nazharî dan isyârî. Yang pertama didasarkan pada

ajaran fi lsafat, sedangkan yang kedua didasarkan pada

isyarat-isyarat suci yang bersifat gaib yang diperoleh dari

hasil latihan rohani.19 Contoh penting yang acap kali dikutip

dalam menjelaskan tafsir sufi adalah penafsiran Ibn Arabi

(w. 638 H) terhadap Q.S. al-Baqarah [2]: 163:

“Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada

Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha

Pemurah lagi Maha Penyayang.”

Tokoh sufi ini menjelaskan bahwa Allah SWT. berbicara

dalam ayat ini dengan kaum Muslimin bahwa orang yang

menyembah selain Allah dalam rangka mendekatkan diri

kepada Allah SWT., sebenarnya sama dengan menyembah

Allah SWT. juga.

Contoh lainnya adalah penakwilan al-Tustarî (w. 283

H) terhadap Q.S. al-Baqarah [2]: 22:

19 Muhammad Husayn al-Dzahabî, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, (Kairo:
Maktabah Wahbah, 2000), juz II, h. 238-246.
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“Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu

dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan)

dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala

buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah

kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu

mengetahui. ”

Kata andâd yang terulang 6 kali dalam al-Qur’ân ini

dimaknai oleh al-Tustarî sebagai nafs ammârah yang

senantiasa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan

jahat, yang hanya mengedepankan hasrat dan kepentingan

pribadi tanpa mengindahkan petunjuk Allah SWT.20

Bagi kalangan Syiah, syarat-syarat takwil adalah:

Pertama, memerhatikan munâsabah yang dekat antara

bentuk eksoterik dan esoteriknya. Dengan begitu, t idak

boleh terjadi keterasingan (ajnabiyyah), yaitu tidak adanya

keterkaitan dengan lafal atau esoterik yang ditakwilkan.

Kedua, memerhatikan susunan dan teliti dalam menanggal-

kan kekhususan yang terdapat dalam ungkapan.

Dalam salah satu tulisan tulisan Alexander D. Knysh,

dikemukakan bahwa pemaduan antara penafsiran esoterik

dan metafisiska sufistik dengan teologi Syiah dapat di-

representasikan dalam karya Haydar al-Âmilî (w. 787/1385).21

20 Muhammad Husayn al-Dzahabî, al-Ittijâhât al-Munharifah fî Tafsîr
al-Qur’ân al-Karîm: Dawâfî‘uhâ wa Daf‘uhâ, (Beirut: Dâr al-I‘tishâm, 1978),
h. 83.

21 Alexander D. Knysh, “Sufism and the Qur’ân”, dalam Jane D.
McAuliffe (ed.), Encyclopaedia of the Qur’ân 5, (Leiden: Brill, 2006), h.
159.
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Kitab tafsir ini berjudul al-Muhîth al-A‘zham wa al-Bahr al-

Khidham fî Ta’wîl Kitâbillâh al-‘Azîz al-Muhkam yang disusun

oleh al-Âmilî.22 Kitab tafsir ini memakai metode tematik

(mawdhû‘î) ini didominasi oleh dua bahasan utama, yaitu:

Sufi dan Syiah. Penulisnya menguraikan bahwa Sufi yang

hakiki hanyalah Syiah.23 Sumber penafsiran atau referensi

yang digunakan dalam tafsir ini terdiri dari empat kitab yang

dapat diklasifikasi ke dalam dua bagian besar, yaitu: kitab

tafsir dan takwil. Kitab tafsir yang dimaksud adalah Majma‘

al-Bayân karya al-Thabarsî yang dipandang oleh segenap

pengikut Syiah Imamiyah sebagai tafsir utama dan anutan.

Selanjutnya, tafsir al-Kasysyâf karya al-Zamakhsyarî yang

beraliran Muktazilah. Adapun kitab takwil yang dirujuk adalah

karya Najm al-Dîn al-Râzî yang beraliran Asy‘ariyyah dan

karya ‘Abd al-Razzâq al-Qâsyânî. Al-Âmilî senantiasa me-

negaskan bahwa ayat-ayat al-Qur’ân memiliki makna lahir

dan makna batin. Dengan demikian, upaya memahami

pesan yang dikandung ayat al-Qur ’ân dapat ditempuh

dengan tiga jalur, yaitu; ‘aql, naql, dan kasyf. Atas dasar

itu pula, beliau banyak menggunakan takwil dalam me-

maparkan ayat al-Qur’ân.

Secara umum disebutkan bahwa ada tiga komponen

22 Tafsir ini bernama al-Muhith al-A‘zham wa al-Bahr al-Khidham
fî Ta’wîl Kitâbillâh al-‘Azîz al-Muhkam yang disusun oleh Sayyid Haydar
ibn ‘Alî ibn Haydar ibn ‘Alî al-‘Alwî al-Husaynî al-Âmilî al-Maznadranî al-
Shûfî yang lebih masyhur dengan sebutan al-Âmilî. Sebutan ini dinisbahkan
kepada tempat kelahirannya, yaitu Âmul, salah satu kawasan di Iran. Ia
yang semasa hidupnya mampu melahirkan 14 buah kitab menganut aliran
Syiah Imamiyah. Ia terdidik dalam lingkungan keluarga Syiah selama 30
tahun. Tokoh ini hidup sekitar abad ke-8 H. Kitab tafsir yang terdiri dari
tujuh jilid ini mempunyai nama lain yaitu: al-Muhith al-A‘zham wa al-
Thawd al-Asyamm fî Ta’wîl Kitâbillâh al-‘Azîz al-Muhkam. Kitab ini
merupakan saripati (mustakhrajah) dari beberapa kitab karangannya.
Penyusunan kitab ini dalam tujuh jilid dimaksudkan sebagai tabarruk atas
tujuh nabi besar. Penulisannya menggunakan dua bahasa, yaitu Persi dan
Arab yang diselesaikan pada bulan Ramadhan tahun 777 H.

23 al-Âmilî, al-Muhîth al-A‘zham, juz I, h. 46.
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utama dalam kehidupan yang saling terkait, yaitu: manusia

(insân), alam, dan al-Qur’ân. Manusia merupakan penampak-

an jiwa (zhuhûr nafsî) dari alam dan al-Qur’ân. Alam merupakan

penampakan struktural (zhuhûr takwînî) dari manusia dan

al-Qur’ân, sedangkan al-Qur ’ân merupakan penampakan

tertulis (zhuhûr kutubî) dari alam dan manusia. Dalam

beberapa hal, penafsiran al-Âmilî serupa dengan konsep

yang diusung Ibn ‘Arabî, yaitu paham wahdah al-wujûd-

nya. Kaitannya dengan al-Qur’ân, al-Âmilî menyebutkan

bahwa kandungan al-Qur’ân hanya berisi dua pembahasan

utama, yaitu: Allah dan manusia. Sedangkan pembahasan-

pembahasan yang lain bersangkut-paut dengan kedua

pokok tersebut.

Dengan corak sufistik, al-Âmilî menafsirkan dengan

mengombinasikan tiga fase keislaman, yaitu: syarî ‘ah,

tharîqah, dan haqîqah. Menurutnya, setiap orang yang

menerima apa yang telah dikatakan Nabi saw. digolongkan

ahl al-syarî ‘ah. Adapun yang melakukan apa yang telah

diperbuat oleh Nabi saw. termasuk ahl al-tharîqah. Sedang-

kan yang melihat apa yang telah dil ihat oleh Nabi saw.

merupakan ahl al-haqîqah. Salah satu dari ketiga hal pokok

ini mesti diraih oleh seseorang. Bagi yang tidak mem-

perolehnya, derajatnya akan sama dengan binatang (an‘âm).

Penjabaran konsep tersebut terl ihat ketika beliau me-

nafsirkan Q.S. al-A‘râf [7]: 179.

Ketika membahas tentang ilmu, al-Âmilî membaginya

kepada dua macam, yaitu: ilmu syarî‘ah dan ilmu ma‘rifah

atau hikmah. Untuk memperoleh ilmu yang pertama di-

tempuh dengan jalan usaha atau upaya (thuruq kasbiyyah),

sedangkan yang kedua ditempuh dengan cara penyucian

dan pemurnian (thuruq tazkiyyah wa tashfiyyah). Selanjut-

nya, cara terakhir ini dapat dijabarkan melalui tiga sarana,

yakni: a) menghadapkan diri sepenuhnya dan takwa (tawajjuh

wa taqwâ); b) hati dan fitrah (qalb wa fithrah); c) pe-

nyingkapan, penyaksian, dan wilayah (kasyf, syuhûd, dan
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wilâyah).24 Perihal al-wilâyah, ia menjelaskan bahwa derajat-

nya (rutbah) terkadang lebih tinggi daripada nabi dan rasul,

kecuali Muhammad saw. Penjelasan ini didalilkan dengan

Q.S. al-Baqarah [2]: 129.

Senada dengan pembahasan di atas, al-Âmilî me-

nyebutkan tiga maqâmât orang saleh, yaitu: a‘mâl, ahwâl,

dan ma‘ârif. Menurutnya, ketiga maqâmât tersebut me-

rupakan tata urutan yang mesti dilalui untuk memperoleh

pengetahuan yang haqîqî. Dengan tindakan, kondisi

(ahwâl) seseorang akan berubah ke arah yang lebih baik

dan memudahkan untuk memperoleh ma‘rifah. Hal ini

berbeda dengan pencapaian pengetahuan pada umumnya

yang berpola terbalik, yaitu dari ma‘ârif ke ahwâl dan

bermuara pada a‘mâl. Adapun pokok ma‘rifah ada tiga, yaitu:

ma‘rifah al-haqq, ma‘rifah al- ‘alam, dan ma‘rifah al-insân.

Ketiga objek ma‘rifah ini disebutkan dalam Q.S. Fushshilat

[41]: 53. .25 Da-

lam hal ini, alam (al-âfâq) dan al-Qur’ân merupakan ‘deskripsi’

(muzhir) terhadap asmâ’, shifât,  dan af‘âl  Allah SWT.26

Adapun manusia (insân) merupakan hujjah terbesar akan

ciptaan Allah SWT. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan

penciptaan organ manusia yang empat macam, yaitu: Adam,

Hawa’, ‘Isa, dan anak-cucu Adam. Kemunculan semuanya

berbeda satu sama lain dari segi sebab, namun serupa

dalam hal bentuk jasmani dan rohani. Penjelasan ini

mendapatkan landasan argumentasi pada Q.S. al-Hujurât

[49]: 13. ( i i ) .  Ada-

pun gabungan penyebutan  dimaknai dengan anak-

cucu Adam yang lahir setelah melalui proses nikah dan

berketurunan.27

24 al-Âmilî, al-Muhîth al-A‘zham, juz I, h. 82.

25 al-Âmilî, al-Muhîth al-A‘zham, juz I, h. 241.

26 al-Âmilî, al-Muhîth al-A‘zham, juz I, h. 207.

27 al-Âmilî, al-Muhîth al-A‘zham, juz II, h. 58.
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Dalam paparan selanjutnya, al-Âmilî menjelaskan bahwa

terdapat dua upaya untuk menuai petunjuk (hidâyah) Allah

SWT. yang galibnya disebut sulûk. Ia juga membagi sulûk

ini ke dalam dua macam, yakni: sulûk mahbûbiyyah dan

sulûk mahabbiyyah. Yang pertama diperoleh tanpa usaha,

sedangkan yang kedua mesti dibarengi dengan usaha. Beliau

mencontohkan kedua bentuk sulûk ini dalam ayat al-Qur’ân.

Pertama, sulûk mahbûbiyyah dengan ayat (i

i),  sedangkan sulûk

mahabbiyyah dicontohkan pada ayat (i

i).28 Pembahasan tentang hidâyah ini disertai dengan

penyebutan tingkatan-tingkatannya (marâtib) ke dalam empat

macam, yaitu: untuk umum, untuk para nabi dan wali, untuk

orang yang menempuh jalan kebahagiaan akhirat, dan

hidayah di akhirat kelak. Beliau juga memaparkan kategori

hidâyah menurut ahl bâthin ke dalam tiga macam, yakni:

‘âm (dengan islâm dan îmân), khâsh (dengan keyakinan

dan ihsân), dan akhashsh (dengan kasyf dan musyâ-

hadah).29

Menurut pen-tahqîq (muhaqqiq) tafsir ini, Muhsin al-

Mûsî al-Thabrisî, al-Âmilî berusaha menghindari fanatisme

dalam permasalahan ilmiah. Ia sedapat mungkin menjadi

penengah terhadap kontroversi yang ada. Hal ini merupakan

pengejawantahan dari semangat awal penyusunan tafsir

ini yang senantiasa hendak mendamaikan dua pihak yang

berselisih paham ( ishlâh bayna al-nâs). Sikap demikian

dapat dilihat ketika menyoal kontroversi antara kalangan

Muktazilah dan Sunni tentang apakah iblis berasal dari

malaikat atau tidak. Kalangan pertama berpandangan bahwa

iblis tidak berasal dari malaikat, sedangkan yang kedua

berpandangan bahwa iblis berasal dari malaikat. Setelah

memaparkan beberapa ayat tentang itu, al-Âmilî me-

28 al-Âmilî, al-Muhîth al-A‘zham, juz II, h. 264.

29 al-Âmilî, al-Muhîth al-A‘zham, juz II, h. 287.
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ngompromikan bahwa kontroversi itu hanya dari segi lafal.

Namun, jika dipahami bahwa malaikat yang diusir ke bumi

sebelum Adam dinamai dengan jin dan iblis berasal dari

jin, maka iblis berasal dari malaikat. Menurutnya, tidak perlu

dipermasalahkan lagi tentang malaikat bumi atau malaikat

langit, tetapi malaikat secara umum. Dengan demikian, tidak

terjadi kontroversi dari segi makna.30

Penutup

Paparan tulisan ini menyatakan bahwa takwil me-

rupakan sebuah bentuk interpretasi ayat-ayat al-Qur’ân yang

sangat urgen, baik di kalangan Sufi maupun Syiah. Terdapat

beberapa kesamaan antara keduanya, kendati terdapat

perbedaan yang juga sangat mencolok. Letak perbedaannya

adalahpada pemegang otoritas penakwilan yang ditetapkan

oleh kaum Syiah berada di tangan para imam ahl al-bayt,

sedangkan kaum Sufi lebih mengedepankan karakteristik,

bukan pada golongan tertentu.[]

30 al-Âmilî, al-Muhîth al-A‘zham, juz II, h. 272.
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Said Aqil Siradj

AL-QUR’ÂN, TASAWUF, &
SIKAP HIDUP KEBANGSAAN

alam al-Qur’ân, Allah kerap mengulang seruan “Yâ

ayyuhâ al-ladzîna âmanû...”, (wahai orang-orang

yang beriman), sebanyak tujuh puluh kali.1 Se-

mentara itu, tidak satu pun seruan “yâ ayyuhâ al-ladzîna

aslamû…”, (wahai orang-orang Islam) yang ditemukan dalam

kitab suci umat Islam itu. Selain itu, di antara nama Allah

SWT. yang berjumlah 99 itu, salah satunya adalah “al-Mu’min”,

sementara “al-Muslim” t idak ada. Yang ada justru adalah

“al-Salâm” (Maha Damai) sebagai salah satu asmâ’-Nya. Poin-

D

1 Lihat Muhammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqî, al-Mu‘jam al-Mufahras li-
Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), h. 105-109.

This paper shows how the Qur’ân and Sufism can be understood to support tolerance

and pluralistic national life. After illustrating the interpretation of the Qur’ân

which may lead to appreciative attitudes toward pluralistic life, the author then

demonstrates Sufi ideas and practices which support the existence of meeting point of

Abrahamic or monotheistic religions. Sufi ideas and practices of al-Hallâj (d. 309 H.)

and Ibn ‘Arabî (d. 638 H.) regarding wihdah al-adyân (unity of religion) and insan

kâmil (perfect human) have been regarded as logical consequence of the idea of nûr

muhammadiyah (light of Muhammad). Moreover, ideas of al-hulûl of al-Hallâj and

wihdah al-adyân of Ibn ‘Arabî are interestingly compared to ideas of the unity of

divine and human qualities in the case of ‘Îsâ or Jesus among Syrian Orthodox

Christian. The author believes that these comparisons and understandings may lead

people to live together and strengthen ukhwa islâmiya (Islamic brotherhood/

sisterhood), ukhwa wataniya (national brotherhood/sisterhood),

and ukhwa bashariya (human brotherhood/sisterhood).
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poin ini menarik untuk dicermati dalam kaitannya dengan

interaksi antarumat beragama, terutama antara umat Islam

dan kaum Nasrani dalam mengelola kerukunan dan per-

bedaan di Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Allah sebagai rabb

al-‘âlamîn mengajarkan umat-Nya untuk menjadi umat yang

inklusif, toleran, dan terbuka. Hakikat keimanan mencakup

berbagai macam keyakinan dan kepercayaan. Keimanan

pada hakikatnya lebih inklusif daripada ke-Islam-an. Ayat

yang dikutip di atas mengingatkan bahwa umat beriman

itu bukanlah monopoli umat Islam. Baik kaum Yahudi,

Kristiani, Shâbi’în,2 penganut Budha, Hindu, Kong Huchu,

maupun penganut kepercayaan lainnya, semuanya adalah

umat beriman, selama dalam keyakinan mereka terselip

butir-butir keimanan kepada Allah, Tuhan, Sang Hyang Widi

atau apa pun namanya. Tuhan pun tidak akan ngambek

seandainya tidak dipanggil Allah, seperti halnya orang Jawa

yang memanggil “pangeran”  atau “gusti ” .  Semua simbol

dan realitas lahiriah bukanlah tujuan beribadah dan ber-

agama. Terminal akhir dalam beragama dan beribadah

adalah adanya komitmen seseorang untuk menghambakan

diri kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang mengatasnama-

kan agama, tetapi hakikatnya justru menuhankan dirinya

dan melalaikan Allah.

Tasawuf dan Titik Temu Agama-agama Monoteis

Dalam ayat al-Qur’ân secara tegas Allah berfirman, “Kami

(Allah) menciptakan kamu sekalian (para manusia) berasal

dari laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu

sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar saling

mengenal” (Q.S. al-Hujurât [49]: 13). Selanjutnya, ke-

majemukan manusia tersebut dipungkasi pula dengan firman-

2 Shâbi’în adalah para pengikut nabi-nabi terdahulu, termasuk para
penyembah dewa-dewa.
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Nya dalam ayat yang sama, “Yang paling mulia di antara

kalian adalah yang paling bertakwa, paling taat dan patuh

kepada-Nya”.

Esensi firman Tuhan di atas berlaku bagi semua agama

di dunia, terutama agama monoteis. Kristen, Katolik, Islam,

Hindu, Budha, Kong Huchu ataupun agama-agama lainnya,

hakikatnya, sama, yakni mengakui adanya Zat yang men-

ciptakan dunia dan seisinya. Zat inilah yang wajib disembah

dan ditaati oleh semua orang tanpa pandang bulu, sehingga

kualitas ketaatan seorang manusia berada di atas ras,

golongan, status sosial, warna kulit, serta perbedaan-

perbedaan lahiriah lainnya.

Tidaklah mengherankan, jika kemudian dalam tradisi

tasawuf atau mistisisme Islam, ada diskursus yang lebih

menekankan sisi esoteris dan esensi agama. Di sana banyak

dijumpai para asketis dan kaum sufi yang tidak henti -

hentinya mengajak akan pentingnya persatuan agama-

agama (wihdah al-adyân). Abû al-Mughîts Husayn al-Hallâj

(w. 309 H), misalnya, rela dihukum mati demi mempertahan-

kan teori hulûl-nya yang terkenal itu. Menurut tokoh mistis

agung ini, semua agama itu hakikatnya satu,3 yaitu me-

ngakui, menyembah, dan mengabdi kepada Tuhan alam

semesta, Tuhan semua agama. Ini adalah hakikat semua

agama. Sementara namanya, yakni atribut dan simbol-

simbolnya, dapat saja bervariasi, seperti Yahudi, Nasrani,

Majusi, Islam ataupun selainnya.4

Demikian yang dikemukakan oleh al-Hallâj, dan itu pula

yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-harinya. Suatu

3 Lihat Husayn al-Hallâj, Akhbâr al-Hallâj, (Paris: Mathba‘ah al-
Qalam, t.th.), h. 68-69.

4 Al-Hulûl merupakan sebuah paham dalam tasawuf yang menyatakan
bahwa Tuhan menempati diri manusia, sehingga dalam diri Tuhan ada sifat
lâhût (ketuhanan) dan nâsût (kemanusiaan). Demikian halnya pada diri
manusia. Ajaran demikian sering disebut dengan ajaran “panteis”.
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kali, seperti dituturkan ‘Abd Allâh b. Thâhir al-Azdî, ketika

berada di pasar kota Baghdad, dirinya bertengkar dengan

seorang Yahudi, sampai akhirnya ia mengeluarkan kata-

kata hinaan, “Hai anjing!”. Ketika menyaksikan kejadian

tersebut dari dekat, al-Hallâj langsung menghampiri al-Azdî

dan menegurnya dengan keras, “Jangan kau maki anjing-

mu”. Lalu al-Hallâj pun berlalu. Setelah kejadian tersebut,

‘Abd Allâh meminta maaf kepada al-Hallâj. “Ananda, agama-

agama itu semuanya milik Allah. Semua komunitas beragama

bukan karena pilihan, tetapi dipilihkan. Siapa yang menyalah-

kan golongan itu berarti menghukumi mereka beragama

atas upayanya sendiri”, ujar al-Hallâj.5

Gagasan al-Hallâj tersebut merupakan konsekuensi

logis dari teori “Nûr Muhammad” yang pernah dikedepankan-

nya sebagai teori asal-mula segala sesuatu, peristiwa, amal,

serta ilmu pengetahuan yang ada. Menurut teori ini, Tuhan

dalam kesendirian-Nya hendak melihat dan memperkenal-

kan diri-Nya, maka setelah dalam kesendirian-Nya, Tuhan

mencipta sifat dan asmâ’ -Nya. Namun, sifat dan asmâ’

tersebut masih belum jelas, masih gelap, karena belum

ada tajallî atau cermin yang memantulkannya. Adalah “Nûr

Muhammad” ciptaan Tuhan yang paling tepat memancarkan

sifat dan asmâ’-Nya. Teori ini kemudian dikembangkan oleh

sufi besar, Muhy al-Dîn Muhammad Ibn ‘Arabî (w. 638)

dengan konsepnya “al-Insân al-Kâmil.”6 Salah satu pemikiran

monumental Ibn ‘Arabi adalah konsepnya tentang wihdah

al-wujûd sebagai landasan untuk memperkaya teorinya itu.

Menurut tokoh sufi besar ini, perbedaan agama tak

ubahnya lingkaran setan yang tak punya ujung dan pangkal-

nya. Dalam lingkaran itu tergambar prinsip kausalitas yang

menuntut adanya perbedaan keberagamaan. Namun, di

5 Husayn al-Hallâj, Akhbâr al-Hallâj, h. 68-69.

6 Lihat Muhy al-Dîn Ibn ‘Arabî, Fushûsh al-Hikam, (ed. Abû al-‘Alâ
Afîfî), (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1980), h. 48-50.
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balik itu justru terdapat kesatuan. Perbedaan agama itu

muncul karena perbedaan hubungan-hubungan keilahian,

atau, sederhananya, berbedanya pintu-pintu menuju Tuhan.

Dari sini, lingkaran perbedaan itu digambarkan Ibn ‘Arabi

sebagai berikut: perbedaan pintu-pintu ini terjadi karena

perbedaan keadaan. Perbedaan keadaan tersebut terjadi

karena perbedaan waktu. Perbedaan waktu terjadi karena

perbedaan gerakan. Perbedaan gerakan terjadi karena

perbedaan perhatian. Perbedaan perhatian terjadi karena

perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan terjadi karena perbedaan

penyingkapan diri. Perbedaan penyingkapan diri terjadi

karena perbedaan agama-agama, dan demikian seterusnya.7

Walau terkesan agak rumit, sebagaimana halnya bahasa

agama esoteris lainnya, pandangan tersebut setidaknya

dapat menjelaskan adanya perbedaan agama-agama.

Sekaligus kemungkinan besar dapat menuntaskan problem

esensial tarik ulur “klaim kebenaran” antarberbagai agama.

Perbincangan tentang agama-agama dewasa ini agaknya

memerlukan pula pengkajian yang menukik pada “ruang

dalam” agama itu sendiri, di samping perspektif historis,

antropologis, ataupun filsafat. Untuk itu kita dapat mengacu

pada pengalaman mistik antarpemeluk agama yang, meski

berbeda, tetapi sesungguhnya mempunyai tali simpul yang

dapat mempertemukan. Disadari atau tidak, penekanan

kajian antaragama yang lebih terfokus pada telaah “ilmu-

ilmu formal”—meskipun banyak manfaatnya—pada prinsip-

nya hanya mampu mengungkap aspek kulit agama itu

sendiri. Sementara segi-segi yang tersembunyi dalam

agama (yang esoteris) dapat saja terabaikan.

Titik temu antarajaran agama-agama salah satunya dapat

dil ihat pada pengalaman beragama antara Islam dan

komunitas Kristen Ortodoks Syria dalam perspektif kom-

7 Lihat Ibn ‘Arabî, Fushûsh al-Hikam, h. 45-50.
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paratif. Gereja Kanisah Orthodoks Syria8 adalah salah satu

sekte dalam Kristen yang memiliki banyak kesamaan dan

titik temu dengan Islam. Di antara pendapat yang sangat

monumental dalam sekte ini, bahwa al-Masih itu memiliki

satu tabiat (karakter) dengan Tuhan Allah, sehingga terjadi

“al-ittihâd ’ (penyatuan) antara sifat-sifat ke-Tuhan-an (al-lâhût)

dan kemanusiaan (al-nâsût ) .9

Kalau dicermati, pandangan semacam ini tidak jauh

berbeda dengan pandangan para sufi dalam Islam. Seperti

al-Hallâj (w. 309 H) yang mempunyai paham “al-hulûl” dan

Ibn ‘Arabi (w. 638 H) yang mengedepankan ajaran “wihdah

al-wujûd”. Oleh karena itu, wajar jika kedua tokoh sufi besar

dalam Islam ini juga menganjurkan adanya “wihdah al-

adyân” (kesatuan agama-agama) bagi umat manusia. Bagi

mereka, bukanlah suatu masalah kalau dirinya disebut

seorang Majusi, Nasrani, Yahudi, atau Muslim, karena itu

semua ibaratnya hanyalah sebuah label. Sementara hakikat

beragama menurut mereka, seperti diungkap di atas, berada

pada dimensi esoterisnya. Dari sini, jelas ajaran Gereja

Kanisah Ortodoks Syria sulit dibedakan dengan Islam. Jadi,

t idak ada alasan bagi kalangan agama tertentu untuk

mempersoalkan dan memperdebatkan keberadaan Gereja

Kanisah Orthodoks Syria di Indonesia. Mengapa demikian?

Diakui, ajaran tauhid merupakan misi utama yang

diemban para nabi dan rasul di muka bumi. Meski berbeda

istilah, kurun waktu, umat maupun corak peribadatan dan

syariatnya, namun semuanya mengukuhkan dengan tegas

ajaran tauhid ini. Yakni, bahwa semua rasul dan nabi pasti

8 Disebut pula sekte Ya’qûbiyyah karena dalam sejarahnya di-
kembangkan oleh Ya’qûb al-Baradzâ’î (Jacob Barados). Lihat ‘Alî ‘Abd
al-Wâhid Wâfî, al-Asfâr al-Muqaddasah fî al-Adyân al-Sâbiqah li al-Islâm,
(Kairo: Dâr al-Nahdhah, 1984), h. 132.

9 Louis Gardet, Falsafah al-Fikr al-Dînî baina al-Islâm wa al-
Masîhiyyah, (terj. Shubhî Shâlih dan Farîd Jabr), (Beirut: Dâr al-‘Ilmî li
al-Malâyîn, 1967), vol. II, h. 216-217.
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menyeru kaumnya untuk menuhankan Allah Yang Maha

Esa serta menegasikan sesembahan selain-Nya. Mereka

memberantas semua upaya yang ditujukan untuk membuat

Tuhan tandingan (musyrik)  atau mengingkari eksistensi

Tuhan (kâfir).

Secara umum, tauhid terbagi dalam tiga kategori:

tawhîd al-rubûbiyyah, tawhîd al-ulûhiyyah, serta tawhîd

al-asmâ’ wa al-shifât Tuhan. Jika seseorang telah mengakui

bahwa Allah itu Tuhan semua makhluk, pemilik alam

semesta, pencipta alam seisinya, Maha Menghidupkan dan

Mematikan, serta memberi rezeki kepada semua makhluk,

maka orang tersebut telah meneguhkan dirinya dalam

tawhîd al-rubûbiyyah. Kemudian, apabila seorang hamba

berupaya menyembah Allah secara tulus dan murni disertai

perasaan cinta (mahabbah), takut (khawf), harapan (rajâ’),

pasrah ( tawakkal) kepada-Nya, maka hal ini memasuki

wilayah tawhîd al-ulûhiyyah. Adapun tauhid sifat dan asmâ’

dimaksudkan sebagai keyakinan bahwa Allah itu memiliki

sejumlah sejumlah nama dan sifat yang tidak mengalami

tahrîf (perubahan), ta‘thîl (pengosongan), takyîf (kondisional),

maupun tamtsîl (personifikasi).

Dari ketiga macam tauhid di atas, tauhid Kanisah

Orthodoks, baik Coptic maupun Syria, t idak memiliki

perbedaan yang berarti dengan konsepsi Islam. Secara

rubûbiyyah,  tauhid Kanisah Orthodoks jelas mengakui

bahwa Allah adalah Tuhan sekalian alam yang wajib di-

sembah. Secara ulûhiyyah, ia juga telah mengikrarkan “lâ

ilâha illallâh” sebagai ungkapan ketauhidannya. Sementara

dari sisi tauhid sifat dan asmâ’ Allah, secara substansial

tidak jauh berbeda. Hanya ada sedikit perbedaan tentang

sifat dan asmâ’ Allah tersebut, bahwa jika dalam Islam (Sunni)

kalam Tuhan Yang Qadîm itu turun kepada manusia (melalui

Muhammad) dalam bentuk al-Qur’ân. Sedangkan Kanisah

Orthodoks Syria berpandangan bahwa kalam Tuhan turun

menjelma ( tajassud )  dalam Ruh al-Qudus dan Maryam

menjadi manusia. Perbedaan ini tentu sangat wajar sekali
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dalam dunia teologi, termasuk dalam teologi Islam.

Titik temu Islam dan Orthodoks Syria juga tampak dari

perjumpaan Muhammad tatkala bertemu Bahira, seorang

pendeta orthodoks Syria yang memprediksi kenabian

Muhammad di masa depan. Begitu pula dengan persahabat-

an Nabi Muhammad dengan penguasa Mesir yang notabene

adalah penganut Kristen Orthodoks Coptic. Ketika itu Nabi

saw. diberi hadiah seorang jariyah yang bernama Maria dari

Coptic. Gadis ini akhirnya dijadikan istri beliau sehingga

menjadi salah seorang umm al-mukminîn. Pesan Nabi yang

kemudian diteruskan pada sahabat (‘Umar b. al-Khaththâb)

agar menghormati saudara-saudara Maria, termasuk ke-

ponakan dan kerabatnya yang masih memeluk Kanisah

Orthodoks.

Walhasil, keyakinan Kristen Orthodoks dengan Islam

(Sunni) meskipun berbeda dalam peribadatan atau dalam

syariat, namun pada hakikatnya memiliki persamaan yang

sangat substansial dalam bidang tauhid. Perbedaan esensial

di antara keduanya terletak pada pengakuan kalimat

“Muhammad Rasulullah”, Muhammad sebagai utusan Allah.

Jika Kristen Orthodoks turut mengakui statement tersebut,

otomatis menjadi salah satu sekte dalam Islam.

Terlepas dari semua itu, dalam visi Islam, realitas di

alam semesta dengan berbagai varian dan kemajemukannya

merupakan bukti keesaan Allah SWT. Bahkan, Ibn ‘Arabi

(w. 638 H) menambahkan bahwa fenomena-fenomena yang

tampak di alam kosmos, sebagai penampakan (tajallî) dari

nama-nama dan sifat-sifat Tuhan.10 Tuhan, masih kata Ibn

‘Arabi, dalam ke-Esa-annya hendak melihat diri-Nya yang

immateri, sekaligus memperkenalkan diri, sehingga muncul-

lah asmâ’-asmâ’ dan sifat-sifat-Nya, seperti al-Rahmân (Maha

Pengasih), al-Rahîm (Maha Penyantun), al-Jabbâr (Maha

10 Ibn ‘Arabî, Fushûsh al-Hikam, h. 45-50.
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Memaksa), al-Qahhâr (Maha Menekan) dan seterusnya. Asmâ’

dan sifat tersebut masih belum dapat dikenal (suram),

sehingga diperlukan cermin penjernih. Mula-mula alam

semesta, binatang, malaikat diproyeksikan sebagai cermin

Tuhan. Namun, rupanya semua belum menjadi cermin

Tuhan secara tepat. Setelah hadirnya Adam (manusia)

barulah Tuhan dapat melihat bentuk-Nya secara tepat. Oleh

karena itu, setiap gerak-gerik manusia, pada hakikatnya,

sebagai pancaran diri-Nya. Kemunculan manusia diktator,

misalnya, berarti ia menampilkan sifat al-Jabbâr Tuhan,

sedang saat hadir orang yang lemah lembut, menunjukkan

penampilan sifat al-Lathîf Tuhan, dan demikian seterusnya.11

Pendeknya, bagi Ibn ‘Arabi, dalam diri manusia (al-khalq)

terdapat esensi ketuhanan (al-Haqq). Demikian pula sebalik-

nya, dalam diri Tuhan (al-Haqq) juga terselip sifat al-khalq

( fa-huwa al-Haqq al-khalq ) .12

Dengan demikian, semangat religiusitas, nasionalisme,

pluralisme, humanisme, dan pengalaman esoterik agama

(seperti tasawuf dalam Islam) adalah sebuah keniscayaan

bagi sebuah komunitas yang beragama di Indonesia, sebagai

upaya menumbuhkan kerukunan hidup antarumat beragama.

Nilai-nilai luhur di atas juga dapat memudahkan kalangan

agama-agama untuk terus-menerus mengasah keterampilan-

nya melakukan redefinisi, reformasi, dan reinterpretasi

tentang agama, sehingga agama selalu up to date bagi

masanya dan relevan dengan kehidupan dan tantangan yang

dihadapi manusia di setiap waktu dan tempat. Hal ini akan

lebih baik jika dilakukan bersama-sama dengan membangun

iklim dialog antarumat beragama yang kondusif.

11 Ibn ‘Arabî, Fushûsh al-Hikam, h. 45-50. Teori ini lebih dikenal
dengan sebutan “wihdah al-wujûd”.

12 Ibn ‘Arabî, Fushûsh al-Hikam, h. 56.
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Persaudaraan Umat Beragama dan Kebangsaan

Dalam Islam ada sejumlah isti lah tentang rasa per-

saudaraan seperti ukhuwwah islâmiyyah  (persaudaraan

umat Islam), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan ke-

bangsaan), dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan

kemanusiaan). Biasanya, ukhuwwah islâmiyyah yang paling

diutamakan, seperti yang dapat disaksikan dalam ceramah-

ceramah dan khotbah-khotbah para muballig. Selain me-

ngundang overlapping di antara ketiganya, sebutan-sebutan

itu juga menunjukkan sesuatu yang meleset dari esensi

persaudaraan kemanusiaan universal. Bagaimana mungkin

dapat bertemu persaudaraan kebangsaan, persaudaraan

umat manusia yang bersifat universal dan persaudaraan

lintas etnis serta agama atau kepercayaan dalam satu wadah

yang bernama ukhuwwah islâmiyyah? Padahal, sejarah

sudah membuktikan bahwa tak satu pun umat Islam yang

mengerek bendera sektarian “Islam”, dan dengan bendera

itu dapat menyatukan visi kebangsaan dan kemanusiaan

universal dan plural. Oleh karena itu, pemahaman tentang

ukhuwwah Islâmiyyah  yang eksklusif mesti diluruskan.

Kalau dilacak dalam al-Qur’ân, ketiga persaudaraan

tersebut sama sekali tidak ditemukan. Satu-satunya bentuk

persaudaraan yang disinyalir dalam kitab suci kaum Muslimin

itu adalah “ukhuwwah îmâniyyah” , yakni satu bentuk

persaudaraan lintas iman atau persaudaraan antarumat

beriman. Pola persaudaraan semacam inilah yang dikem-

bangkan Nabi Muhammad saw. dalam membangun negara

Madinah, yang kemudian diteruskan oleh al-khulafâ’ al-

râsyidûn. Jadi, ukhuwwah îmâniyyah berbeda dengan

ukhuwwah islâmiyyah yang lebih parsial dan sektarian.

Ukhuwwah îmâniyyah merupakan jaringan persaudaraan

yang dilandasi persamaan keimanan seseorang terhadap

Tuhan, tanpa memandang bentuk-bentuk agama dan

kepercayaan formal mereka. Pagar-pagar yang bernama

Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan yang lainnya, bukanlah

penghalang bagi terbentuknya ukhuwwah îmâniyyah.
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Hakikat keimanan jelas tidak dapat diukur dengan identitas

lahiriah. Ia bersifat batini, namun universal, yang mencakup

segenap umat manusia yang mempunyai keyakinan dan

keimanan terhadap Yang Transenden.

Tentang ukhuwwah îmâniyyah ini, Ibn ‘Arabi memiliki

pandangan yang lebih mendalam. Dalam karyanya Fushûsh

al-Hikam dikemukakan bahwa proses penciptaan Adam

sebagai asal-usul manusia, bermula dari kehendak Tuhan

untuk mengenal diri-Nya dan memperkenalkan diri dalam

kesendirian-Nya. Kemudian terjadilah emanasi terhadap

alam semesta. Emanasi ini ibarat benda yang bercermin

pada cermin buram, sehingga masih sulit dikenal. Maka,

Adamlah makhluk Tuhan yang mampu menjernihkan cermin

tersebut. Artinya, prototype Adam merupakan ciptaan Tuhan

yang mampu meng-cover semua karakteristik Tuhan.

Dengan kata lain, apa yang ingin ditunjukkan dari Ibn ‘Arabi

ini adalah bahwa seseorang baru mampu mengimplemen-

tasikan rasa persaudaraan yang sejati, kalau mampu

memosisikan dirinya sebagai cermin jernih Tuhan. Upaya

semacam ini mustahil terjadi pada jiwa yang kering dan

gersang dari keimanan kepada Tuhan.

Dengan demikian, tepatlah kalau pada kesempatan

khotbah Haji Wada’, Rasulullah saw. menandaskan, “Ayyuhâ

al-nâs, inna rabbakum wâhid, wa inna abâkum wâhid,

kullukum min Âdam, wa Âdam min turâb”13 (Wahai manusia,

sesungguhnya Tuhanmu satu, bapakmu juga satu, kalian

semuanya dari Adam, dan Adam berasal dari tanah). Oleh

karena itu, hakikat keber-Islam-an seorang Muslim bukanlah

terletak pada tampilan lahiriah semata, melainkan diukur

dari kepasrahan seseorang terhadap semua titah-Nya Yang

Maha Esa. Inilah hakikat iman, hakikat beragama.

13 ‘Abd al-Karîm ‘Abd Allâh Niyâzî, La‘allî lâ Alqâ-kum ba‘da ‘Âmî
Hâdzâ: Hajjah al-Wadâ‘ wa Khutbah al-Rasûl Shallallâhu ‘alayh wa Sallam
fî-hâ, (Beirut: Markaz al-Shaf al-Aliktruni, 1986), h. 28.
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Lalu, bagaimana menggerakkan keimanan tersebut

menjadi suatu kekuatan persaudaraan sejati yang universal?

Seperti diilustrasikan ayat di atas, “Orang-orang beriman

(mukmin), Yahudi, Shabi’in (penyembah berhala), Nasrani

(Kristiani), dan siapa saja di antara mereka yang benar-

benar beriman kepada Allah (Tuhan), hari kemudian dan

beramal saleh, maka tidak akan ada kekhawatiran terhadap

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (Q.S. al -

Mâ’idah [5]: 69).

Ayat ini atas mengilustrasikan betapa erat dan kokohnya

bangunan kemitraan dan kerja sama antara umat beriman

itu, Yahudi, Kristiani, Muslim, dan pemeluk agama dan

kepercayaan lainnya. Penyebutan umat beriman memberi-

kan pemilahan dengan tegas dengan umat beragama.

Pasalnya, umat beriman mencakup komunitas lintas agama

yang memiliki platform yang sinergis yang dalam bahasa

al-Qur’ân digunakan istilah kalimah sawâ’. Adapun keimanan

umat beragama belum dapat dijamin, bahkan boleh jadi

justru diperjualbelikan dan agamanya dipolitisasi sendiri

demi kepentingan pribadi atau golongan. Umat beriman

pada prinsipnya akan selalu mencari ruang dan titik temu

dengan saudara-saudaranya yang lain dalam mengabdi

kepada Tuhan, bukan mencari-cari perbedaan dengan agama

lain. Umat beragama yang formalis lebih mempersoalkan

hal-hal parsial yang bersifat lahiriah, seperti cara beribadah

dan sembahyang, sementara esensi ibadahnya itu sendiri

sering dilupakan.

Komitmen umat beriman terhadap eksistensi Tuhan

membawa pengaruh sangat berarti dalam setiap langkah

mereka. Ini berbeda dengan orang kafir, munafik, dan

musyrik yang jiwanya keropos dan gersang dari cahaya

ilahi. Setiap umat beriman memiliki ikatan batin dan kejiwaan

yang kuat dengan Tuhan. Dengan sikap penyembahan dan

penghambaan di hadapan Tuhan, hidup mereka benar-benar

hanya dipersembahkan bagi Sang Pencipta, Penguasa alam

semesta. Keyakinan ini pada akhirnya memberikan legitimasi
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moral kepada mereka untuk menjalani kehidupan sebagai

khalifah (wakil) Tuhan di dunia yang nisbi ini. Tidak ada

makhluk selain manusia yang dipercaya Tuhan mengatur

dan mengelola dunia dan seisinya. Pengaturan alam se-

mesta bagi umat beriman, tentu harus mencerminkan pola

pengaturan yang telah digariskan Tuhan. Sebagai wakil-

Nya di muka bumi, seluruh perilaku dan tindakan mereka

pun tak luput dari sifat-sifat luhur Tuhan.

Oleh karena itu, nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas,

saling pengertian, dan kerukunan itu pada hakikatnya

berasal dari Tuhan Pencipta alam semesta. Mengimplemen-

tasikan nilai-nilai tersebut menjadi kewajiban dan tanggung

jawab umat beriman. Keteledoran mereka dalam lembah

kelaliman, pertikaian, pemerkosaan hak-hak manusia, serta

keberingasan, selain akan melunturkan keimanan, juga akan

berdampak pada pencabutan amanah Tuhan bagi mereka

untuk menjadi khalifah-Nya. Konsekuensi imani, dengan

demikian, harus mampu mewujudkan sikap amanah dalam

bertindak, menjalin kerja sama dengan semua elemen

masyarakat, memiliki tenggang rasa dan saling pengertian

serta mampu menjamin kondisi aman dan kedamaian bagi

alam semesta. Tidaklah salah, dunia dan seisinya ini

terancam berantakan, ketika manusia sudah menanggalkan

keimanan mereka, atau keimanannya hanya dipajang se-

bagai simbol-simbol belaka, tidak dihayati atau diamalkan.

Kita patut bersyukur, bahwa Tuhan masih menyayangi

bangsa Indonesia agar tidak terjerumus ke dalam lembah

kekafiran. Tentu sangat disayangkan, dengan begitu banyak

krisis yang melanda, para “begundal-begundal” politik justru

semakin gila dalam mengingkari Tuhan, bahkan justru

memainkan keimanan mereka dengan simbol-simbol formal

ataupun bersikap seperti “bunglon” politik. Akibatnya, bangsa

ini makin terpuruk, tidak lagi dapat bersaing dengan bangsa

lain, bahkan makin dimiskinkan. Solidaritas kemanusiaan

telah sirna, dan agama tinggal soal “halal-haram” belaka.
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Agama dan Wacana Pluralisme di Indonesia

Kini kita beralih ke pembahasan soal pluralisme,

sebagai bagian dari cita-cita Bhinneka Tunggal Ika, dan juga

semangat dasar dari persaudaraan sejati. Pasalnya, pe-

ngalaman pahit bangsa Indonesia selama ini yang ditimpa

berbagai konflik dan kerusuhan, mengisyaratkan bahwa

keragaman bangsa ini, apabila tidak disikapi secara jernih

dan bijak, akan menjadi bom waktu yang bisa meledak

setiap saat. Kita patut menyayangkan, tatkala para tokoh

agama dan masyarakat menyeru untuk segera mencairkan

hubungan antarumat beragama, termasuk menghapus

dikotomi “pribumi” dan “non-pribumi”, para penyelenggara

negara tampak adem-ayem saja. Setelah ribuan korban jatuh

dalam sejumlah konfl ik agama dan kerusuhan rasial,

pemerintah baru mengambil langkah-langkah konstruktif

demi tercapainya kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk itu, kaum Muslimin sebagai mayoritas bangsa

secara kuanti tat i f ,  haruslah memberikan teladan dalam

mewujudkan persatuan, kesatuan dan kedamaian di tengah-

tengah pluralitas dan kemajemukan bangsa ini. Rujukan

asasi yang harus dipegangi adalah teladan Nabi saw.

sepanjang hayatnya. Pengalaman Nabi saw. menunjukkan

bahwa kesadaran pluralitas manusia merupakan sikap dan

komitmen umat beragama dalam upaya menghindari pen-

campuradukan antara kepentingan poli t ik dan isu- isu

agama. Agama memang bukan faktor pemicu berbagai

perselisihan antarumat beragama, melainkan isu-isu agama

sangat sensitif dan mudah tersulut. Oleh karena itu, Nabi

Muhammad saw. pernah berpesan kepada para sahabatnya

bahwa jika suatu saat nanti umat Islam berhasil mencapai

Mesir dalam futûhât kelak, yang harus diperhatikan adalah

memperlakukan masyarakat Mesir dengan baik tanpa

terkecuali. Sikap simpatik ini disampaikan Nabi Muhammad

ketika menerima hadiah persahabatan dari Gubernur Mesir,

Muqauqis, yang notabene non-Muslim (yakni penganut

Kristen Ortodoks). Ramalan Nabi ini pun terbukti.  Dan,
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Khalifah ‘Umar b. al-Khaththâb berpesan kepada ‘Amr b.

al-‘Âsh yang berhasil menguasai Mesir agar memperlakukan

rakyat Mesir secara manusiawi.

Sejarah panjang umat beragama di atas telah me-

nunjukkan bahwa manusia mampu mengelola pluralisme

dengan baik. Sebenarnya, jika diteliti lebih jauh, pluralisme

juga mencapai puncak harmoni ketika manusia berbicara

tentang “pintu-pintu menuju Tuhan”. Dalam Islam, Dzû al-

Nûn al-Mishrî, seorang tokoh sufi terkemuka, merumuskan-

nya dalam konsep ma‘rifah yang identik dengan teori gnosis

filsafat Yunani yang pernah populer di Mesir. Negara tersebut,

terutama Kota Iskandariah, merupakan pusat penyebaran

gnosis pra-Islam. Seorang orientalis Jerman pemerhati sastra

Arab, Adam Mitz, mengungkapkan bahwa Ephiphanius

pernah menggambarkan kondisi Mesir di abad IV M, di mana

masih banyak penganut gnosis yang sangat berpengaruh.

Kenyataannya, mazhab dunia yang cukup signifikan be-

berapa abad sebelum Islam (abad ke IV SM hingga per-

tengahan abad ke VII M) adalah mazhab Gnosis. Kemudian

pada tahun 200 H di Alexandria muncul satu kelompok

yang menamakan diri sûfî.14 Dan, sulit dimungkiri bahwa

tasawuf falsafi identik dengan mazhab Gnosis; dan ma‘rifah

sufistik pada hakikatnya adalah ‘ irfân atau gnosis.

Dalam agama Yahudi, gnosisme mengkristal dalam

tradisi “Kabbala” (Kapalistik). Filsuf Yahudi terbesar, Phylon,15

14 Adam Mitz, al-Hadhârah al-Islâmiyyah fî al-Qarn al-Râbi’ al-Hijrî,
(terj. Muhammad ‘Abd al-Hâdî Abû Raydah), (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arab,
t.th.), vol. II, h. 24.

15 Phylon Alexandria (30 SM-50 M), tokoh pemikir Yahudi sekaligus
budayawan Yunani dan sangat dihormati pada zamannya. Ia tidak
menguasai bahasa Ibrani sehingga selalu membawa Taurat berbahasa Yunani
dan mengomentarinya dengan bahasa Yunani. Ia tidak memisahkan antara
agama dan filsafat, tetapi ia menjadikan agama sebagai landasan, dan
mengomentarinya dengan filsafat. Di antara pendapatnya yang terkenal
adalah a) Allah bukan Tuhan Isra’il saja, melainkan Tuhan seluruh alam;
b) nama-nama-Nya menunjukkan universalitas; dan c) tujuan jiwa adalah
mencapai Allah dan bersatu dengan-Nya. Lihat Yusuf Karam, Târîkh al-
Falsafah al-Yûnâniyyah, h. 248-251.
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adalah seorang gnosis yang berpengaruh besar terhadap

agama Nasrani, khususnya terhadap penginji l  keempat

Yohannes.16 Oleh karena itu, seperti diungkap ‘Alî Syâmî

al-Nasysyâr, konsep ketuhanan agama Nasrani identik

dengan tradisi Gnosis,17 sedangkan dalam agama Hindu,

dapat ditemui dalam kitab Vedanta dan Upanishad.18

Upanishad adalah intisari filsafat dan pemikiran intuitif Hindu

yang menggambarkan puncak rahasia sufistik. Ia me-

ngandung sejumlah observasi meditatif terhadap manusia,

alam dan dewa-dewa, yang tersembunyi di balik ritual,

formalitas, sembahyang, pengorbanan, dan legenda. Kedua

kitab tersebut merupakan penjelasan dan komentar atas

kitab suci Veda.19 Dalam kitab Upanishad disebutkan,

kebebasan dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama ,

ma‘rifah  untuk membebaskan diri dari mata rantai ke-

salahan, lalu bersatu dengan Brahmana (Yang Absolut).

16 Umat Nasrani menganggap bahwa penulis Injil keempat adalah
Yohannes b. Zabâdî, saudara Ya‘qûb Agung, salah seorang Hawârî yang
berjumlah dua belas. Ibunya bernama Salomi, wanita suci mengikuti ‘Îsâ
al-Mâsîh. Al-Mâsîh memanggil Yohannes dengan sebutan murid terkasih.
Sebenarnya, banyak peneliti Nasrani menentang teori bahwa penulis Injil
keempat adalah Yohannes al-Hawârî. Menurut Stadlin, penulis Injil
Yohannes adalah salah satu murid al-Iskandariyah. Demikian pula pendapat
Bert Sneider dalam Encyclopedia Britanica.

17 ‘Alî Syâmî al-Nasysyâr, Nasyî’ah al-Fikr al-Falsafî fî al-Islâm, vol.
I, h. 187-188.

18 ‘Alî Zayghûr, al-Falsafah al-Hindiyyah, (Beirut: Dâr al-Andalus,
1980), h. 121. Menurut Ahmad Syalabi, Upanishad adalah ragam rahasia
dan kontemplasi jiwa yang hanya dimiliki para sufi yang arif, dan dianggap
sebagai petunjuk bagi para pengembara spiritual yang cenderung kepada
esensi hidup. Upanishad mencerminkan mazhab roh yang merupakan
derajat tertinggi di dalam mata rantai peningkatan spiritual, dan dianggap
sebagai langkah berani menuju kebebasan keagamaan dan membebaskan
agama dari formalitas Brahmaisme. Seandainya tidak ada sisa-sisa cita
rasa keagamaan, maka Upanishad akan menjadi filsafat saja. Lihat Ahmad
Syalabi, Adyân al-Hindî al-Kubrâ, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-
Mishriyyah, 1976), cet. IV, h. 44. Vedanta berarti ilmu dan makrifat.

19 ‘Alî ‘Abd al-Wâhid Wâfî, al-Asfâr al-Muqaddasah fî al-Adyân al-
Sâbiqah li al-Islâm, h. 178.
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Kedua, membatasi manusia dalam jiwanya, dan berkonsen-

trasi pada Yang Absolut yang azali. Walhasil, jika manusia

memahami dengan benar makna keberagamaannya, maka

ia akan menyikapi pluralisme sebagai sesuatu yang niscaya.

Sebab, muara keberagamaan dan pluralitas agama-agama

itu adalah menuju ma‘rifah Allâh.

Allah SWT. t idak menjadikan manusia ini seragam.

Dia menciptakan mereka bersuku-suku, beragam agama,

bahasa, kultur, status sosial, dan lainnya. Dengan kondisi

yang heterogen dan majemuk tersebut, tercipta kehidupan

yang inovatif, kreatif, dan kompetitif. Allah SWT. berfirman,

“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian diciptakan

dalam kondisi satu komunitas saja. Tetapi Allah hendak

menguji kal ian dengan pemberian-Nya itu (yakni ke-

majemukan itu) kepada kalian. Maka berlomba-lombalah

kalian berbuat kebajikan.” (Q.S. al-Mâ’idah [5]: 48)

Dengan demikian, berdirinya Negara Kesatuan Republik

Indonesia di atas prinsip-prinsip demokrasi, Hak-hak Asasi

Manusia, dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan refleksi

ajaran Islam yang dipesankan Nabi saw., meskipun tidak

menggunakan atribut-atribut Islam. Islam tidak menoleransi

pemanfaatan bendera Islam—termasuk atribut “Negara

Islam”—hanya sebatas kepentingan sesaat dan sifatnya

sektarian, terlebih hanya sebagai pemuas nafsu belaka dan

demi kepentingan tertentu. Dengan begitu, melalui tangan

penyelenggara negara-negara demokratis yang selalu

menjunjung tinggi HAM inilah konstruksi persaudaraan sejati

dalam pluralitas bangsa Indonesia akan tumbuh subur di

bawah naungan Pancasila dan UUD 1945.

Lalu, bagaimana dengan sebutan pluralisme itu sendiri?

Bukankah itu dianggap problematik? Apalagi setelah MUI

mengeluarkan fatwa Juli 2005 lalu tentang haramnya

pluralisme. Memang, sejak negara-negara yang mayoritas

dihuni umat Islam memperoleh kemerdekaannya, mereka

sering mengalami distorsi konseptual. Hal ini setidaknya
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berkaitan dengan dua persoalan. Pertama, kecenderungan

umat Islam mempertentangkan antara konsep-konsep yang

dianggap bersifat Barat dan yang ‘asli’, indigenous. Akibat-

nya, semua yang bersifat Barat diharamkan karena dianggap

“tidak sesuai dengan nilai agama”. Kedua, pada tataran

akademik nyaris tidak pernah ada studi empirik yang di-

lakukan umat Islam tentang ide atau konsep-konsep dari

Barat, sehingga umat Islam tidak mengetahui secara pasti

apakah konsep-konsep itu sesuai dengan ajaran Islam atau

tidak.20

Wacana plural isme, humanisme, demokrasi,  dan

universal isme merupakan konsep-konsep yang bersifat

universal dengan setting sosial yang sifatnya lokal. Berbagai

konsep tersebut kemudian mengalami sosial isasi me-

nembus batas negara hingga merasuk ke semua lapisan

masyarakat di belahan dunia. Konsep-konsep tersebut

20 Bandingkan dengan tulisan Syamsuddin Haris, “Genealogi Gagasan
Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Analisis CSIS, tahun XXIV, No. 2, Maret-
April 1995, h. 105.
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dengan cepat mengglobal, karena isu- isu kemanusiaan

menjadi acuan bersama. Lahirnya konsep-konsep tersebut

di negara-negara maju turut mendorong proses ekspansinya

ke negara-negara yang lebih terbelakang.

Memang tidak mudah mengenalkan konsep baru di

kalangan umat Islam. Seideal apa pun sebuah konsep,

namun bisa menjadi eksklusif ketika bercampur-baur isu-

isu lainnya yang juga krusial, seperti soal ancaman

“hegemoni” negara besar terhadap negara kecil, orientalis-

me, westernisasi, sekularisasi, dan lainnya. Oleh karena

itu, upaya klarifikasi dan verifikasi perlu terus digalakkan.

Hemat penulis, sebuah konsep dapat diterima apabila

telah memenuhi dua prinsip utama. Pertama, prinsip

legitimasi, yakni sebuah konsep sudah terumuskan melalui

standar i lmiah sekaligus memberikan bukti posit i f  bagi

proses kemajuan kehidupan manusia, dengan merujuk

kepada beberapa negara yang sebelumnya telah menerap-

kan konsep yang sama. Kedua, prinsip universalitas, yaitu

bahwa konsep tersebut mengandung nilai-nilai universal-

kemanusiaan. Dalam hal ini ,  t idak menjadi persoalan

apabila konsep tersebut terumuskan melalui setting yang

bersifat lokal. Tentu saja sebuah konsep membutuhkan

selektivitas tindakan (selectivity of action), terutama yang

berkaitan dengan relevansi penerapannya yang sesuai

dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada.

Umat Islam bukan mustahil memerlukan proses indi-

genisasi konseptual, terutama konsep pluralisme sepanjang

hal itu mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan

kemanusiaan. Indigenisasi konseptual tidak perlu ditakuti

sepanjang konsep tersebut telah memenuhi kedua prinsip

di atas. Di samping itu, masalah-masalah kemanusiaan di

belahan dunia manapun pada dasarnya adalah sama. Seperti

ketidakadilan, kemiskinan, dan kelaliman suatu kelompok

atas kelompok yang lain. Poin ini penting karena indigenisasi

konseptual itu positif bagi umat Islam untuk menghapus
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titik-titik kecurigaan yang telah berlangsung cukup lama.

Sebab, perubahan suatu masyarakat tanpa arah tertentu

berpotensi menumbuhkan kondisi yang lebih buruk di-

banding perubahan masyarakat yang telah terkonseptualkan

dengan matang. Walhasil, indigenisasi pluralisme dalam

konteks umat Islam tidak akan membahayakan sepanjang

tetap mempertahankan spesifikasi ajaran Islam dan tetap

berpijak pada prinsip-prinsip universal. Jadi, t idak perlu

misalnya dengan mengeluarkan fatwa halal-haram, yang

justru kian membuat umat bingung.[]
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ESOTERISME KALAM TUHAN:

asawuf atau Mistisisme Islam merupakan tren

asketik-mistik dalam Islam yang ditandai oleh

karakter-karakter khusus dalam gaya hidup, nilai,

praktik ritual, doktrin dan institusi. Tasawuf muncul sebagai

tren asketik dan mistik dalam kesalehan Islam pada masa

awal kekuasaan ‘Abbâsiyah, kebetulan bersamaan dengan

gerakan serupa di Syria, Iran, dan Asia Tengah yang, meski

dihiasai dengan nama-nama yang berbeda, memiliki ke-

T

Alexander D. Knysh

1 Di-Indonesia-kan oleh Faried F. Saenong atas izin penulis dan
penerbit dari Alexander D. Knysh, “Sufism and the Qur’ân” dalam Jane
D. McAuliffe (ed.), Encyclopaedia of the Qur’ân 5, (Leiden: Brill, 2006),
h. 137-159.

Sentralitas al-Qur’ân dalam Tasawuf1

The focus of the article is to scrutinize the centrality of the Qur’ân among Sufis. In

the first part, Knysh observes the emergence and the development of al-tafsîr al-sûfî

(Sufis works of the interpretation of the Qur’ân). Sufis interpretive works such those of

Abû ‘Abd al-Rahmân al-Sulamî (d. 412/1021) Haqâ’iq al-Tafsîr, Abû al-Qâsim al-

Qushayrî (d. 465/1074) Latâ’if al-Ishârât, Abû Ishâq Ahmad b. Muhammad al-

Tha‘labî (d. 427/1035) al-Kashf wa al-Bayân ‘an Tafsîr al-Qur’ân, Abû Hafs ‘Umar

al-Suhrawardî (d. 632/1234) Nughba al-Bayân fî Tafsîr al-Qur’ân, and so forth are

among works that are studied. To simplify understanding, the author classifies them

into moderate and esoteric. While former refers to Sufis interpretive works which

simply catch outer layers of Sufis understanding, the latter passes on Sufi hermeneutic

works which relate to mystic interpretation by relying on Sufis ta’wîl.
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samaan dalam kecenderungan meninggalkan dunia, bâthnî

dan esoterik. Menjelang abad IV/X, tren asketik Islam dan

kesalehan mistik yang dikenal dengan tasawuf yang berbasis

di Irak, secara gradual membesar dan menyatukan berbagai

keyakinan dan praktik sejenis di bagian kekuasaan

‘Abbâsiyah lainnya. Menjelang akhir abad IV/X, pemimpin-

pemimpin utama gerakan asketik sinkretik dan mistik ini

telah menghasilkan banyak ajaran, praktik, pengetahuan

dan kepustakaan yang menjadi sumber inspirasi, orientasi

hidup, etos, dan identitas bagi pengikut-pengikutnya yang

jumlah selalu meningkat di setiap abad. Dengan munculnya

berbagai padepokan tasawuf, disusul “persaudaraan” sufi

(abad V-VII/XI-XIII) atau tarekat, tasawuf telah menjadi bagian

kehidupan spiritual, sosial dan politik pra-modern Islam.

Pada masa modern, tepatnya abad XIII/XIX, tasawuf menjadi

objek krit ik tajam Muslim modernis dan reformis. Pada

pertengahan abad XIV/XX, tasawuf kehilangan kekuatan

untuk berkompetisi dengan ideologi lainnya, khususnya

ideologi agama dan ideologi sekuler. Meski demikian,

tasawuf dapat bertahan dari segala kritik dan siksaan sejak

lahir, bahkan dapat meraih pemeluk dari kalangan intelektual

di Barat.

Kemunculan dan Perkembangan Awal Tafsir Sufistik

Karya tafsir sufistik terawal ditulis oleh master sufi

ternama dari Nisyapur, Abû ‘Abd al-Rahmân al-Sulamî (w.

412/1021) dengan judul Haqâ’iq al-Tafsîr. Tafsir ini secara

praktis menjadi satu-satunya sumber tentang tahap-tahap

awal tafsir sufistik dalam Islam. Sufi-sufi besar seperti Hasan

al-Bashrî (w. 110/728), Ja‘far al-Shâdiq (w. 148/765), Sufyân

al-Tsawrî (w. 161/778) dan ‘Abd Allâh b. al-Mubârak (w. 181/

797) tidak termasuk sufi stricto sensu karena mazhab sufi

Baghdad baru akan muncul. Para sufi saleh ini lebih dianggap

oleh para sufi generasi berikutnya sebagai suri teladan avant-

la-lattre kesalehan sufi. Meski keahlian mereka dalam aspek

spiritual dan alegoris Kitab Suci t idak dapat diingkari,
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autentisitas penafsiran mereka yang dikumpulkan dan

ditransmisikan oleh al-Sulamî dan beberapa penerus

langsungnya selama seabad sepeninggal mereka, sangat

sulit dibuktikan. Secara khusus, masalah ini semakin rumit

dalam kasus Imam keenam Syi‘ah, Ja‘far al-Shâdiq.

Sentralitas al-Qur’ân dalam Tasawuf

Metode penafsiran al-Qur’ân yang tipikal sufistik oleh

para sufi awal telah dikaji oleh Nwyia (Ja‘far al-Shâdiq, Shaqîq

al-Balkhî, Ibn ‘Athâ’, dan al-Nûr) dan Böwering (al-Tustarî,

al-Sulamî, dan al-Daylamî). Mereka seharusnya dipandang

berlawanan dengan latar belakang berbagai praktik, gaya

hidup, nilai dan keyakinan para anggota gerakan tasawuf

awal saat ini. Di level praktis, pembacaan al-Qur’ân merupakan

bagian sangat penting dari kehidupan sufi sehari-hari. Thus,

ada berita bahwa Ibn ‘Athâ’ membaca seluruh al-Qur ’ân

setiap hari, dan tiga kali tamat di hari-hari bulan Ramadhan,

tentu dengan berbagai ibadah lainnya yang sangat banyak,

sehingga ia hanya bisa tidur dua jam sehari; Sahl al-Tustarî

(w. 283/896) telah menghafal al-Qur’ân ketika masih berusia

enam atau tujuh tahun, dan selalu membacanya semasa

hidupnya; Mâlik b. Dînâr (w. 131/748) ‘mengunyah’ al-Qur’ân

selama 20 tahun, hanya untuk menikmati tilâwah-nyâ untuk

20 tahun berikutnya;2 Ibn Khafîf (w. 371/981) membaca

Q.S. al-Nâs [112]: 10.000 kali hanya dalam satu shalat, dan

kadang-kadang membaca keseluruhan al-Qur’ân dalam satu

shalat pada suatu hari (seluruhnya) dan suatu bagian malam

yang terbaik; dan seterusnya.

Dalam banyak kasus, penafsiran esoterik oleh para

sufi yang disebutkan di atas merupakan hasil pembacaan

al-Qur’ân yang tak terputus selama bertahun-tahun dalam

rangka berupaya menggali dan meng- ‘ekstrak’ ( istinbâth)

2 Abû Nashr ‘Abd Allâh b. ‘Alî al-Sarrâj, Kitâb al-Luma‘ fî al-Tashawwuf,
(Leiden/London, 1914), ed. R.A. Nicholson, h. 43.
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makna yang tersembunyi. Istilah ini yang diambil dari Q.S.

al-Nisâ [4]: 83 menjadi karakter resmi penafsiran al-Qur’ân

oleh para sufi. Karena merasa awas dengan adanya makna

yang tersembunyi dalam ayat tertentu dengan isyarat yang

sangat halus, para sufi merasa wajib meng- ‘ekstrak’ -nya

dengan cara istinbâth. Proses ini terbatas hanya pada orang-

orang yang mengekstasikan dirinya dalam ‘lautan’ wahyu

setelah menyucikan j iwa mereka dari berbagai hal-hal

duniawi. Dalam menafsirkan Q.S. al-Nisâ [4]: 83, al-Hallâj

(w. 309/922) menyatakan bahwa kemampuan sufi melakukan

istinbâth menunjukkan “ukuran kesalehan mereka, batin

dan lahir, dan kesempurnanan makrifat (gnosis)-nya, yang

menjadi tingkat iman tertinggi (ajall maqâmât al-îmân)”.3

Hubungan dekat antara kemampuan individu melakukan

istinbâth dengan ajaran-ajaran wahyu ditunjukkan oleh Abû

Nashr al-Sarrâj (w. 378/988), seorang kolektor dan penyebar

pengetahuan para sufi. Dalam kata-katanya, ‘ekstrak-ekstrak’

(mustanbathât) hanya tersedia bagi mereka yang “bertingkah-

laku yang sesuai dengan Kitab Allah, lahir dan batin, dan

mengikuti Nabi, lahir dan batin”. Sebagai ganjarannya, Allah

akan menjadikan mereka “pewaris Ilmu Isyarat”, “mampu

membuka hati terhadap makna-makna ekstrinsik (ma‘ânî

madzkûrah), seluk-beluk spiritual ( lathâ’if ), dan berbagai

rahasia yang terpendam (asrâr makhzûnah)”.4

Dalam kasus sufi generasi awal Sahl al-Tustarî, kami

menemukan hubungan yang sangat dalam dan personal

antara sufi dan al-Qur’ân yang berkembang dalam kerangka

pembacaan oral dan dalam memahami wahyu. Dalam

mendengar atau membaca sebuah ayat yang berhubungan

dengan kondisi jiwa yang mistik, seorang sufi kadang-kadang

mengalami ekstasi yang intens dan bahkan kehilangan

3 Al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, (Beirut, 2001), ed. S. ‘Imrân, vol. I,
h. 157.

4 Al-Sarrâj, Kitâb al-Luma‘, h. 105.
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kesadaran. Menurut Böwering, penafsiran al-Tustarî dapat

dipandang sebagai produk pertemuan eksperimental “antara

garis pokok al-Qur’ân dan matrik mistik dunia ide”.5 Ter-

inspirasi oleh ayat tertentu, al-Tustarî langsung berupaya

mengomunikasikan pemahaman personal dan eksperimen

yang mendalam, yang kadang sangat tidak berhubungan

dengan makna literalnya. Singkatnya, “para sufi… membaca

al-Qur’ân sebagai kalam Allah, dan yang mereka cari bukan

kalam itu sendiri (yang bahkan dapat menjadi penghalang

antara mereka dan Allah), tetapi mencari Allah yang me-

mungkinkan mereka berhubungan melalui kalam ini”.6

Tema-tema tafsir sufi generasi awal sangat luas dan

agak sulit diringkas. Penafsiran ini biasanya berhubungan

dengan kosmologi mistik, eskatologi, dan berbagai tantang-

an yang dihadapi jiwa manusia dalam perjalanannya menuju

Allah. Setelah menyatakan kesetiaannya pada kedaulatan

transenden dalam perjanjian primordial dalam rahim (Q.S.

al-A‘râf [7]: 172), manusia kemudian berada dalam dunia

yang penuh dengan nilai, godaan dan khayalan palsu yang

didesain untuk menguji integritas perjanjian mereka dengan

Allah. Allah menciptakan baik dan buruk dan secara arbitrer

memberikan perintah-Nya (amr) kepada hambanya, untuk

membedakan mereka yang melakukan kebaikan dan dosa.

Untuk yang melakukan kebaikan, Allah menempatkan

mereka dalam kelompok orang beriman yang khusus, yang

ia berkati dengan intuisi dan Ilmu Ladunni-Nya (ma‘rifah),

dan membiarkan kelompok manusia lainnya meyakini agama

dan praktik yang ‘eskternal’. Wali-wali Allah yag terpilih ini

membawa cahaya suci dalam hati mereka, sehingga dapat

dipandang sebagai perwujudan kehadiran-Nya yang imanen

di tengah-tengah manusia. Dengan menjadi wali Allah (yang

5 Böwering, Mystical, h. 136.

6 Nwyia, Trois oeuvres inédites e mystiques musulmans, (Beirut,
1972), h. 29.
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kemudian mengikuti jalan Nabi), Mukmin biasa dapat ber-

harap meninggalkan daya tarik dan godaan dunia, dan

menggapai keselamatan di akhirat. Namun, mendapatkan

status wali Allah tidak bersifat otomatis, tetapi membutuhkan

upaya yang sangat serius sebagai murîd (pencari), tentu

dengan asistensi Tuhan terus-menerus. Tantangan terbesar

para murîd adalah pengaruh tubuh yang hina dan nafsu,

yang bertindak sebagai penggoda abadi dan sekutu setan.

Akal bulus mereka dapat diatasi hanya dengan selalu

mengingat Allah (dzikr), termasuk selalu membaca al-Qur’ân,

dan mengingat-ingat ‘nama-nama-Nya yang terindah’. Tujuan

ini dapat dicapai hanya oleh sedikit orang terpil ih yang

melintasi keseluruhan jalan menuju Allah yang sangat

panjang agar dapat menyatu dengan kehadiran-Nya. Dalam

kondisi ini, mereka akan benar-benar terlupa dengan dunia

di sekitar mereka, dan hanya menganggap Allah sebagai

satu-satunya fokus dan raison d’être. Sejak awal, tafsir sufi

sangat elitis dan esoterik. Pada praktiknya, secara implisit,

bahkan kadang eksplisit, meninggalkan arus utama penafsir-

an al-Qur’ân (hukum, sejarah, filologi dan teologi) sebagai

metode yang tidak layak bahkan keliru karena terfokus pada

‘kulit ’ al-Qur’ân dan melupakan ‘inti ’ spiritual yang sangat

penting. Para sufi menganggap diri mereka sebagai satu-

satunya pengawal inti itu, dan diharapkan menjaganya dari

orang luar dengan menggunakan sindiran halus dan ter-

minologi yang sukar dimengerti.

Beberapa ulama dibuat marah oleh klaim para sufi

tentang pengetahuan tafsir yang khusus, dan menganggap

tafsir sufi sebagai tafsir yang aneh/fantastis, arbitrer, dan

tidak didukung oleh otoritas Nabi dan Sahabat. Thus,

seorang mufasir terkenal, ‘Alî b. Muhammad al-Wâhidî (w.

468/1076) tidak hanya menolak statu tafsir al-Sulamî yang

tinggi, tetapi bahkan menganggapnya sebagai ekspresi

palsu. Pendapat negatif serupa terhadap karya ini juga

disuarakan oleh Ibn al-Jawzî (w. 597/1201), Ibn Taymiyah

(w. 728/1328) dan al-Dzahabî (w. 748/1348), yang me-
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nganggap karya itu sebagai koleksi ‘distorsi dan klenik/

bidah’, yang mengingatkan kita pada tafsir-tafsir Ismâ‘îlî yang

ta’wîlât bâthiniyyah. Namun, di samping kritisisme terhadap

karya al-Sulamî yang berjilid-jilid itu, yang mengandung lebih

dari 12.000 penjelasan terhadap sekitar 3.000 ayat, tafsir

ini juga sangat populer di kalangan sufi di berbagai aliran.

Sebagaimana kasus Ja‘far, Ibn ‘Athâ’ dan al-Tustarî, al-Sulamî

tidak memasukkan ke dalam tafsirnya materi-materi tafsir

yang konvensional seperti hukum, filologi, atau sejarah.7

Posisinya sangat jelas ditulis dalam pengantar karya

magnum opus-nya itu:

“Dalam menyingkap itu—di kalangan praktisi ilmu eksoteris (‘ulûm

al-zhawâhir) yang mengumpulkan sejumlah karya yang menyinggung

faedah al-Qur’ân, seperti metode qirâ’at, tafsir, musykilât, ahkâm,

i‘râb, aspek leksikologis (lughah), mujmal wa mufashshal, nâsikh

mansûkh, dan lain-lain—tidak ada satu pun yang peduli mengumpul-

kan pemahaman terhadap diskursus (khithâb) yang sesuai dengan

bahasa ahl al-haqîqah… Saya telah memohon rahmat Allah agar

dapat melakukannya.”

Singkatnya, metode dan tujuan penafsiran al-Sulamî

mirip dengan ratusan karya otoritatif yang hidup pada abad

III/IX dan IV/X yang representasinya telah banyak dikaji.

Haqâ’iq al-Tafsîr merupakan peristiwa puncak sebuah

periode yang sangat panjang dalam terminologi dan ideologi

sufi, yang berkembang dekat dengan al-Qur’ân, yang

dikembangkan dengan cara kiasan.8

7 G. Böwering, “Sufi Hermeneutics in Medieval Islam”, Revue des
etudes islamiques 55-7 (1987-9), h. 255-270..

8 G. Böwering, “Sufi Hermeneutics in Medieval Islam”, h. 265.
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Perkembangan dan Kemapanan Tradisi Tafsir Sufi
(Abad V-VII/XI-XII)

Karya monumental al-Sulamî yang memainkan peran

sentral tafsir sufi seperti Jâmi‘ al-Bayân karya al-Thabarî

(w. 310/923) dalam tafsir tradisional, menciptakan landasan

bagi evolusi selanjutnya dalam literatur tafsir sufi. Seiring

perjalanan waktu, telah muncul berbagai literatur tafsir sufi

yang merefleksikan kompleksitas internal yag berkembang

dalam tasawuf hingga pada masa kejatuhan kekhalifahan

Baghdad pada 656/1258. Satu di antaranya dapat dianggap

sebagai tafsir yang berorientasi “moderat” atau “syariah”.

Ini diwakili misalnya oleh tokoh terkenal seperti al-Qusyayrî

(w. 465/1074), Abû Hâmid al-Ghazâlî (w. 505/1111) dan Abû

Hafsh ‘Umar al-Suhrawardî (w. 632/1234).

Abû al-Qâsim al-Qusyayrî asal Nisapur adalah penulis

sangat ternama karya populer al-Risâlah al-Qusyayriyyah

fî ‘ I lm al-Tashawwuf yang mengombinasikan berbagai

elemen biografi sufi dengan pedoman sufi. Seperti al-

Risâlah, tafsir al-Qur’ân karya al-Qusyayrî Lathâ’if al-Isyârât

mengejar agenda apologetik; membela ajaran, nilai, dan

praktik “moderat” tasawuf Junayd, dan demonstrasi ke-

sesuaiannya dengan teologi Asy‘arî. Ditulis pada 410/1019,

karya tafsir ini menggambarkan kesesuaian antara per-

kembangan gradual dari makna literal ke makna metaforik

( lathâ’if ) teks al-Qur’ân dan tahapan-tahapan perjalanan

spiritual sufi menuju Allah. Kesuksesan perkembangan tafsir

ini, begitu pula dengan perjalanan sufi, bergantung pada

kemampuan sufi dalam memadukan prestasi karya dan

perbuatan dengan doktrin-doktrin mapan. Memberikan

preferensi atau pilihan dari yang satu terhadap lainnya,

akan berujung pada kegagalan. Bahkan, ketika keseimbang-

an yang lembut ini berhenti, seseorang masih membutuhkan

asistensi transenden dalam membongkar kerumitan wahyu,

yang juga menjadi perhatian para sufi yang mencari Allah.

Oleh karena itu, ide tentang pengetahuan yang istimewa

dan esoterik milik Allah dan yang ada dalam kalam-Nya,
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yang Allah hanya anugerahkan kepada orang yang dekat

dengannya, akan menentukan ‘wali-wali ’ Allah. Pemikiran

ini telah dinyatakan jelas dalam pengantarnya dalam Lathâ’if

al - Isyârât:

“Allah memuliakan hamba-hamba-Nya yang terpilih dengan meng-

anugerahkan pemahaman terhadap berbagai rahasia-Nya yang

halus (lathâ’if asrâri-hî) dan cahaya-Nya, sehingga mereka dapat

menemukan ayat yang sulit dipahami dan tanda-tanda yang ter-

sembunyi yang terkandung dalam al-Qur’ân. Allah telah menunjuk-

kan jiwa terdalam sebagai sesuatu yang tersembunyi, sehingga

dengan emanasi sesuatu yang tak terlihat, yang telah Ia enugerahkan

hanya kepada, sehingga mereka sadar akan apa yang telah

disembunyikan dari orang lain. Kemudian mereka mulai berbicara

menurut maqam dan kemampuan mereka, dan Allah SWT. memberi

inspirasi dalam diri mereka tentang sesuatu yang memuliakan

mereka. Mereka sekarang berbicara atas nama-Nya, menginfor-

masikan kebenaran yang tersirat yang telah Allah anugerahkan

kepada mereka…”9

Upaya para mufasir menemukan makna terdalam Kitab

Suci ini dijelaskan oleh al-Qusyayrî sebagai gerakan dari

intelek ke hati, kemudian ke roh, rahasia terdalam (al-sirr),

dan akhirnya ke rahasia dari semua rahasia (sirr al-sirr) al-

Qur’ân. Pendekatan al-Qusyayrî terhadap al-Qur’ân ditandai

dengan perhatiannya yang sangat cermat atas semua kata

al-Qur’ân secara detail, dari keseluruhan ayat hingga satu

huruf yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang paling unik

darinya adalah penafsiran basmalah di mana setiap huruf

dalam kalimat basmalah ini dianggap memiliki makna

simbolik: bâ’ adalah birr (kebaikan Allah) kepada wali-walinya

(awliyâ’); sîn berarti sirr atau rahasia yang hanya disebarkan

kepada orang-orang pilihan (ashfiyâ’); mîm berarti minnah

(berkah) yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki

keintiman dengan Allah (ahl wilâyati-hî). Agar lebih kompre-

hensif, al-Qusyayrî memberikan beberapa alternatif pe-

nafsiran basmalah: bâ berarti barâ’ah (keterlepasan) Tuhan

9 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât, vol. I, h. 53.
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dari segala kekeliruan; sîn berarti salâmatu-hû min al-‘ayb

(Tuhan tidak mungkin terkena aib); dan mîm berarti kemulia-

an sifat-sifat Allah.10

Meski spekulasi seperti bukan merupakan karakter al-

Qusyayrî sendiri, karena dapat ditemukan dalam tafsir-tafsir

sezamannya, baik tafsir sufi maupun bukan, ada satu

kekhususan Lathâ’if al- Isyârât yang membedakannya

dengan yang lain. Bagi al-Qusyayrî, basmalah tidak sekadar

pengulangan makna yang sama, karena kitab suci tidak

membolehkan pengulangan. Karenanya, makna basmalah

dapat berubah bergantung pada tema pokok dalam surah

sebelumnya. Dalam menafsirkan makna simbolik huruf-huruf

basmalah sebelum Q.S. al-A‘râf [7], al-Qusyayrî secara

implisit menghubungkannya dengan tema al-islâm (pe-

nyerahan diri), kerendahan hati, penghormatan yang mesti

dimiliki oleh seorang Mukmin yang berbeda dengan ke-

biasaan melawan para iblis dan golongannya (Q.S. al-A‘râf

[7]: 11-15; 31-33; 35-56; 39-40 dan lain-lain), dengan

menjelaskan bahwa huruf bâ’:

“merupakan sesuatu yang tegak tetapi kecil, dan titik

di bawahnya yang membedakannya dari huruf lain hanya

satu, yang menunjukkan berbuat dari suatu yang kecil

hingga yang besar. Selain itu, titik yang diletakkan di bawah

huruf berarti kesedehanaan dan rendah hati.”11

Selain itu, tanda sukûn di atas huruf sîn yang terletak

setelah bâ’ yang ‘sederhana’ dan ‘berserah diri’, berhubungan

dengan persetujuan diam-diam dan kepuasan terhadap

dekrit langit. Huruf terakhir mîm menunjukkan “berkah Allah

kepadamu (minnatu-hû). Jika Dia suka, itu terjadi atas

persetujuanmu (muwâfaqatu-ka) dan kepuasanmu atas

dekrit itu, meski Dia mungkin tidak memberikan apa pun.”12

10 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât I, h. 56.

11 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât I, h. 211-2.

12 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât I, h. 211-2.
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Penafsiran al-Qusyayrî atas basmalah dalam Q.S. al-

Hijr [15] cukup berbeda. Dihapusnya huruf alif dalam kata

basmalah dalam surah ini tanpa alasan yang rasional, baik

secara gramatikal atau morfologis, menurut al-Qusyayrî,

menunjukkan kekuasaan Allah mengangkat Adam dan

melenyapkan penghinaan malaikat (meski status mereka

tinggi), sebagaimana yang diceritakan dalam surah itu.

Dengan nada yang sama, pencabutan basamalah dalam

Q.S. al-Tawbah [9] ditafsirkan oleh al-Qusyayrî sebagai berikut:

“Allah SWT. meniadakan basmalah dari surah ini. Itu berarti Allah

dapat memberikan secara khusus kepada siapa saja yang Dia

inginkan dengan apa saja yang Dia inginkan. Atau Dia juga dapat

tidak memberi kepada siapa saja dengan apa saja. Allah mencipta

tanpa sebab, perbuatan-Nya tidak memiliki tujuan apa pun.”13

Ini tentu saja berada di posisi Asy‘ariyah yang ber-

seberangan dengan Muktazilah yang mendukung rasionalitas

dan bahwa semua perbuatan Allah memiliki tujuan. Thus,

sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir al-Qusyayrî,

simbolisme tasawuf dan dogma Asy‘ariyah berjalan beriringan

dan saling mendukung satu sama lain.

Perhatian al-Qusyayrî pada simbolisme semakin menjadi-

jadi ketika ia menafsirkan ‘huruf-huruf misterius’ yang terletak

di awal beberapa surah. Yang tipikal darinya adalah penafsiran

atas kombinasi huruf alif-lâm-mîm dalam Q.S. al-Baqarah

[2]. Sambil menafsirkan bahwa alif adalah Allah, lâm adalah

lathâ’if (realitas halus) dan lathîf (salah satu nama Allah),

dan mîm adalah majîd dan mâlik, al-Qusyayrî terus menjelas-

kan bahwa:

“Alif adalah huruf tersendiri yang tidak dihubungkan dengan huruf

lain dalam penulisan, sementara huruf lain dapat dihubungkan pada

alif. Dalam melihat ini, seorang hamba dapat sadar akan kebutuhan

ciptaan kepada Allah, sementara Dia dapat berdiri sendiri dan

terlepas dari apa pun.”14

13 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât III, h. 5.
14 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât I, h. 41.
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Selain itu, ketunggalan alif sangat terasa dengan

kenyataan bahwa semua huruf lainnya memiliki wilayah

artikulasi yang konkret dalam percakapan manusia, se-

mentara alif tidak. Dengan cara yang sama, Allah tidak dapat

diasosiasikan dengan (yudhâf ilâ) dengan lokasi atau tempat

tertentu. Akhirnya, “hamba yang betul-betul beriman bagai-

kan alif yang tidak dapat dihubungkan dengan huruf lain.

Ini berarti hamba yang betul-betul beriman adalah hamba

yang istiqâmah dan berserah diri tegak di hadapan-Nya.”15

Dapat diperkirakan, al-Qusyayrî hanya menunjukkan

ketertarikan kecil dalam menafsirkan aspek historis dan

hukum dalam teks al-Qur’ân. Baginya, ayat-ayat itu bagaikan

jendela menuju ide- ide spir i tual dan mistik, serta ni lai -

nilai khusus kesalehan sufi. Misalnya, tentang ghanîmah

(rampasan perang) dalam Q.S. al-Anfâl [8]: 41, al-Qusyayrî

menjelaskan:

“Ada dua macam jihad: yang eksternal untuk melawan kaum kafir,

dan yang internal untuk melawan nafsu dan setan. Dengan nada

yang lain, semakin sedikit jihad yang melibatkan rampasan perang

setelah menang, jihad itu semakin besar. Ini berarti, dalam me-

nguasai diri, seorang hamba berhadapan dengan dua musuh: nafsu

dan setan.”16

Pola yang sama terjadi antara puasa biasa yang tidak

membolehkan minum, makan, dan seks, dengan abstensi

spiritual para sufi dari daya tarik dunia dan manusia. Dalam

nada yang sama, al-Qusyayrî menyamakan naskh dengan

ketaatan penuh para sufi baru terhadap hukum langit yang

‘dihapus’ dan ‘dibatalkan’ ketika ia mencapai tahap di mana

Allah menjadi penjaga hatinya. Dalam penafsiran al-Qusyayrî,

semua ritual yang diperintahkan al-Qur’ân disertai dengan

signifikansi spiritual yang lebih dalam: posisi jemaah haji

di ‘Arafah dibandingkan dengan ‘posisi’ hati dalam kehadiran

15 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât I, h. 41.

16 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât II, h. 321.
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nama dan sifat Allah. Meski secara umum tafsir ini ‘moderat’,

Lathâ’if al-Isyârât bukan tanpa elemen monistik dan visioner

yang menandakan sesuatu yang disebut tren ‘berani’ dan

‘esoterik’ dalam tafsir sufi. Aspek ini dalam Lathâ’if al-Isyârât

sangat kentara dalam penafsiran al-Qusyayrî terhadap Q.S.

al-A‘râf [7]: 143, di mana Musa datang kepada Allah dalam

waktu yang ditentukan ( l i -mîqâti-nâ) dan memohon agar

Allah menampakkan diri kepadanya, hanya agar menjadi

rendah hati dengan melihat gunung hancur menjadi debu

ketika Allah menampakkan diri -Nya kepadanya. Menurut

al-Qusyayrî:

“Musa datang kepada Allah sebagaimana orang yang sedang gila

cinta. Musa datang tanpa Musa. Musa datang sehingga tidak ada

Musa yang tertinggal untuk Musa. Ribuan orang telah pergi jauh

melintasi jarak, sehingga tidak ada yang mengingatnya lagi.

Sementara Musa hanya melangkah beberapa langkah, tetapi semua

anak sekolah akan membaca “ketika Musa datang…” hingga Hari

Akhir.”17

Meski terdapat penjelasan ‘ekskatik’ seperti ini, karya

al-Qusyayrî ini masih dapat dianggap sebagai tafsir sufi

yang ‘moderat ’ , karena al-Qusyayrî mengesampingkan

keinginan untuk mencapai keseimbangan antara imaginasi

sufistik dan penghormatan atas huruf-huruf wahyu, atau

dalam ungkapan sufi, antara ‘syariah’ dan ‘hakikat’. Mesti

dicatat juga bahwa al-Qusyayrî juga adalah penulis tafsir

konvensional yang bercorak sejarah-filologis dan hukum

berjudul al-Taysîr fî al-Tafsîr yang dilaporkan ditulis sebelum

410/1019. Ini merupakan kesaksian yang jujur atas dua

posisinya sebagai ulama sufi dan konvensional ( ‘âlim).

Contoh tafsir sufi ‘moderat’ lainnya adalah al-Kasyf wa

al-Bayân ‘an Tafsîr al-Qur ’ân karya Abû Ishâq Ahmad b.

Muhammad al-Tsa‘ labî (w. 427/1035). Dengan banyak

mengandalkan Haqâ’iq al-Tafsîr, al-Tsa‘ labî sering mem-

perkaya logika tafsir sufi yang dirintis al-Sulamî dengan

17 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât II, h. 259.
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materi-materi tafsir konvensional yang diambil dari Hadis

dan kajian mendalam atas aspek fi lologis dan implikasi

hukum teks al-Qur’ân.18 Karya al-Tsa‘labî ini menjadi dasar

bagi sebuah karya tafsir terkenal Ma‘âlim al-Tanzîl fî Tafsîr

al-Qur’ân karya Abû Muhammad b. Husayn al-Baghawî

(karenanya lebih dikenal dengan judul Tafsîr al-Baghawî).

Ia lahir 438/1046 di daerah Bagh atau Baghsyûr yang terletak

di antara Herat dan Marw al-Rudz, dan menyatakan dirinya

terutama sebagai ahli fikih Syâfi‘î dan ahli Hadis yang koleksi

Hadis tematiknya berjudul Mashâbih al-Sunnah menjadi

karya standar di bidang Hadis. Meski al-Baghawî t idak

dianggap sebagai sufi an sich, ia mengamalkan gaya hidup

saleh dan asketik, dan menghindari hubungan dengan

penguasa. Tafsirnya ditandai dengan perhatiannya yang

sangat mendalam atas materi-materi tafsir yang berasal dari

Nabi dan Sahabat (al-tafsîr bi al-ma’tsûr), dan keinginannya

menguraikan semua aspek yang memungkinkan dari teks

al-Qur’ân. Untuk mencapai tafsir yang komprehensif, ia

memanfaatkan berbagai sumber: dari ahli gramatika bahasa

Arab ternama hingga imam-imama Syiah dan ahli f ikih.

Otoritas sufinya termasuk Ibrâhîm b. Adham (w. 160/777),

Fudhayl b. ‘ Iyâdh (w. 188/803), al-Tustarî, dan al-Junayd

(w. 298/910) yang ide-idenya mungkin sampai kepada al-

Baghawî melalui Haqâ’iq al-Tafsîr karya al-Sulamî dan al-

Kasyf wa al-Bayân karya al-Tsa‘labî. Al-Baghawî memanfaat-

kan berbagai materi ini dengan diarahkan oleh keinginannya

menyorot semua kemungkinan penafsiran tanpa meng-

istimewakan salah satunya. Karena tasawuf telah me-

mantapkan dirinya sebagai gerakan kesalehan Islam yang

legitimate dan patut dipuji, ia merasa wajib menyebutkan

pandangan-pandang sufi, namun menghindari aspek-aspek

tasawuf yang kontroversial. Oleh karena itu, al-Baghawî

memanfaatkan tafsir-tafsir sufi t idak mesti menunjukkan

prioritas spiritual dan intelektualnya, sebuah tren dalam

karya-karya tafsir berikutnya.

18 Saleh, Formation.
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Representasi tren ini pada masa berikutnya adalah

Abû al-Hasan ‘Alî b. Muhammad al-Syîhî al-Baghdâdî yang

lebih dikenal dengan nama al-Khâzin (w. 741/1341) yang

karya tafsirnya Lubâb al-Ta’wîl fî Ma‘ânî al-Tanzîl merupakan

saduran pendek atas Ma‘âlim al-Tanzîl karya al-Baghawî.

Sebagaimana al-Baghawî, tafsir sufi adalah satu aspek teks

al-Qur ’ân yang mendominasi pemikiran al-Khâzin yang

secara eksplisit menjelaskannya dalam pengantar tafsirnya

ini. Perhatiannya yang lain mencakup aturan-aturan bacaan,

materi-materi dari Nabi dan Sahabat (tafsîr bi al-ma’tsûr),

implikasi hukum (al-ahkâm al-fiqhiyyah), asbâb al-nuzûl,

cerita-cerita isrâ’îliyyât tentang nabi-nabi dan generasi masa

lalu (qishash al-gharîbah wa akhbâr al-madîn al- ‘ajîbah).

Karenanya, alasan mengapa tafsir ini diklasifikasi sebagai

tafsir sufi tetap tidak jelas.19 Dalam banyak kesempatan,

komprehensivitas sebuah tafsir kemudian mengaburkan

batas antara tafsir sufi dan tafsir non-sufi, serta pe-

ngelompokan tafsir sufi ke dalam tafsir-tafsir konvensional,

baik dalam Sunni maupun Syiah.

Di sisi lain, kita juga mengamati kecenderungan

kontradiktif dalam mendekati al-Qur’ân, ketika master-master

sufi terkenal menulis karya-karya tafsir konvensional yang

secara praktis meniadakan elemen-elemen tasawuf.

Nughbah al-Bayân fî Tafsîr al-Qur’ân karya seorang ulama

sufi berpengaruh dan birokrat masa Khalifah al-Qâdir, yaitu

Abû Hafsh ‘Umar al-Suhrawardî (w. 632/1234) yang biasanya

digolongkan dalam kelompok tafsir sufi ‘moderat’.20 Karya

yang masih berbentuk manuskrip ini,21 oleh pakar Barat

dianggap sebagai ‘tafsir non-sufi yang sangat standar’ yang

19 Iyâzî misalnya menganggap karya al-Khâzin ini sebagai tafsir sufi,
tetapi tidak memasukkan tafsir karya al-Baghawî dalam tafsir sufi. Iyâzî,
Mufassirûn, h. 598-602 dan 644-649.

20 G. Böwering, “Sufi Hermeneutics in Medieval Islam”, h. 257.

21 Düzenli; Syihâbuddîn.
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“dapat digolongkan secara pasti dalam tipe tafsir filologi

yang representatif dalam tafsir-tafsir Sunni standar yang

dimanfaatkan oleh al-Suhrawardî.”22 Tentu saja, t injauan

singkat atas belasan halaman pertama manuskrip ini me-

nunjukkan nyaris tidak adanya motif dan metode-metode

para sufi terkenal. Selain itu, al-Suhrawardî sendiri secara

eksplisit menyatakan dalam pengantarnya bahwa ia memilih

‘teguh pada dasar-dasar’ tafsir dan “an ubriza min sawânih

al-ghuyûb mâ yarwî ‘athasy al-qulûb” (menghindari me-

nyusun tafsir esoterik yang dalam dan sukar dimengerti,

karena kekurangan waktu).23

Tulisan tentang tafsir sufi ‘moderat’ ini tidak akan lengkap

tanpa menyebut tafsir-tafsir Persia karya Abû al-Fadhl Rasyîd

al-Dîn Ahmad al-Maybudî (w. 530/1135) dan Abû Nashr

Ahmad al-Darwâjikî (w. 549/1154). Yang pertama didasarkan

pada karya tafsir sufi terkenal bermazhab Hanbalî bernama

‘Abd Allâh al-Anshârî al-Harawî (w. 481/1089) karena Abû

al-Fadhl al-Maybudî menjelaskan ini secara eksplisit dalam

pengantarnya. Dipastikan bahwa tafsir ini kadang dirujuk

dengan judul Tafsîr Khawâja ‘Abd Allâh al-Anshârî, tetapi

judul yang diberikan oleh penulisnya adalah Kasyf al-Asrâr

wa ‘Uddah al-Abrâr. Dilahirkan dalam keluarga yang terkenal

dengan kesalehan dan terpelajar di kota Maybud (Provinsi

Yazd di Iran), al-Maybudî memadukan pendidikan tradisional

sebagai ahli Fikih Syâfi‘î dan ahli Hadis dengan kecenderung-

an tasawuf dan gaya hidup asketik. Seperti tafsir sufi ‘moderat’

yang dibahas di atas, Kasyf al-Asrâr karya al-Maybudî

memadukan model konvensional tafsir historis, filologis,

dan hukum dengan isyârât dan lathâ’if tasawuf. Yang

pertama biasa diekspresikan dalam bahasa Arab, dan yang

terakhir dalam bahasa Persia, sehingga menjadi preseden

untuk diikuti oleh penulis-penulis sufi berbahasa Persia di

22 Ohlander; Abû Hafsh al-Suhrawardî.

23 Abû Hafsh al-Suhrawardî, Folio 2.
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Iran dan India. Mufasir ini menjelaskan bahwa metodenya

terdiri dari tiga ‘nawbah’ (tahap). Yang pertama mencakup

penerjemahan ayat-ayat terpilih dari bahasa Arab ke bahasa

Persia; yang kedua menyajikan tafsir historis, filologis, dan

hukum yang konvensional; dan yang ketiga berhubungan

dengan aspek-aspek sufistik wahyu. Yang terakhir ini

mengandalkan tafsir sufi al-Anshârî yang juga didasarkan

pada Haqâ’iq al-Tafsîr karya al-Sulamî dan sejumlah otoritas

sufinya seperti Abû Yâzid al-Busthâmî (w. 234/848), al-

Junayd, al-Tustarî, al-Syiblî (w. 334/946), dan lainnya. Sebagai

seorang mufasir ‘moderat’, al-Maybudî menghindari penafsir-

an sufistik yang bertentangan dengan makna literal teks

al-Qur ’ân. Penafsirannya terhadap isu-isu kontroversial

seperti gambaran antromorfis Tuhan, asal mula kebaikan

dan keburukan, takdir semua peristiwa sama dengan teologi

Asy‘arî.

Hanya sedikit yang diketahui dari karya tafsir al-Darwajîkî

yang dijuluki al-zâhid yang tidak dipublikasikan. Bahkan,

judul karya ini juga masih diperdebatkan, meski sering dirujuk

dengan judul Tafsîr al-Zâhid. Julukan penulisnya memberikan

indikasi kecenderungan gaya hidup asketik. Namun, karena

tidak adanya teks karyanya yang tersedia, maka tidak

mungkin menjelaskan karakternya.

Gambaran yang sangat berbeda tentang wahyu di-

ajukan oleh teolog ahli Fikih Sunni ternama Abû Hâmid al-

Ghazâlî yang karya terkenalnya Jawâhir al-Qur’ân dapat

secara pasti dianggap sebagai karya tafsir konvensional.

Meski demikian, penekanannya atas sejumlah lapisan makna

yang ada dalam surah-surah dan ayat-ayat al-Qur’ân, dan

pemikiran bahwa makna terdalam yang terkandung di

dalamnya menunjuk wilayah tasawuf, karya ini dianggap

mengandung penafsiran sufistik. Dalam karya ini, al-Ghazâlî

memberikan klasifikasi ayat al-Qur’ân berdasarkan kandungan-

nya. Dalam melakukan itu, ia menetapkan hierarki ayat

dengan mempersamakan ayat-ayat itu dengan sejumlah

tipe batu mulia, mutiara, dan zat-zat tertentu. Thus, i lmu
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Allah disimbolkan dengan sulfur merah (zat mulia yang

menurut ahli kimia Abad Pertengahan dapat mengubah

metal menjadi emas), sementara esensi i lmu, sifat, dan

ciptaan Allah disamakan dengan tiga bentuk korundum

(alumunium okaida). Di bawah ilmu yang luhur ini, terdapat

sesuatu yang disebut al-Ghazâlî dengan ‘definisi jalan yang

mempercepat menuju Allah’, yaitu ayat-ayat yang menjelas-

kan tahap-tahap utama perkembangan iman kepada Allah.

Perkembangan ini oleh al-Ghazâlî dilukiskan dalam gambaran

sufistik, yaitu ‘mengilapkan’ cermin hati dan j iwa dan

aktualisasi lâhût yang ada pada setiap manusia. Al-Ghazâlî

menyamakan kategori ayat ini dengan ‘mutiara yang ber-

kilauan’. Kategori ketiga mencakup ayat-ayat yang ber-

hubungan dengan kondisi manusia setelah mati, yaitu

kebangkitan, perhitungan, pahala dan ganjaran, serta melihat

Allah di akhirat. Menurut al-Ghazâlî, kategori yang ia samakan

dengan ‘zamrud hijau’ ini mencakup ‘bagian ketiga ayat

dan surah al-Qur ’ân. ’  Kelompok keempat mencakup se-

jumlah ayat yang menjelaskan ‘kondisi orang-orang yang

telah melewati jalan menuju Allah dan mereka yang

mengingkari-Nya dan terpisah dari jalan ini,’ yaitu beberapa

figur nabi dan malaikat dan orang-orang mitologis yang

disebutkan al-Qur’ân. Dalam pandangan al-Ghazâlî, tujuannya

adalah menggetarkan ketakutan dan memberik peringatan

kepada kaum Mukmin, dan membuat mereka memikirkan

kondisi mereka vis à vis Allah. Ia membandingkan ayat-

ayat ini dengan warna abu-abu yang elok dan bunga kayu

gaharu yang segar dan sedang mekar. Kelompok ayat kelima

berhubungan dengan ‘argumentasi kaum kafir yang me-

lawan kebenaran, dan penjelasan atas penghinaan mereka,

dengan bukti-bukti yang nyata.’ Menurut al-Ghazâlî, ayat-

ayat ini mengandung penangkal terbesar (al-tiryâq al-akbar).

Kategori ayat keenam berhubungan dengan tahap-tahap

perjalanan manusia menuju Allah, dan manajemen ‘kendara-

an’-nya, yaitu tubuh manusia, dengan menyuplainya dengan

makanan halal. Menurut al-Ghazâlî, semua isyarat ini,

interaksi pengguna jalan (sufi) dengan manusia lainnya dan
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kelompok mereka, telah ditetapkan dalam ayat-ayat dalam

kategori keenam ini. Al-Ghazâlî menyamakan kelompok

keenam ini dengan kesturi yang sangat wangi.

Dalam membuat kategori ayat-ayat ini, al -Ghazâlî

kemudian membuat klasifikasi lain, yaitu ilmu ‘eksternal ’

dan i lmu ‘ internal ’  yang terasosiasi dengan al-Qur’ân.

Kategori i lmu ‘eksternal ’  mencakup (i )  I lmu Qirâ’at yang

direpresetasikan oleh para qâri’ al-Qur’ân; (ii) ilmu tentang

bahasa dan tata bahasa al-Qur’ân yang dilakukan oleh para

filolog dan ahli tata bahasa; (iii) ilmu al-tafsîr al-zhâhir yang

para praktisinya, yaitu ulama yang fokus pada ‘al-shadaf’

(kulit luar) al-Qur ’ân lainnya, secara keliru menganggap

pengetahuan sempurna yang tersedia bagi manusia. Meski

mengakui pentingnya ilmu-i lmu ‘eksternal ’  ini dan para

praktisinya, al-Ghazâlî menolak klaim mereka bahwa mereka

mewakili ilmu tersempurna al-Qur’ân. Al-Ghazâlî melekatkan

kehormatan ini pada ‘ulûm al-lubâb (ilmu inti al-Qur’ân) yang

terbagi dalam dua level: rendah dan tinggi. Level rendah

kemudian terbagi menjadi tiga kelompok: (a) ilmu tentang

kisah nabi-nabi dalam al-Qur ’ân yang dilestarikan dan

ditransmisikan oleh para tukang cerita, pengkhotbah dan

ahli Hadis; (b) ilmu tentang argumentasi Tuhan melawan

pengingkar-Nya yang memunculkan Ilmu Kalam dan para

mutakallimûn; dan (c) ilmu tentang hukum al-Qur’ân yang

diwakili para ahli Fikih. Ilmu level tinggi, menurut al-Ghazâlî,

lebih penting dari spesialisasi i lmu keagamaan lainnya,

karena kebutuhan akan ilmu ini bersifat ‘ lebih universal’.

‘Ulûm al-lubâb level tinggi mencakup ilmu tentang Allah

dan Hari Akhirat, diikuti oleh ilmu tentang ‘jalan lurus dan

cara melewatinya.’

Setelah membuat hierarki ilmu-ilmu al-Qur’ân, al-Ghazâlî

menjelaskan metode penafsirannya yang bertumpu pada

ide hakikat alegoris dan simbolik wahyu: “Ketahuilah bahwa

apa saja yang mesti kamu pahami, akan disampaikan

kepadamu dengan jalan, bahwa jika dalam tidur kamu

mempelajari al-lawh al-mahfûzh dengan jiwamu, itu akan
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dihubungkan kepadamu melalui simbol yang pas yang

membutuhkan interpretasi.”24 Karenanya, menurut al-Ghazâlî,

‘ takwil ’ bertugas menafsirkan mimpi-mimpi,25 dan tugas

mufasir adalah “memahami hubungan yang tersembunyi

antara dunia yang kelihatan dan yang tidak kelihatan dengan

cara yang sama dengan penafsir mimpi yang berupaya

memaknai mimpi seseorang. Pemikiran ini diungkapkan

sebagai berikut:

“Pahamilah bahwa dalam kehidupan yang lama di dunia ini, kamu

dalam keadaan tidur, dan kamu nanti bangun ketika kamu meninggal,

di mana kamu siap melihat langsung kebenaran sejati. Sebelum

itu, tidak mungkin kamu mengetahui kenyataan, kecuali jika ke-

nyataan itu dijelmakan dengan simbol imajinatif.”26

Menurut al-Ghazâlî, jalan satu-satunya mendapatkan

ilmu tentang kebenaran sejati Allah dan ciptaan-Nya adalah

melalui kesalehan dan menolak dunia. Mereka yang mencari

“kesenangan dunia, memakan yang haram, dan mengikuti

hawa nafsu mereka” akan terhalang memahami pesan-pesan

al-Qur’ân. Diri mereka yang korup dan pendosa membuat

mereka tidak melihat apa-apa dalam al-Qur ’ân, kecuali

kontradiksi dan disharmoni. Karenanya, persepsi berbeda

di kalangan manusia tentang alegori dan simbol al-Qur’ân

bergantung pada tingkat kemurnian spiritualitas dan pen-

capaian intelektualitas mereka. Dalam menafsirkan Q.S.

al-Fâtihah [1] yang oleh mufasir dianggap sebagai kunci

menuju surga, al-Ghazâlî menjelaskan bahwa orang yang

berorientasi dunia membayangkan surga yang disebutkan

dalam al-Qur’ân bagaikan tempat di mana ia dapat memuas-

kan diri dengan makanan, minuman, dan seks, sementara

sufi sejati melihatnya sebagai tempat membersihkan

kesenangan spiritual dan “bukan tidak membayangkan surga

orang-orang bodoh.”

24 Abû Hâmid al-Ghazâlî, Jewels, h. 52.

25 Abû Hâmid al-Ghazâlî, Ta‘bîr.

26 Abû Hâmid al-Ghazâlî, Jewels, h. 54.
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Selain Q.S. al-Fâtihah [1], al-Ghazâlî juga secara khusus

menafsirkan Q.S. al-Baqarah [2]: 255 (‘ayat ‘Arasy’), al-Ikhlâsh

[112], Yâ-Sîn [36], kemudian menjelaskan bahwa Q.S. al-

Fâtihah [1] sebagai ‘surah terbaik’ dan ayat ‘Arasy sebagai

‘kepala semua ayat’. Dalam beberapa penjelasannya, al-

Ghazâlî menemukan 763 ‘ayat permata’ dan 741 ‘ayat

mutiara’. Al-Ghazâlî tidak pernah menjelaskan bagaimana

dan mengapa sebuah ayat lebih baik dari ayat lainnya, meski

ia sering mengutip beberapa Hadis yang menjelaskan

keutamaan surah atau ayat tertentu.

Seperti al-Qusyayrî dan mufasir sebelumnya, al-Ghazâlî

sangat meyakini bahwa kedalaman penafsiran seseorang

atas al-Qur’ân langsung berhubungan dengan tingkat

kemurnian spiritual, kesalehan, dan pencapaian intelek-

tualitas. Dalam menyusun tingkatan mufasir, tingkat mufasir

tertinggi adalah ‘ârif. Kepada sufi ‘ârif inilah, dan hanya

kepadanya, semua rahasia besar dibuka. Ini sangat jelas

dalam sebuah karya al-Ghazâlî Misykât al-Anwâr sebuah

refleksi esoteris tentang implikasi epistemik dan ontologis

‘ayat cahaya’ (Q.S. al-Nûr [24]: 35): “Para ‘ârif naik/mendaki

dari kaki bukit majâz (metafora) ke stasiun al-haqîqah

(realitas sejati). Ketika mereka menyelesaikan pendakian,

mereka melihat secara langsung bahwa tidak ada yang eksis

kecuali Allah Yang Maha Tinggi.”27 Karenanya, bagi para

‘ârif, ayat “kullu syay’ hâlik illâ wajha-hû” (segala sesuatu

akan hancur kecuali wajah-Nya) dalam Q.S. al-Qashash [28]:

88 merupakan ekspresi kebenaran eksistensial, menurut

pemikiran bahwa “segala sesuatu kecuali Allah, j ika

dianggap dari sudut pandang esensinya, adalah tidak eksis

( ‘adam al-mahdh)” . Allah adalah satu-satunya realitas

keseluruhan alam.28 Pemikiran berani ini menunjukkan

spekulasi monistik Ibn ‘Arabî dan pengikutnya, yang juga

27 Abû Hâmid al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 58.

28 Abû Hâmid al-Ghazâlî, Misykât al-Anwâr, h. 58.
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menulis tafsir-tafsir esoteris dalam rangka menunjukkan

perspektif monistik mereka terhadap dunia.

Perkembangan Penafsiran Ekstetik/Esoterik

Karya-karya sufi Persia seperti Abû Tsâbit Muhammad

al-Daylamî (w. 593/1197) dan Rûzbihân Baqlî (w. 606/1209)

menunjukkan tren lain dalam literatur tafsir sufi yang ditandai

oleh “visi-visi yang bersemangat dan ekstasi yang kuat yang

ditafsirkan dalam kerangka metafisika berbasis al-Qur’ân.”29

Meratanya karakter-karakter ini dalam karya tafsir kedua sufi

ini memaksa Böwering menyebut mereka lebih ‘esoterik’

dari kolega mereka yang ‘moderat’ yang dijelaskan di atas.30

Al-Daylamî, yang juga dikenal sebagai penulis prolif ik,

menulis sebuah tafsir sufi berjudul Tashdîq al-Ma‘ârif yang

juga kadang dikenal dengan judul Futûh al-Rahmân fî Isyârât

al-Qur’ân. Karya ini secara kreatif memadukan penafsiran

sufi generasi awal yang dipinjam dari Haqâ’iq al-Tafsîr karya

al-Sulamî—bahkan sekitar setengah karya al-Daylamî itu—

dengan elaborasi penulisnya sendiri. Menariknya, al-Daylamî

tidak pernah menyebutkan Lathâ’if al- Isyârât karya al-

Qusyayrî yang disusun sekitar seratus tahun sebelumnya.

Sebagaimana disebutkan di atas, karya al-Daylamî sangat

dipenuhi oleh “dunia tasawuf visioner” yang “secara total

dipandang sangat identik dengan dunia spiritual dari realitas

yang tak terlihat.”31 Karena tidak adanya teks yang teredit

dan terpublikasi dari tafsir ini—yang tampaknya hanya

berwujud manuskrip—seorang tidak dapat menganalisis

isinya secara detail. Menurut Böwering yang menemukan

tafsir ini di Arsip Turki, karya ini merupakan “tafsir yang

bersambung dan eklektik atas beberapa ayat pilihan dari

semua surah yang disusun secara berurutan” yang “me-

29 Ernst, Rûzbihân, h. ix.

30 G. Böwering, Sûfî Hermeneutics, h. 257.

31 G. Böwering, Sûfî Hermeneutics, h. 270.
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ngandung dua tingkat yang paralel dari tarjamah tafsîrî

terhadap ayat-ayat al-Qur’ân, beberapa ucapan sufi, dan

poin-poin penjelasan penulisnya.” Karyanya membayangkan

“ide-ide yang eksis dalam mazhab Kubrawî dalam tasawuf”32

yang karya tafsirnya juga akan dijelaskan kemudian.

Yang juga penting diketahui adalah karya tafsir kolega

sezaman al-Daylamî yang lebih muda, Rûzbihân al-Baqlî

al-Syîrâzî (w. 606/1209) berjudul ‘Arâ’is al-Bayân fî Haqâ’iq

al-Qur’ân. Karya tafsir yang tebal ini merefleksikan ke-

cenderungan besar Rûzbihân akan berbagai visi, mimpi,

ekstasi kuat, dan ungkapan ekstatik yang “menyebabkannya

dijuluki ‘Syaikh al-Syaththâh’ (Doctor Ecstaticus).”33 Seperti

Tashdîq al-Ma‘ârif karya al-Daylamî, ‘Arâ’is al-Bayân ditulis

dalam bahasa Arab dan mengandung banyak bahan dari

karya tafsir sebelumnya—kebanyakan dari al-Sulamî—dan

penafsiran penulisnya sendiri. Berbeda dengan al-Daylamî,

Rûzbihân juga memanfaatkan bahan-bahan dari Lathâ’if al-

Isyârât karya al-Qusyayrî. Namun, penggunaan ayat-ayat

al-Qur’ân dalam tafsir dan karyanya yang lain, jauh lebih

berani dari mufasir-mufasir sufi yang dijelaskan di atas. Ia

tidak hanya secara konstan menggunakan teks suci dalam

menjelaskan pertemuan spiritualnya dengan Allah, tetapi

ia juga mengklaim telah memakannya secara simbolik. Thus,

dalam Kasyf al-Asrâr -nya, ia menjelaskan pengalaman

visionernya:

“Ketika saya melewati atmosfer keabadian, saya berhenti pada

pintu kekuatan. Saya melihat semua nabi ada di sana; saya melihat

Musa dengan Taurat di tangannya, Isa dengan Injil di tangannya,

Daud dengan Zabur, dan Muhammad dengan al-Qur’ân di tangan-

nya. Musa memberikan kitab Taurat kepadaku untuk dimakan, Isa

memberikan Injil kepadaku untuk dimakan, Daud memberikan kitab

Zabur untuk dimakan, dan Muhammad memberiku al-Qur’ân untuk

dimakan. Adam memberiku nama Allah terindah dan Nama Besar

32 G. Böwering, Deylamî.

33 Ernst, Rûzbihân.
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untuk diminum. Saya mempelajari apa yang saya pelajari tentang

ilmu Ladunni yang oleh Allah dijadikan alasan untuk memilih nabi-

nabi dan wali-wali-Nya”.34

Tidak ada yang lebih berani dari penjelasan ini. Menurut

Ernst, mimpi ini dimaksudkan sebagai simbol ‘internalisasi

sempurna’ Rûzbihân tentang Kitab-kitab Suci ini. Al-Qur’ân

dan perumpamaannya sangat sentral dalam visi ekstatik

para sufi. Thus, ia membandingkan keadaannya dalam

kehadiran Tuhan dengan keadaan Zulaykhâ dalam kehadiran

Yusuf (Q.S. Yûsuf [12]: 22-32), sebagaimana yang dijelaskan

dalam paragraf berikut:

“Dia memabukkanku dengan anggur keintiman dan kedekatan.

Kemudian Dia pergi, dan saya melihat-Nya seperti cermin pen-

ciptaan ke mana pun saya menghadap, sebagaimana firman-Nya,

“ke mana pun kamu menghadap, akan ada wajah Allah” (Q.S. al-

Baqarah [2]: 109). Kemudian Dia berkata kepadaku setelah berlama-

lama dengan-Nya… dan saya berkata kepada diriku: “Saya ingin

melihat keindahan-Nya tanpa henti.” Dia berkata, “Ingatlah keadaan

Zulaykhâ dan Yusuf…”35

Rûzbihân juga menggambarkan perbandingan yang

berani antara dirinya dan Adam, dan Allah telah berkata:

“Saya telah memilih hamba-Ku Rûzbihân untuk kebahagiaan abadi,

kewalian, dan karunia…. Dia adalah khalifah-Ku di dunia ini dan

di semua dunia; Saya cinta kepada siapa saja yang mencintainya,

dan benci siapa saja yang membencinya, karena Saya adalah “yang

bertindak ketika ingin.”36

Perasaan saling cinta, keintiman, keharuan antara Allah

dan kekasih sufistiknya ini adalah karakter semua warisan

sufistik Rûzbihân. Menurut Ernst, judul karya tafsir Rûzbihân—

‘Arâ’is al-Bayân, Pengantin Tafsir—”menunjukkan penyingkap-

an diri pengantin dalam mencintai kekasihnya, sebagai model

34 Ernst, Rûzbihân, h. 51.

35 Ernst, Rûzbihân, h. 42.

36 Ernst, Rûzbihân, h. 48.
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awal menuju pengetahuan esoterik Allah.”37 Orang lain dapat

berkata bahwa pengalaman visioner dan ekstatik Rûzbihân

diserap oleh bahasa dan penggambaran al-Qur’ân. Sebagai-

mana master-master sufi lainnya, al-Qur’ân menjadi media

Rûzbihân dalam mentransformasikan dirinya, dan akhirnya

mencapai keintiman absolut dengan pengetahuan Allah.

Ibn ‘Arabî dan Tradisi Kubrawî38

Menurut klasifikasi Böwering, perkembangan tafsir sufi

tahap berikutnya didominasi oleh dua ketegangan terbesar;

Muhy al-Dîn Ibn ‘Arabî (w. 638/1240) dengan pengikutnya

(mayoritas di wilayah Timur Islam), dan Najm al-Dîn Kubrâ

(w. 618/1221) dengan mazhab sufi Kubrawî. Dapat dikatakan

bahwa pengaruh besar Ibn ‘Arabî atas tradisi tasawuf

berikutnya bersumber dari perannya sebagai jembatan

intelektual antara ketegangan tasawuf Timur dan Barat.

Sementara tasawuf menyebar menuju Barat—dari Sahl al-

Tustarî dan mazhab Baghdad ke Ibn Masarra al-Jabalî (w.

319/931) dan penerus-penerusnya di Andalusia dan Maghrib—

menjelang abad VI/XII, tasawuf di wilayah Barat Islam memiliki

karakter yang berbeda dan direpresentasikan oleh pemikir-

pemikir cerdas seperti Ibn Barrijân (w. 536/1141), Ibn al-

‘Ârif (w. 536/1141), Ibn Qasî (w. 546/1151), Abû Madyan (w.

594/1197), dan Ibn ‘Arabî, untuk menyebut beberapa saja.39

Dari semua ini, Ibn Barrijân perlu disoroti khusus sebagai

penulis, paling tidak satu bahkan mungkin dua tafsir sufi

yang tampaknya berpengaruh besar pada Ibn ‘Arabî dan

sejumlah pengikutnya di Timur Islam.

37 Ernst, Rûzbihân, h. 71.

38 Bagian ini tidak mengkaji tafsir sufistik di masa modern, meski
ini selalu menjadi lahan riset yang sangat luas dalam kesarjanaan Barat.
Untuk melihat beberapa karya penting, lihat Iyâzî, Mufassirûn, h. 833.\

39 Gril, “La lecture”, h. 521-2.
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Sebagaimana dengan mufasir sufi sebelumnya, Ibn

Barrijân memimpikan realisasi pesan al-Qur’ân oleh para

sufi seperti keterlibatannya yang intensif dalam misteri yang

akhirnya menghasilkan metode yang disebut oleh master

Andalusia itu dengan al-t i lâwah al- ‘ulyâ (the paramount

reading) terhadap al-Qur’ân. Dalam prosesnya, personalitas

sufi ditransformasikan oleh kajiannya terhadap kalam Allah,

dan melewati wilayah pesan literal (‘ibrah atau i‘tibâr) menuju

dan ‘melewati ’  kebenaran (al-ma‘bûr ilay-hî), dan dari

persepsi fisikal (bashar) terhadap teks suci ke penyingkapan

intuitif terhadap realitas dalamnya.40 Dengan kata lain, dalam

proses ‘mengingat’ (dzikr) dan kontemplasi atas al-Qur’ân,

Ibn al-Barrijân mengembangkan wawasan yang mendalam

dan asli yang memungkinkannya menyadari makna dan

implikasi sebenarnya. Hasilnya, ia akhirnya tertransformasi

menjadi ‘al-‘abd al-kullî’ (hamba universal), yang kajiannya

terhadap al-Qur’ân dua kali lebih efektif dari kajian orang

biasa atau ‘al-‘abd al-juz’î’ (hamba parsial).

Tafsir Ibn Barrijân memiliki karakter berikut ini yang

membedakannya dari arus utama tradisi tafsir: (i) desakan

bahwa zikir  sebaiknya menjadi media untuk mencapai

konsentrasi total dan tak terbagi terhadap teks suci; ( i i )

kesadaran yang bersambung atas makna tersirat antara

fenomena dan entitas alam/tata surya, serta ‘tanda’ yang

terwujud dalam Kitab Suci; (iii) afirmasi bahwa hati seorang

‘al - ‘abd al-kull î ’  mampu meraih total i tas eksistensi pada

jalan yang sama, sebagaimana yang terkandung dalam

al-lawh al-mahfûzh; dan (iv) anggapan bahwa Kitab Suci

mewakil i  real i tas absolut hakikat manusia, yang me-

mungkinkannya menghilangkan batas-batas yang memisah-

kan ciptaan dari  pencipta, sehingga dapat mencapai

kesatuan kognitif antara mereka.41 Ibn Barri jân akhirnya

40 Gril, “La lecture”, h. 516.

41 Gril, “La lecture”, h. 520-1.



101Esoterisme Kalam TuhanJSQ, Vol. II, No. 1, 2007

membatasi realisasi superior firman Allah pada sekelompok

kecil orang-orang terpilih yang ia sebut dengan ‘shiddîqûn’.

Pemikirannya yang berani dielaborasi dan menjadi hasil

warisan Ibn ‘Arabî dan mazhabnya.

Metode penafsiran Ibn ‘Arabî sangat kaya dan variatif.

Ia mengklaim telah menulis sebuah kitab tafsir berjilid-jilid

berjudul al-Jâmi‘ wa al-Tafshîl fî Asrâr Ma‘ânî al-Tanzîl, yang

nampaknya telah hilang. Di sisi lain, seluruh karyanya

termasuk dua masterpiece -nya Fushûsh al-Hikam dan al-

Futûhât al-Makkiyyah dapat dipandang sebagai karya tafsir

raksasa atas teks suci Islam al-Qur’ân dan Hadis. Seluruh

pendekatan tafsirnya mesti dilihat dalam konteks umum

pemikirannya yang karakter utamanya adalah kepercayaan

bahwa realitas sejati Tuhan dan alam tersembunyi dari

manusia biasa di belakang sebuah hijab gambar dan rupa.

Namun, realitas-realitas sejati ini dapat diungkap oleh

segelintir orang terpilih melalui kebangkitan spiritual dan

wawasan intelektual yang khusus atau “al-kasyf” (pe-

nyingkapan) yang dikaruniakan oleh Allah. Ibn ‘Arabî me-

nyebut pemilik wawasan ini dengan “ahl al-haqîqah” atau

“‘ârifûn”. Mereka dan hanya mereka yang mampu mengurai-

kan makna sejati sebuah simbol seperti teks al-Qur ’ân,

entitas dan fenomena alam yang empiris yang Ibn ‘Arabî

umpamakan bak buku raksasa. Baginya, al-Qur’ân dan alam

bagaikan “buku” Allah sekelompok simbol dan gambar yang

mewakili realitas absolut eksistensi yang pada akhirnya

berasal atau identik dengan al-haqq (realitas transenden).

Menguraikan simbol-simbol dan gambar-gambar ini menjadi

mungkin melalui manifestasi atau penampakan Allah (tajallî)

pada wali-wali-Nya yang terpilih, dan melalui kemampuan

mereka menangkap makna tersembunyi melalui pancaindra

imajinatif mereka.

Karena Ibn ‘Arabî menganggap dirinya sebagai seorang

‘ârif terbesar pada masanya (mungkin juga selamanya), ia

merasa tidak perlu melegitimasi pemahamannya terhadap

al-Qur’ân dengan merujuk pada tradisi dan otoritas tafsir
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sebelumnya. Menurutnya, ia terbebas dari pelegitimasian

itu, mengingat “sumber epistemik”-nya tidak lain adalah

inspirasi transenden.42 Sikap ini misalnya tergambar dalam

penafsiran puitisnya atas beberapa surah yang dimasukkan

dalam karya puitisnya Dîwân.43 Di sini, Ibn ‘Arabî menawar-

kan sebuah penafsiran yang dimaksudkan untuk meng-

ekstrak “saripati spiritual” (rûh) surah-surah itu. Dalam

melakukan itu, ia dengan sengaja menurunkan perannya

hingga hanya sebagai pemancar (transmitter) penyebaran

wawasan transenden yang didiktekan kepadanya pada

“wârid al-waqt” (momen-momen mistik) yang ia alami. Ia

bersikukuh bahwa ia tidak menambahkan sesuatu pun atas

apa yang ia terima dari inspirasi transenden itu.44 Pengguna-

an puisi sebuah seni yang terasosiasi dengan paganisme

pra-Islam dan imitasinya atas matra dan ritme surah-surah

al-Qur’ân, tak ayal lagi membuat heran orang-orang pada

masanya dan masa setelahnya. Perubahan radikalnya dari

berbagai konvensi tafsir-tafsir tradisional juga demikian.

Thus, dalam menguraikan roh Q.S. al-Fâtihah [1], Ibn ‘Arabî

secara berani dan kadang tidak pantas menganggap Allah

seperti “cahaya yang berbeda dengan cahaya lainnya”

sebuah kiasan atas “Ayat Cahaya” (Q.S. al-Nûr [24]: 35) dan

kemudian mengkaji implikasinya yang hanya sedikit ber-

hubungan dengan surah yang seharusnya ia kaji.45

Namun, klaimnya bahwa ia adalah (penyambung lidah)

wakil penginspirasi transenden membuatnya merasa tidak

perlu menjustifikasi metode penafsirannya atau mengikuti

logika konvensional. Tafsir-tafsir inspiratif, menurut Ibn ‘Arabî,

dapat memberikan kepastian interpretasi terhadap Kitab Suci,

dan mengalahkan berbagai penafsiran alternatif. Ibn ‘Arabi

42 Nettler, Sûfî Metaphysics, h. 29.

43 Muhy al-Dîn Ibn ‘Arabî, Dîwân, h. 136-179.

44 Bachmann, “Une commentaire”, h. 503.

45 Bachmann, “Une commentaire”, h. 505.



103Esoterisme Kalam TuhanJSQ, Vol. II, No. 1, 2007

juga selalu mengutip Q.S. al-Nûr [24]: 35 di berbagai bagian

dalam magnum opus-nya al-Futûhât al-Makkiyyah. Di sini,

penafsirannya terhadap ayat ini menunjukkan tiga level

pemahaman maknanya: level metafisik dan kosmologis, level

analogis (yang dibangun pada seputar hubungan implisit

antara alam dan manusia), dan level eksistensi-eksperimen

yang didasarkan pada paradigma kesatuan Allah, manusia

dan alam.46 Dalam Fushûsh al-Hikam—meditasi kontroversial

Ibn ‘Arabî atas fenomena kenabian dan semacamnya—

penafsirannya sangat berani dan menantang (sama dengan

pemahamannya terhadap Hadis). Al-Qur’ân yang ditafsirkan

ulang secara radikal dan dramatis oleh para master sufi dapat

menjadi kasus bagi metafisika monistiknya. Selain itu, bagi

Ibn ‘Arabî, pandangan monistiknya tentang Allah, manusia

dan alam menunjukkan makna absolut pewahyuan al-

Qur’ân.47 Dalam Fushûsh al-Hikam, penafsiran tradisional

yang berhubungan dengan nabi-nabi dan orang-orang yang

disebutkan dalam al-Qur’ân, pasti terjalin dengan “metafisika

sufi yang sangat sulit dimengerti” yang bagi Ibn ‘Arabi agak

merefleksikan kebenaran yang terdalam dan esensial.48

Model tafsir ini sangat berbeda dan unik sehingga “dapat

dianggap sebagai genre agama Islam tersendiri, yang dapat

dibubuhi dengan “story-telling” metafisika sufi.49

Sebagai contoh metode penafsiran Ibn ‘Arabî, kita dapat

mengutip penafsirannya yang berani terhadap kisah Nabi

Harun, Musa dan anak sapi emas (Q.S. al-A‘râf [7]: 148-

155 dan Thâhâ [20]: 85-94). Di sini, berbeda dengan makna

literal narasi al-Qur’ân, Nabi Harun dan penyembah anak

sapi emas dianggap lebih bijak dari Nabi Musa yang secara

keliru menghardik mereka karena kebablasan hingga menjadi

46 Gril, “Le commentaire”, h. 180.

47 Nettler, Sûfî Metaphysics, h. 13-14.

48 Nettler, Sûfî Metaphysics, h. 14.

49 Nettler, Sûfî Metaphysics, h. 14.
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penyembah berhala. Berbeda dengan Musa, mereka sadar

bahwa Tuhan dapat disembah dalam semua objek, karena

semua objek, termasuk anak sapi emas, adalah “ba‘dh al-

majâlî al-ilâhiyah” (bagian dari manifestasi Tuhan).50 Dalam

penafsiran ini, celaan al-Qur ’ân terhadap penyembahan

berhala dibalik total: para penyemba berhala menjadi

“gnostik”, yang:

“Mengetahui kebenaran sejati tentang penyembahan berhala, tetapi

berkewajiban untuk tidak menampakkan kebenaran itu, bahkan

kepada nabi-nabi, rasul-rasul, dan ahli waris mereka, karena semua

ini memiliki peran yang diberikan dari langit dalam mengekang

penyembahan berhala dan menganjurkan menyembah Allah di masa

dan situasi mereka.”51

Namun, yang paling benar adalah bahwa Allah itu

imanen (tetap ada) di segala sesuatu dan dapat disembah

di mana saja. Di sini, dan di seluruh bagian Fushûsh al-

Hikam, pandangan monistik dan unitif Ibn ‘Arabî terhadap

Allah dan alam, disajikan dalam kerangka penafsiran al-

Qur’ân yang berhubungan dengan perubahan misi kenabian

di masa lalu. Namun, baginya, ini bukan pandangan

pribadinya, tetapi makna teks suci yang benar dan tidak

dibuat-buat.52

Tema-tema pokok warisan Ibn ‘Arabî dikembangkan

dan diuraikan oleh murid terkemukanya Shadr al-Dîn al-

Qûnawî (w. 673/1274), penulis sejumlah karya-karya penting

tentang teori-teori tasawuf. Karya tafsir besarnya I ‘ jâz al-

Bayân fî Ta’wîl al-Qur ’ân, merupakan penjelasan panjang

lebar atas implikasi metafisis, epistemologis, dan psikologis

surah pertama al-Qur’ân yang didasarkan pada asumsi bahwa

Q.S. al-Fâtihah merupakan intisari utama wahyu. Utang budi

50 Muhy al-Dîn Ibn ‘Arabî, Fushûsh al-Hikam, h. 192; Nettler, Sûfî
Metaphysics, h. 13-4.

51 Nettler, Sûfî Metaphysics, h. 67. (Cetak miring dari A.D. Knysh).

52Nettler, Sûfî Metaphysics, h. 67. (Cetak miring dari A.D. Knysh).
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penulisnya pada Ibn ‘Arabî sangat-sangat jelas ketika ia

mengatakan:

“Allah menjadikan al-‘âlam al-kabîr (makrokosmos) yang pertama—

dari sudut pandang bentuknya—sebagai buku yang memuat nama-

nama sucinya… dan Allah menjadikan manusia sempurna yaitu

al-‘âlam al-shaghîr (mikrokosmos) sebagai intermediate book dari

sudut pandang bentuknya, yang memadukan dalam dirinya ke-

hadiran nama-nama dan kehadiran yang dinamakan (yaitu, Allah).

Allah juga menjadikan al-Qur’ân sebagai pedoman bagi manusia—

yang dibentuk dalam rupa-Nya—untuk menjelaskan aspek-aspek

jalan-Nya yang tersembunyi, yaitu rahasia surah-surah-Nya dan

tingkatan-Nya.”53

Al-Qûnawî mengidentifikasi lima level dan realitas

eksistensi dan hubungan mereka dengan lima lapis makna

Kitab Suci. Bagi al-Qûnawî, tugas identifikasi ini jauh lebih

penting dari sekilas tafsir-tafsir konvensional yang menurutnya

telah hilang.54 Penegasan al-Qûnawî terhadap hierarki nama-

nama suci dan padanan ontologisnya (realitas eksistensi)

mungkin menunjukkan gambaran yang paling unik atas

penafsiran sufistiknya yang tekniknya sangat canggih dan

sulit dimengerti, yang, ini semua, dapat menunjukkan karakter

intelektual warisan mazhab pemikiran Ibn ‘Arabî secara

keseluruhan.

Dalam karya ‘Abd al-Razzâq Kamâl al-Dîn al-Qâsyânî

(w. 730-1329), penduduk asli Jibâl di Iran, ditemukan

seorang ulama yang sangat mengagumi warisan spiritual

dan intelektual Ibn ‘Arabî, namun tetap mampu menjaga

orisinalitas pemikiran sufistiknya sendiri. Al-Qâsyânî tidak

hanya menyatakan dirinya sebagai pembela pendahulunya

yang agung itu, tetapi juga sebagai penyebar signifikan

ajaran-ajaran sufistiknya yang kemudian dikenal dengan

isti lah wahdah al-wujûd. Sebagai pendukung pemikiran

53Al-Qûnawî, Tafsîr, h. 98.

54Al-Qûnawî, Tafsîr, h. 103.
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Ibn ‘Arabî, kesuksesan utamanya terletak pada kemampuan-

nya mengolah yang orisinil dan tetap terbuka, serta mampu

menjelaskannya dalam bentuk yang jelas dan mudah diakses

oleh mereka yang ingin mempelajarinya. Dalam hal ini, al-

Qâsyânî sangat unggul, hingga karya tafsir sufistiknya yang

terkenal yang aslinya berjudul Ta’wîl al-Qur ’ân dianggap

sebagai karya Ibn ‘Arabî selama beberapa abad. Edisi

terakhirnya yang muncul di Beirut pada 1968 bahkan diberi

judul Tafsîr al-Qur ’ân al-Karîm li al-Syaykh al-Akbar… Ibn

‘Arabî. Sebagai ulama yang berpikir sistematis dan jelas,

al-Qâsyânî memberikan penjelasan reflektif yang sangat

detail tentang metode penafsirannya dalam pengantar

dalam karya tafsirnya itu. Dengan mengutip sebuah Hadis

yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa al-Qur’ân

memiliki aspek lahir dan batin, al-Qâsyânî memahami aspek

lahir sebagai tafsir, dan aspek batin sebagai takwil.55

Penafsirannya sendiri dalam berbagai karyanya selalu

dianggap sebagai takwil. Ini berarti bahwa pada masanya,

dikotomi tafsir dan takwil yang rigid yang tidak pernah

muncul sebelumnya—al-Thabarî dan al-Baydhâwî (kira-kira

w. 716/1316) tidak menyesal menggunakan kata ta’wîl dalam

karya tafsir mereka—telah tersebar luas, minimal di kalangan

sufi.56 Dalam sebuah penjelasan di pengantar kitab Ta’wîl

al-Qur’ân-nya, al-Qâsyânî menjelaskan hubungan personal-

nya dengan pewahyuan al-Qur’ân yang melambangkan

posisi sufi vis à vis teks suci:

“Sudah lama saya membaca al-Qur’ân menjadi kebiasaan saya,

dan saya merenungkan maknanya dengan seluruh kekuatan iman

saya. Meskipun saya sangat tekun membaca ayat-ayat al-Qur’ân

(al-awrâd), dadaku sesak, jiwaku kacau, dan hatiku tetap dekat

dengan al-Qur’ân. Tetapi, Tuhanku tidak melepaskan diriku dari

kebiasaan membaca ini, sehingga saya dewasa terbiasa dengan

55 Al-Qasyânî, Ta’wîl I, h. 4.

56 Kecuali Syah Walî Allâh yang mendefinisikan takwil sebagai tafsir
historis dan kontekstual biasa. Baljon, Religion and Thought, h. 141.
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ini, dan mulai merasakan manisnya gelas dan minuman al-Qur’ân.

Kemudian saya merasa segar, dadaku terbuka, kesadaranku

meluas, hatiku santai, dan diriku yang terdalam merasa terbebas-

kan… dengan al-Qur’ân ini. Kemudian dari belakang hijab, muncul

kepadaku makna semua ayat-ayat itu, hingga lidahku tidak mampu

menguraikannya, tidak ada kemampuan untuk memastikan dan

menghitungnya, dan tidak ada kekuatan yang mampu melawan

ketersingkapan itu.”57

Berbeda dengan penulis tafsir sufistik ‘moderat’ lainnya

yang dibahas di atas, al-Qâsyânî secara sadar mengabaikan

ayat-ayat yang menurutnya tidak dapat ditafsirkan secara

esoterik (kul lu mâ lâ yaqbal al - ta ’wîl ‘ indî wa lâ yahtâj

ilay-hî). Dengan jarak lebih lima abad dari mufasir-mufasir

sufi di belakangnya, al-Qâsyânî t idak lagi merasa wajib

menghargai tafsir-tafsir konvensional, dan hanya terfokus

pada aspek-aspek Kitab Suci yang sejalan dengan visi

esoteriknya. Bahkan, beberapa ayat favorit para sufi seperti

Q.S. al-A‘râf [7]: 172 dan Q.S. al-Burûj [85]: 22 tetap di-

diamkan, mungkin karena al -Qâsyânî merasa potensi

interpretat i f  ayat-ayat i tu telah dihabiskan oleh para

pendahulunya.58 Dengan menunjuk sesama sufi dengan

istilah ahl al-kasyf, tafsir al-Qâsyânî menggunakan banyak

terminologi sufi klasik dan tema-tema yang dipinjam dari

pemikiran monistik Ibn ‘Arabî. Dalam banyak kasus, ter-

minologi ini tidak dijelaskan, dengan menganggap bahwa

pembacanya telah mengerti.59 Al-Qasyâni sangat merasa

santai berhubungan dengan semua tingkatan utama tafsir-

tafsir yang ditulis oleh pendahulunya: metafisika monistik

dengan t iga hal ‘ada’  hingga dunia empir ik ( ‘âlam al-

syahâdah), dunia menengah dari kekuatan transenden

(al - jabarût),  dan dunia spir i tual murni dari  kedaulatan

transenden (al-malakût); kesesuaian dan hubungan antara

57 Al-Qasyânî, Ta’wîl I, h. 4.

58 Lory, Commentaires, h. 31.

59 Lory, Commentaires, h. 30.
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alam semesta (makrokosmos) dan manusia (mikrokosmos);

tahap-tahap utama dan keadaan spir i tual dalam ber-

hubungan dengan Allah, simbolisme huruf-huruf alfabet

Arab; nomor-nomor dan sebagainya. Sabagai contoh

metode penafsirannya, berikut pemahamannya atas Q.S.

al-Isrâ’ [17]: 1:

“Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hamba-Nya—yang

mensucikan-Nya dari sifat-sifat material dan kekurangan, yang

terasosiasi dengan ciptaan-Nya, melalui lidah hamba-Nya yang

dalam keadaan lepas dari dunia (tajarrud), dan sempurna di tahap

kehambaan—di malam hari—yaitu kegelapan penutup badan dan

hal-hal keduniaan, karena naik tidak dapat terjadi kecuali dengan

badan—dari Masjid al-Harâm—yaitu dari stasion hati yang di-

lindungi dari sifat tidak tetap kekafiran…60

Dalam ayat itu dan seterusnya, hubungan antara al-

Qur’ân dan psikologi, epistemologi, dan ontologi sufi tercipta

secara pasti, dan hanya meninggalkan ruang kecil bagi

ambiguitas yang menunjukkan karya-karya Ibn ‘Arabî. Dapat

disimpulkan bahwa dalam penafsiran al-Qasyânî, karya-karya

tafsir esoteris abad-abad sebelumnya mendapatkan artikulasi

yang singkat, sistematis—bahkan terlalu sistematis—dan

mudah dimengerti. Metode penafsiran yang diambil dari Ibn

‘Arabî dan pendahulunya telah mapan. Reartikulasi berikutnya

oleh para sufi seperti Badr al-Dîm Simawî (w. 820/1420),

Ismâ‘îl Haqqî (w. 1137/1725), Syah Walî Allâh (w. 1176/1762),

dan Ibn ‘Ajîba (w. 1224/1809)—untuk menyebut beberapa—

dengan jelas menunjukkan kontinuitas yang mungkin kurang

orisinal. Dalam kasus dua sufi terakhir, penafsiran sufistik

dilakukan di samping model penafsiran lainnya. Ibn ‘Ajîba

misalnya mengutip hingga sebelas penafsiran dalam karyanya

al-Bahr al-Madîd.61 Tafsirnya ini menunjukkan kecakapannya

dalam penafsiran esoterik dan eksoterik, tanpa meng-

istimewakan salah satunya.62

60 Al-Qâsyânî, Ta’wîl I, h. 705.

61 Ibn ‘Ajîba, al-Bahr al-Madîd I, h. 129-31.

62 Michon, Le soufi, h. 88-9.
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Tradisi penafsiran al-Qur’ân yang terasosiasi dengan

master sufi Asia Tengah Najm al-Dîn Kubrâ (w. 618/1221)

dan pengikutnya seperti Najm al-Dîn Dâya al-Râzî (w. 654/

1256) dan ‘Alâ’ al -Dawla Simnânî (w. 736/1336) sering

dianggap sebagai mazhab tafsir sufistik tersendiri.63 Per-

sepsi ini lebih banyak berkenaan dengan silsilah spiritual

dan intelektual daripada pendekatan mereka terhadap al-

Qur ’ân. Berbeda dengan karya-kaya tafsir sufistik yang

dijelaskan di atas, kita akan membahas di sini karya tafsir

kolektif yang dimulai oleh Kubrâ, dilanjutkan oleh Dâya,

dan diselesaikan oleh Simnânî, meski “sangat mungkin ada

dua kontinuitas atas penafsiran Kubrâ, masing-masing oleh

Dâya dan Simnânî.64 “Mungkin juga, Dâya merevisi penafsiran

Kubrâ.65 Namun, karya tafsir ini tetap tidak terpublikasikan,

dan kita hanya tahu isinya melalui studi Barat baru-baru

ini atas karya-karya Simnânî oleh Jamal Elias.66

Sebagaimana para mufasir sufi sebelumnya, Simnânî

berbicara dengan empat level pemaknaan al-Qur’ân yang

menunjukkan empat level eksistensi.67 Dimensi eksoteriknya

menunjukkan alam manusia (nâsût); dimensi esoteriknya

menunjukkan alam kedaulatan Allah (malakût); batasnya

(hadd) berhubungan dengan alam kemahakuasaan Allah

(jabarût); dan titik atasnya (mathla‘ atau muththala‘) menunjuk-

kan alam ke-Allah-an (lâhût).68 Alam-alam ini pada gilirannya

menunjukkan empat level pemahaman manusia atas al-

Qur’ân—muslim yang mengandalkan indra pendengarannya;

mu’min yang mengandalkan inspirasi transenden; muhsin

63 G. Böwering, “Sufi Hermeneutics in Medieval Islam”, h. 257.

64 Jamal Elias, Throne Carrier, h. 205.

65 Jamal Elias, Throne Carrier, h. 205.

66Jamal Elias, Throne Carrier, h. 107-10.

67Jamal Elias, Throne Carrier, h. 108.

68Jamal Elias, Throne Carrier, h. 108.
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yang tidak boleh membuka apa yang ia pahami kecuali atas

izin Allah; dan syâhid yang pemahamannya sangat luhur

sehingga ia mesti menahan diri membuka pemahamannya

kepada siapa saja karena khawatir akan kebingungan dan

hasutan.69 Tujuan Allah menurunkan wahyu adalah untuk

membersihkan hati dan jiwa manusia dari segala kebusukan

dunia, sehingga kemudian membawa mereka pada ke-

selamantan. Sejauh ini, Allah telah menambah dengan indra

khusus atau ‘lathâ’if’ yang mengorientasikan mereka menuju

Allah, dan akhirnya membawa sejumlah orang terpilih ke

‘wahyu paripurna hakikat realitas’.70

Pada bagian terakhir ini, mesti disebutkan beberapa

tafsir yang memadukan penafsiran esoterik dan metafisika

sufistik dengan teologi Syiah. Salah satu karya tafsir terbaik

dalam hal ini adalah karya Haydar al-Âmilî (w. setelah 787/

1385) yang secara konsisten berusaha memadukan pemikir-

an dan metode penafsiran Ibn ‘Arabî dengan alam pemikiran

Syiah dan Mullâ Shadrâ (e. 1050/1640) dan mazhabnya,

termasuk beberapa karya tafsir yang sangat jarang muncul,

untuk tidak menyebut unik, yang ditulis oleh pakar pe-

rempuan asal Iran Nushrat bt. Muhammad Amîn yang lebih

dikenal dengan Bânû-yi Isfahânî (w. 1402/1982).71[]

69 Jamal Elias, Throne Carrier, h. 108.

70 Jamal Elias, Throne Carrier, h. 85.

71 Iyâzî, Mufassirûn, h. 310-5, 629-33; Âmilî, Jâmi‘ al-Asrâr; Mullâ
Shadrâ, Asrâr al-Âyât; Amîn, Tafsîr-I Makhzan.
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Eva F. Amrullah

BEYOND EQUITY:
Diskursus Sufisme, Perempuan, dan al-Qur’ân

alam beberapa hal, dunia tasawuf cukup ber-

masalah j ika didekatkan dengan perempuan.

Selain kurangnya penelit ian tentang diskursus

perempuan dalam dunia tasawuf, salah satu disiplin dalam

studi Islam ini juga masih ‘di l ihat ’  sebagai varian Islam

yang heterodoks, sehingga mendekatkan perempuan

dalam dunia tasawuf dapat saja menjadi masalah baru.

Lebih dari itu, kajian populer tentang perempuan dalam

dunia tasawuf juga menonjolkan salah satu kecenderung-

an ‘heterodoks’ dalam feminisme yang justru ingin me-

langgengkan posisi berbeda yang dimil iki  laki - laki dan

perempuan, meski dalam semangat yang berbeda. Kajian

D

Although it begins with an introduction on the position of women in Sufism discourse,

this paper focuses on female Sufis in Sufism tradition and on Qur’ânic interpretation

of women in Sufism perspective. After exploring works on female Sufis, Eva tries to

discover Sufi’s methodology in interpreting verses talking about women. At the end,

she describes Sufi’s interpretation on verses of women by taking the cases of the

creation of women, theological position of women, relationship of wife and husband,

and love. In this later part, she makes use some tafsîr works such as Latâ’if al-

Isyârât of al-Qusyayrî, Futûhât al-Makkiya of Ibn ‘Arabî, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn of

al-Ghazâlî and some other supporting materials. She argues that to some extent Sufis

are not so interested in interpreting theses verses with extensive explanation.
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Sachiko Murata1 yang sangat terkenal i tu misalnya me-

mantapkan dan merayakan ekofeminisme dalam Islam

umumnya dan dunia tasawuf khususnya. Kekhususan

hubungan antara perempuan dan alam misalnya, ditegaskan

dengan konsep fi losofis yin dan yang, yang justru me-

ngabadikan posisi berbeda itu. Persepsi ini misalnya boleh

jadi turut melahirkan persepsi lain bahwa perempuan di

dalam Islam selalu saja dianggap makhluk yang tertindas

yang harus di l indungi dan diselamatkan.2 Stereotip ini

terutama tumbuh subur di negara-negara non-Muslim.

Apakah prejudis seperti ini layak untuk “dipelihara”? Melalui

artikel ini, penulis akan mengeksplorasi diskursus tentang

perempuan dalam tradisi esoterik Islam untuk mencoba

mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Dengan ber-

konsentrasi pada bagaimana para sufi3 menafsirkan ayat-

ayat yang bersinggungan dengan kedudukan perempuan,

1 Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook of Gender
Relationship in Islamic Thought, (New York: State University of New York,
1992).

2 Mengenai gambaran perempuan Islam yang dianggap membutuhkan
pertolongan, misalnya dapat dilihat dari tulisan Ayotte dan Husain tentang
bagaimana Amerika Serikat mengonstruksikan perempuan Afghanistan yang
mengenakan burqa (cadar) sebagai kelompok yang membutuhkan
pertolongan dari Barat. Padahal, mereka menggunakan retorik seperti
ini hanya untuk melegitimasi keberadaan mereka di sana. Ayotte dan
Husain melabelkan tindakan Amerika Serikat ini sebagai bentuk dari
kekerasan neo-kolonial. Lebih lengkapnya, lihat Kevin J. Ayotte & Mary
E. Husain, “Securing Afghan Women: Neocolonialism, Epistemic Violence,
and the Rhetoric of the Veil”, NWSA Journal 17:3 (2005), h. 112-133.

3 Sayangnya, dalam artikel ini penulis tidak dapat menampilkan karya
mufasir sufi perempuan. Melalui penelusuran penulis terhadap karya-karya
besar tentang perempuan dan tradisi tasawuf, penulis tidak berhasil
menemukan karya mufasir sufi perempuan. Bukan hanya karya mereka,
buah pikiran mereka juga sulit ditemukan. Tidak dapat dipastikan apa
yang menyebabkan kelangkaan karya-karya mereka. Hal ini mungkin
terjadi karena sudah sejak berabad-abad kitab-kitab tafsir yang dianggap
mu‘tabar berasal dari tangan-tangan dingin para mufasir laki-laki,
sedangkan sering kali hasil karya mufasir perempuan terdahulu ter-
abaikan. Yang banyak disebutkan dalam karya-karya tentang perempuan
dan tasawuf adalah para ahli hadis sufi perempuan seperti Karima al-
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pertanyaan kunci tulisan ini adalah bagaimana perempuan

digambarkan secara umum dalam tradisi besar sufi? Apakah

dalam tradisi penafsiran sufi, perempuan juga digambarkan

sebagai makhluk yang tertindas yang tidak mampu meng-

exercise agensitas mereka? Cukup bersahabatkah agama

terhadap perempuan dalam tradisi esoterik Islam?

Rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa

posisi perempuan dalam tradisi apa pun dan di manapun

selalu saja berada dalam posisi subordinatif. Sering di-

temukan anggapan-anggapan yang mendiskreditkan ka-

pasitas pemikiran para sufi perempuan dan kontribusi mereka

terhadap pengembangan tradisi tasawuf itu sendiri. Meski-

pun tidak dapat dimungkiri bahwa dalam tradisi sufi,

perempuan sering diposisikan sebagai subordinat laki-laki,

banyak sufi yang dengan kearifannya mampu menempat-

kan perempuan dalam posisi yang sangat terhormat. Yang

cukup mencengangkan adalah bagaimana para sufi pe-

rempuan “mengakali” posisi mereka dalam ruang yang cukup

sempit.

Karya tentang Sufi Perempuan

Banyak karya tentang sufi yang dihasilkan oleh para

penelit i , baik Muslim maupun non-Muslim. Namun di-

sesalkan, karya-karya tersebut lebih fokus terhadap kajian

para sufi dari jenis kelamin laki-laki, bukan sufi perempuan.

Kalau tidak demikian, hanya satu atau dua sufi perempuan

Marwaziyyah (w. 463/1070), Syuhda (1176) yang terkenal dengan sebutan
Fakhr al-Nisâ’ atau al-Kâtibah, Zaynab bt. Abû al-Qâsim ‘Abd al-Rahmân
al-Syârî, Umm Muhammad ‘Â’isyah dan Fâthimah bt. Tâj al-Dîn. Meskipun
demikian, sejarah telah mencatat banyak dari mereka yang menjadi
syekhah dengan keluasan ilmu pengetahuan agama yang bahkan dapat
dikatakan sebanding dengan para sufi laki-laki dan banyak juga para sufi
perempuan yang hafal al-Qu’rân seperti Amînah Khatun. Lihat Annemarie
Schimmel, My Soul is a Woman: The Feminine in Islam, (New York: The
Continuum Publishing Company, 1997); Lynn Wilcox, Women and the Holy
Qur’an: A Sufi Perspective, (Riverside: Tharîqah ‘Uwaisî Syâh Maqshûsî,
1998).
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yang namanya sudah tidak asing lagi. Sufi perempuan yang

paling sering dijadikan objek studi dan sangat populer

terutama di kalangan pengkaji tasawuf tidak lain adalah

Rabî‘ah al- ‘Adawiyyah al-Qaysiyyah (717-801). Dalam hal

ini, karya seorang pakar perempuan asal Inggris, Margaret

Smith Rabi’a the Mystic A.D. 717-801, and Her Fellow Saints

in Islam, yang diterbitkan tahun 1928 dapat dikatakan sebagai

pionir studi-studi tentang sufi perempuan.4 Sebelum Smith

sebenarnya banyak karya para ‘âlim yang juga menyebut

Rabi’ah sebagai pribadi yang luar biasa, seperti al-Jâhizh

(w. 869), dalam dua karya besarnya Kitâb al-Hayawân dan

Kitâb al-Bayân wa al-Tibyân, dan Abû al-Qâsim al-Qusyayrî

(w. 465/1072-3) dalam al-Risâlah. Selanjutnya, dari Smith-

lah, kehidupan serta kesalehan Rabî ‘ah menjadi sangat

populer di dunia akademik Barat.

Setelah Smith berturut-turut kajian tentang sufi pe-

rempuan hadir dalam tradisi intelektual meskipun ke-

banyakan masih terkonsentrasi pada figur Rabî ‘ah al-

‘Adawiyyah.5 Pada tahun 2001, Margaret Smith menerbitkan

kembali karya mengenai Rabî ‘ah yang merupakan versi

terbaru dari karya terdahulunya. Dalam buku ini selain

memfokuskan pada kehidupan dan kontribusi Rabî‘ah dalam

tradisi sufisme, Smith juga melebarkan cakupan  pem-

bahasannya dengan mengeksplorasi kontribusi kaum

4 Margaret Smith telah lama bergelut mengkaji Rabî‘ah al-‘Adawiyyah
al-Qaysiyyah. Karya pertamanya mengenai Rabî‘ah, Rabî‘ah the Mystic
and her Fellow-Saints in Islam (1928), juga merupakan hasil penelusuran
mendalamnya ketika menjalankan studi doktoralnya pada bidang filsafat
di University of London.

5 Kajian yang mendalam mengenai Rabî‘ah al-‘Adawiyyah juga
misalnya dilakukan oleh Widad El Sakkakini melalu karyanya ‘Âsyiqah al-
Mutashawwifah. Selain Rabî‘ah, banyak nama-nama para asketik salehah
lain yang juga layak disebut sebagai pribadi yang agung di antaranya
Umm Haram (27 H/649 M) yang diberitakan meninggal sebagai salah
seorang syuhadâ’ dalam salah satu perang suci dan Sya‘wanah yang juga
sering disebut-sebut dalam karya al-Ghazâlî. Tidak sedikit dari para
perempuan salehah ini juga tercatat meninggal dalam keadaan ekstase
seperti Maryam al-Basyariyyah dan Fâthimah al-Kattânî.
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perempun dalam tradisi sufisme secara umum. Yang menarik

dari seluruh kajian yang terdapat dalam buku ini adalah

bagian terakhir yang membahas posisi perempuan dalam

masyarakat Muslim, termasuk di dalamnya posisi para sufi

perempuan.

Pada tahun 1999, secara mencengangkan muncul

sebuah crit ical edit ion atas karya Abû ‘Abd al -Rahmân

Muhammad b. al-Husayn al-Sulamî (w. 1021) tentang sufi

perempuan yang telah sekian lama diklaim hilang, Dzikr

al -Niswah al-Muta‘abbidât al -Shûfiyyât. Buku ini adalah

hasil olahan Rkia Elaroui Cornell, staf pengajar dari Duke

University dan Arkansas University, atas manuskrip al -

Sulamî yang ditemukan di Riyadh sekitar 60 tahun (1084)

setelah wafatnya al -Sulamî yang juga pengarang buku

tentang sufi yang sangat terkenal Thabaqât al-Shûfiyyah.6

Dalam Dzikr al-Niswah, al-Sulamî memuat 84 perempuan

sufi yang saleh, yang kedudukannya menurut al-Sulamî

setara dengan sufi laki-laki, baik dalam tingkat spiritualitas

maupun intelektualitas mereka.7 Dalam karyanya ini, al-

6 Al-Sulamî sendiri pada awalnya menulis Dzikr al-Niswah al-
Muta‘abbidât al-Shûfiyyât sebagai apendiks karya besarnya Thabaqât
al-Shûfiyyah. Dzikr al-Niswah sendiri terpisah dari karya orisinalnya
beberapa saat setelah al-Sulamî wafat. Dari sini kemudian, Dzikr al-Niswah
dinyatakan hilang sampai kira-kira tahun 1991, lembaran manuskrip kitab
ini ditemukan oleh Dr. Mahmûd Muhammad al-Tanâhî di perpustakaan
Universitas Islam Muhammad ibn Sa‘ûd di Riyadh, Saudi Arabia. Di dalam
manuskrip tersebut, tertera tahun pengopiannya 1081, yang berarti 60
tahun (62 tahun menurut kalender Islam) setelah kematian al-Sulamî. Namun,
dalam edisi bahasa Arab olahan al-Tanâhî ini, masih terdapat banyak
kekurangan. Di antara kekurangan yang paling mencolok adalah kesalahan
transkripsi. Rkia Cornelllah yang kemudian menyempurnakan karya al-
Sulamî ini. Untuk lebih jelasnya, lihat olahan Cornell atas, Abû ‘Abd al-
Rahmân al-Sulamî, Early Sufi Women: Dzikr al-Niswah al-Muta‘abbidât
al-Shûfiyyât, (Louisville, KY: Fons Vitae, 1999), h. 44-45. Al-Sulamî juga
sempat mengarang sebuah kitab tafsir semasa hidupnya, Haqâ’iq al-Tafsîr.
Untuk studi tentang tafsirnya ini misalnya, dapat dilihat dalam Gerhard
Bõwering, “The Qur’ân Commentary of al-Sulamî” dalam Wael B. Hallaq
dan David P. Little (eds.), Islamic Studies Presented to Charles J. Adams,
(Leiden, 1991), h. 41-56.

7 Lihat keterangan-keterangan al-Sulamî dalam Dzikr al-Niswah, h.
48.
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Sulamî dengan panjang lebar menerangkan kontribusi dari

perempuan sufi dalam khazanah spiritualitas Islam, yang

jelas berbeda dengan kebanyakan karya sejenis tentang

sufisme. Abû Bakr al-Kalâbâdzî (w. 380/990) dari Bukhara,

contohnya, dalam karyanya Kitâb al-Ta‘âruf li-Madzhab Ahl

al-Tashawwuf dengan sengaja menutup-nutupi kontribusi

seorang sufi perempuan yang telah menerangkan esensi

term “tasawuf” kepada Abû al-Faydh Dzû al-Nûn Tsawban

b. Ibrâhîm al-Mishrî atau yang lebih dikenal dengan Dzû

al-Nûn al -Mishrî  (w. 246/861), seorang sufi  Mesir yang

sangat populer pada masanya.8 Menurut al-Sulamî sendiri,

sufi perempuan yang bertemu dengan Dzû al-Nûn al-Mishrî

adalah Fâthimah al-Naysâbûriyyah.9 Selain karya al-Sulamî

ini, sekitar 200 tahun kemudian muncul karya dari Abû

al-Faraj b. al -Jawzî (w. 482/1089),10 seorang ulama dari

mazhab Hanbali ,  Shifah al -Shafwah, yang juga berisi

tentang gambaran sufi perempuan.

Opini-opini yang mencoba menutup-nutupi kontribusi

sufi perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh al-

8 Untuk lebih jelasnya mengenai kisah pertemuan Dzû al-Nûn al-Mishrî
dengan sufi perempuan ini dapat dilihat dalam Abû Bakr Muhammad b.
Ishâq al-Bukhârî al-Kalâbâdzî, Kitâb al-Ta‘arruf li Madzhab Ahl al-
Tashawwuf, (Kairo, 1994). Lihat juga Rkia E. Cornell, Early Sufi Women,
h. 15-16; Annemarie Schimmel, “The Feminine Element in Sufism” dalam
Mystical Dimensions of Islam, (Chapel Hill, 1975), h. 427.

9 Di sini penulis tidak bermaksud menguraikan secara rinci isi Dzikr
al-Niswah. Terlepas dari beberapa kekurangan yang terdapat dalam
karyanya ini, al-Sulamî telah membuka mata kita untuk menyaksikan sejarah
besar sufi perempuan dalam kehidupan spiritualitasnya. Mengenai Fâthimah
al-Naysâbûriyyah, lihat Rkia E. Cornell, Early Sufi Women, bagian XXX,
h. 142-145.

10 Jika dibandingkan dengan karya Ibn al-Jawzî, karya al-Sulamî dapat
dikatakan lebih unik karena di sini ia menampilkan sufi perempuan lebih
sebagai pemikir yang mempunyai kredibilitas intelektual tersendiri,
sedangkan dalam Shifah al-Shafwah karya Ibn al-Jawzî lebih menampilkan
perempuan sebagai makhluk yang dikendalikan oleh emosi dan perasaan.
Meskipun begitu, karya al-Sulamî dapat dikatakan sebagai salah satu
sumber vital bagi karya Ibn al-Jawzî dan karya-karya sejenis seperti
Nafahât al-Uns oleh al-Jami dan al-Kawâkib al-Durriyyah oleh Abdul Rauf
al-Munawi.
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Kalâbâdzî sangat sering dijumpai dalam karya-karya sufi.

Untuk mengobservasi lebih jauh posisi perempuan dalam

tradisi esoterik Islam secara umum, hubungan antara syekh

dan murid sangat membantu mengurai fenomena tersebut.

Hubungan antara syekh dan murid selalu saja memiliki daya

tarik tersendiri di kalangan ilmuwan yang concern dengan

dunia sufi. Tulisan Margaret Malamud “Gender and Spiritual

Self-Fashioning: The Master-Disciple Relationship in Classical

Sufism” (1996);11 Kelly Pemberton “Women Pirs, Saintly

Succession, and Spiritual Guidance in South Asian Sufism”

(2006)12 merupakan dua di antara sekian banyak akademisi

yang meneliti secara elegant hubungan syekh dan murid

(piri-muridi).

Yang sering didengungkan kenyataan bahwa hubungan

antara syekh/pir dan murid digambarkan sebagai hubungan

yang berdasarkan cinta dan kasih sayang, sebuah hubungan

yang sangat dekat dengan analogi hubungan anak-ibu. Para

syekh dalam tradisi sufi dianalogikan sebagai bapak dan

ibu. Sebagai seorang bapak, dia menyuburkan murid mereka

yang dengannya kehidupan baru terbentuk. Sebagai seorang

ibu, ia melahirkan dan mengasuh anak baru mereka. Seorang

sufi besar abad XII, Shadr al-Dîn Qunawî (w. 1274) bahkan

sempat mengatakan “Aku telah minum dari payudara dua

ibuku.” Kedua ibu yang dimaksud oleh Qunawî adalah kedua

guru sufinya, Ibn ‘Arabi (w. 1240) dan Awhad al-Dîn Kirmânî

(w. 1237).13

11 Margaret Malamud, “Gender and Spiritual Self-Fashioning: The
Master-Disciple Relationship in Classical Sufism” dalam Journal of the
American Academy of Religion 64 (1, 1996), h. 89-117.

12 Kelly Pemberton, “Women Pirs, Saintly Succession, and Spiritual
Guidance in South Asian Sufism” dalam The Muslim World 96 (1, 2006),
h. 61- 87.

13 Fakhr al-Dîn al-‘Irâqî, Divine Flashes, (New York: Paulist Press,
1982), terj. W.C. Chittik & P. Laborn, h. 43; Margaret Malamud, “Gender
and Spiritual Self-Fashioning”, h. 96-97.
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Sayangnya, mengingat demikian kuatnya otoritas

patriarki dalam tarekat-tarekat sufi yang juga lazim terjadi

di hampir setiap bentuk institusi baik kemasyarakatan

maupun keagamaan, perempuan hampir dapat dikatakan

kurang beruntung untuk diangkat sebagai spiritual guide.

Meskipun peran mereka sangat besar dalam tarekat-tarekat

sufisme, para perempuan salehah ini tidak dikenal secara

eksplisit sebagai pir/syekh. Bahkan dapat dikatakan tidak

pernah secara formal para perempuan saleh ini diangkat

sebagai sheikh, pirs dan sajjada nishin. Di antara alasan

utama dari ketidaklayakan perempuan menempati posisi

ini adalah pentingnya menjaga ide tentang parda14/

segregasi gender.

Meskipun demikian, ada kondisi-kondisi tertentu yang

sangat jarang perempuan salehah ini dianggap sebagai

sheikha, seperti ketika tidak ada kandidat laki-laki yang cocok

untuk menempati posisi ini atau pengetahuan keagamaan

mereka telah sampai pada taraf yang sangat dalam yang

melebihi apa yang dimiliki oleh kandidat sufi laki- laki.15

Menurut norma yang sering berlaku dalam tradisi sufi, kaum

perempuan juga tidak diperbolehkan untuk menjadi imam,

guru agama di masjid dan pemimpin-pemimpin keagamaan,

bahkan pada beberapa tarekat perempuan dilarang untuk

mendendangkan qashâ’id, nasyid-nasyid religi yang di

dalamnya termaktub untaian ayat-ayat al-Qur’ân. Muridisme

di Senegal, contohnya, melarang kaum perempuan untuk

mendendangkan qashâ’id yang ditulis oleh Syekh Amadou

14 Parda dapat diartikan sebagai pembatas fisik (physical barrier)
seperti veiling atau seklusi, tetapi dalam praktiknya parda mencakup
konotasi, makna, yang lebih luas untuk menggambarkan segregasi antara
perempuan dan laki-laki. Kelly Pemberton, “Women Pirs, Saintly Succession,
and Spiritual Guidance in South Asian Sufism”, h. 71.

15 Kelly Pemberton, “Women Pirs, Saintly Succession, and Spiritual
Guidance in South Asian Sufism”, h. 74.
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Bamba.16 Annemarie Schimmel bahkan hanya menyebutkan

satu kelompok darwis yaitu Bektasyi di Turki yang mem-

bolehkan perempuan ikut aktif dalam semua kegiatan ritual

tarekat ini.17 Apakah keadaan seperti ini kemudian dapat

menjustifikasi stereotip perempuan dalam tradisi esoterik

Islam adalah benar-benar merupakan subordinat laki-laki?

Rasanya hal ini sangat prematur untuk dijustifikasi.

Jika menjadi sheikha dalam tradisi sufi sangat sulit,

untuk mengatakan tidak mungkin, diraih oleh perempuan,

tidak demikian halnya untuk menjadi orang penting di

belakang layar. Cukup banyak perempuan salehah yang

berperan sebagai sosok penting di balik layar kesuksesan

sebuah tarekat. Para perempuan ini memainkan peran yang

sangat besar dalam sejarah pemikiran dan praktik mistik.

Berbagai dorongan, materiil dan immateriil, mereka curahkan

untuk kelangsungan perkembangan dunia tasawuf. Biografi-

biografi sufi dapat dijadikan bukti terkuat akan hebatnya

pengaruh perempuan bahwa sebagian besar pemimpin

spiritual, menerima inspirasi religius pertama dari ibu-ibu

mereka yang salehah. Hal ini dapat dilihat melalui peran

para perempuan salehah yang mengelil ingi syekh-syekh

ternama.

Perempuan dalam tradisi sufi sangat penting posisinya

mengingat para syekh terlahir dari didikan para perempuan

sufi yang salehah. Para syekh itu sendiri mengakui betapa

besar peran ibu mereka dalam mendidik dan mematangkan

diri mereka sehingga bisa menjadi sâlik di jalan Allah.

Besarnya peran dan pengaruh ibu yang salehah dalam

16 Eva Evers Rosander, “Women and Muridism in Senegal” dalam K.
Ask & M.T. Jomsland (eds.), Women and Islamization: Contemporary
Dimensions of Discourse on Gender Relations, (Oxford: Berg, 1998), h.
157. Penjelasan mengenai aturan perempuan dalam melafalkan al-Qur’ân
dalam tarekat ini dapat dirujuk juga dalam Eva F. Amrullah, “Transendensi
al-Qur’ân dan Musik: Lokalitas Seni Baca al-Qur’ân di Indonesia” dalam
Jurnal Studi al-Qur’ân No. I/3, 2006), h. 608.

17 Lihat Annemarie Schimmel, My Soul is a Woman, h. 77.
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perkembagan diri seorang syekh selanjutnya mengantarkan

mereka menjadi great saint. Pendiri Muridisme di Senegal,

Syekh Amadou Bamba (1850-1927) contohnya, yang melalui

didikan ibunya yang salehah, Mam Diarra Bousso,18 mampu

mengantarkannya menjadi satu di antara ribuan great saints.

Jauh sebelum Mam Diarra Bousso, banyak sosok perempuan

salehah lain yang cukup aktif mencetak syekh-syekh besar

sufi di antaranya adalah para perempuan yang mengelilingi

Ibn ‘Arabi. Sejarah perjalanan hidup Ibn ‘Arabi yang lahir di

Spanyol pada 560 AH/1165 AD sangat kental akan pengaruh

perempuan. Bahkan sebelum Ibn ‘Arabi menjadi seorang

sufi, ia berkenalan dengan ajaran-ajaran tasawuf melalui

istrinya, Maryam.19 Kemudian peran yang menakjubkan juga

dilakukan oleh ibu dari Ibn al-Khatif yang telah dengan penuh

kasih sayang dan kesabarannya menuntun pembentukan

spiritualnya.

Selain sosok perempuan sebagai ibu atau istri, tidak

sedikit sufi-sufi besar yang juga mengakui kehebatan para

syekhah dan bahkan pernah merasakan “nyantri” dengan

mereka. Abû Hâmid al-Ghazâlî (1095-1111) adalah satu dari

sekian banyak figur yang mengakui kompetensi syekhah

yang sangat t inggi. Ia bahkan menganggap Rabî ‘ah al-

‘Adawiyyah sebagai satu di antara maha guru sufi yang

kontribusinya sangat besar terhadap pengembangan doktrin

sufi dan perkembangan syiar Islam secara umum. Dengan

demikian, al-Ghazâlî telah berhasil mensejajarkan Rabî‘ah

dengan para syekh yang berjenis kelamin laki-laki. Selain

al-Ghazâlî, Ibn ‘Arabi juga menyebutkan kontribusi guru

perempuannya, Syams bt. al-Fuqarâ’ yang kemudian di-

18 Kajian mengenai Mam Diarra Bousso selanjutnya dapat dilihat
melalui karya Eva Evers Rosander, “Women and Muridism in Senegal”.

19 Lihat Ibn ‘Arabi, Sufis of Andalusia: the Rûh al-Quds and al-Durrat
al-Fâkhirah, (London: G. Allen and Unwin, 1971), terj. R.W.J. Austin. Karya
terjemahan juga diberi pendahuluan dan beberapa catatan penting oleh
Austin, dan diantar oleh M. Lings.
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panggil sebagai “divine mother” oleh Ibn ‘Arabi, dalam proses

pembentukan spiritualnya.20

Mungkin, sekali lagi, untuk mendapatkan gambaran

yang lebih netral mengenai sufi perempuan, karya berharga

dari al-Sulamî yang telah diolah ulang oleh Rkia Cornell

layak untuk dijadikan pegangan betapa kontribusi yang

amat besar telah diberikan oleh para perempuan salehah

ini. Yang sudah selayaknya hal ini dapat membantu dalam

menjawab prejudis-prejudis mengenai perempuan Muslim.

Gambaran kehidupan spiritualitas dari 84 sufi perempuan

cukup kiranya menggoyangkan beberapa stereotip yang

menghunjam dunia Islam. Sangat naif jika penggambaran

perempuan Muslim terutama di dunia Barat hanya diwarnai

dengan fantasi- fantasi mengenai harim.21 Karena selain

gambaran itu hanya fantasi belaka, terbukti sufi perempuan

yang ditampilkan oleh al -Sulamî sedikit  banyak telah

menjawab suara perempuan Islam yang selalu diklaim

sebagai makhluk yang tertindas oleh mereka yang tidak

mengerti atau t idak mampu menyelami lautan terdalam

dunia perempuan Islam.

Metode Penafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat tentang
Perempuan

Metode yang lazim digunakan oleh para mufasir sufi

dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur ’ân adalah melalui

penyelaman ke dasar al-Qur’ân guna menemukan makna

20 Ibn ‘Arabi, Sufis of Andalusia, h. 143; Huda Lutfi, “al-Unshûr al-
Unsawî”, h. 8.

21 Dalam The Colonial Harem, contohnya, Malek Alloula, penulis Aljazair,
membahas kajian tentang kartu pos zaman kolonial yang dibuat di Aljazair
oleh Prancis. Kartu-kartu pos tersebut menggambarkan para perempuan
Aljazair yang mencerminkan fantasi seksual orang-orang kolonial terhadap
para perempuan pribumi. Lihat Malek Alloula, The Colonial Harem,
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986), h. 4-5. Buku ini adalah
terjemahan dari Le Harem Colonial: Images d’un Sous-Erotisme oleh Myrna
Godzich dan Wlad Godzich.
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terdalam yang terdapat dalam tiap ayat yang terangkai dalam

al-Qur’ân. Abu al-Qasim Al-Qusyayrî menggambarkan metode

penafsiran ini dengan gerakan dari intelek ke hati, diteruskan

ke roh, rahasia terdalam (al-sirr), dan akhirnya ke rahasia

dari rahasia (sirr al-sirr).22 Pendekatan para sufi ini untuk

sebagian kalangan tertolak, terutama bagi mereka yang

tidak sependapat dengan penggunaan takwil yang berlebih

dalam menafsirkan al-Qur ’ân. Argumen yang sering di-

kemukakan bagi yang menolak pendekatan penafsiran para

sufi adalah bahwa sering kali nas-nas al-Qur’ân ditafsirkan

dengan penjelasan yang tidak sejalan dengan arti lahir dari

ayat yang dimaksud.

Makna batin dari ayat-ayat al-Qur’ân menjadi sangat

istimewa dalam penafsiran para sufi. Mengingat penafsiran

mendalam sangat erat kaitannya dengan rasa, tidak dapat

dimungkiri perbedaan-perbedaan “selera” dari para mufasir

pun kerap terlihat. Bahwa benar ada beberapa nama besar

mufasir sufi yang disatu kesempatan menampilkan penafsiran

ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dengan wajah

yang tidak bersahabat, namun pada kesempatan yang lain

mampu memberikan posisi tertinggi terhadap perempuan.

Pada yang terakhir ini, perempuan bahkan dapat dikatakan

tergambarkan dengan sosok yang sangat tangguh.

Metode yang sering digunakan oleh para sufi juga

mencoba untuk selalu saja menarik benang merah antara

kehidupan yang mundane dengan transendenitas Tuhan,

contohnya saja ketika para sufi berusaha untuk menampil-

kan Tuhan dan perempuan secara bersamaan. Menarik di

sini untuk mengungkap metode Ibn ‘Arabi dalam melihat

perempuan, di samping pemikiran-pemikiran yang ambigu

tentang perempuan yang kadang ia tampilkan dalam

22 Alexander D. Kynsh, “Sufism and the Qur’an” dalam The
Encyclopaedia of the Qur’ân, Jane Dammen McAuliffe (ed.), (Leiden : Brill,
2001-2006), vol. V, h. 144.
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karyanya. Ibn ‘Arabi menekankan bahwa ketika seseorang

mampu menyaksikan Tuhan dalam diri wanita, maka itulah

kesaksian yang paling sempurna.23 Di antara alasan Ibn

‘Arabi adalah bahwa kaum wanita, “dibuat memikat” hati

Nabi. Nabi dalam hal ini jelas tidak mungkin mencintai

sesuatu selain Tuhan. Dengan demikian, ketika seorang

dalam pencapaiannya mampu menyaksikan Tuhan dalam

bentuk perempuan24 maka tidak ayal lagi penyaksian itu

adalah merupakan penyaksian dari segala penyaksian atau

penyaksian sempurna.

Masih menurut Ibn ‘Arabi, mengingat dekatnya hubungan

antara Tuhan dan perempuan, dengan demikian seorang

sufi yang sempurna adalah yang mencintai seorang perempu-

an dalam domain takhalluq ilâhi (divine exemplification).25

Seorang sufi sepantasnya mencintai pasangannya sebagai-

mana ia mencintai Tuhannya. Hal ini terutama disebabkan

perempuanlah yang kemudian dapat membawanya hadir

di hadapan Tuhannya.

Dapat disimpul, kendati mungkin terlalu dini untuk

mengatakan hal ini, bahwa sufi dengan kearifannya pada

level tertentu mampu menampilkan napas baru dalam

menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ân yang kental dengan nuansa

esoteriknya yang khas. Kecenderungan lainnya adalah

menampilkan keadaan saling memengaruhi antara dua

aspek numen: jalâl (maskulin) dan jamâl (feminin) dalam

proses penciptaan adalah poin yang cukup signifikan dalam

23 Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender
Relationships in Islamic Thought, (Albany: State University of New York
Press, 1992), h. 143 & 195. Buku ini diberi kata pendahuluan oleh A.
Schimmel.

24 Ibn ‘Arabî dibanyak kesempatan juga merujuk Tuhan sebagai Bapak.
Lihat Sachiko Murata, The Tao of Islam, h. 145 & 148.

25 Muhyi al-Dîn Ibn ‘Arabî, Fushûsh al-Hikam, (Beirut: Dâr al-Kutub
al-‘Arabî, 1946), (ed. Afifi), h. 217.
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tradisi sufi.26 Bahkan, melangkah lebih jauh, Rumi dalam

karyanya Matsnawi menampilkan gambaran perempuan

sebagai makhluk yang juga pantas untuk dijuluki sebagai

“pencipta”. Hal ini terutama mengingat segala sesutatu

dalam kosmos ibarat seorang ibu yang tidak bosan-bosannya

melahirkan.

Posisi Perempuan dalam Penafsiran Para Sufi

a. Penciptaan Perempuan

Membahas mengenai perempuan dalam al-Qur’ân, tidak

berlebihan untuk mengatakan bahwa ayat kunci yang selalu

menjadi perdebatan pertama para mufasir maupun para

feminis tentang perempuan adalah Q.S. al-Nisâ’ [4]: 1 di

samping ayat-ayat lain yang juga berisi tentang penciptaan.27

Yang menarik dalam hal ini adalah, meskipun ayat ini hampir

dapat dikatakan sering dijadikan titik awal perdebatan, Adam

dan Hawa tidak disebutkan secara eksplisit. Perdebatan

diawali dengan penafsiran term-term kunci dalam ayat ini

yaitu nafs wâhidah, zawjahâ dan min. Dari sini kemudian

berkembang juga mitos mengenai tulang rusuk. Mereka yang

menyakini bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam

mengatakan bahwa min di sini adalah min tab‘îdhiyyah, min

yang menyatakan sesuatu merupakan bagian dari yang lain.

Mufasir yang mempunyai pendapat demikian antara lain al-

Zamakhsyarî (1075-1144 M) dalam karyanya al-Kasysyâf ‘an

Haqâ’iq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh al-Ta’wîl yang

menafsirkan nafs wâhidah dengan Adam, dan zawjahâ

26 Penjelasan mendetail tentang kedua aspek ini dapat dilihat melalui
karya Sachiko Murata. Dalam karyanya The Tao of Islam, ia melakukan
pendekatan dengan menggunakan dualitas Taoisme dalam mengungkap
bahwa Tuhan pun melalui nama-nama-Nya menunjukkan keseimbangan.
Menurutnya, kualitas yin identik dengan nama-nama keindahan Tuhan
seperti jamal, luthf, rahmah, sedangkan kualitas yang identik dengan
nama-nama keagungan-Nya seperti jalâl dan qahr.

27 Ada beberapa ayat lain yang diyakini juga berbicara mengenai
penciptaan perempuan di antaranya, Q.S al-Nisâ’ [4]: 1; al-A‘râf [7]: 189;
al-Zumar [39]: 6.
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dengan Hawa. Lebih jauh, al-Zamakhsyarî bahkan menjelas-

kan bahwa Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang

rusuk Nabi Adam.28 Pendapat senada dikemukakan oleh

al-Alûsî (1802-1854 M) dalam tafsirnya Rûh al-Ma‘ânî fî Tafsîr

al-Qur’ân al-‘Azhîm wa al-Sab‘ al-Matsânî. Al-Alûsî menjelaskan

secara lebih mendetail dari al-Zamakhsyarî bahwa yang

dimaksud tulang rusuk di sini adalah tulang rusuk kiri Nabi

Adam.29 Sa‘îd Hawwâ (w. 1989 M) dalam karyanya al-Asâs

fî al-Tafsîr juga sependapat dengan al-Zamakhsyarî dan al-

Alûsî.30

Di antara para mufasir dan pemerhati kajian al-Qur’ân

yang tidak sependapat dengan kelompok di atas adalah

Muhammad Abduh31 dan sebagian besar feminis seperti

Amina Wadud Muhsin dan Riffat Hassan32 yang berargumen

bahwa mitos tulang rusuk mengimplikasikan seolah-olah

perempuan adalah makhluk kedua (secondary creation),

laki-laki adalah makhluk utama dan bahwa penciptaan di

dalam al-Qur’ân tidak mengisyaratkan Hawa tercipta dari

tulang rusuk Adam. Menanggapi mitos tulang rusuk, mereka

berpendapat bahwa hal ini lantaran para mufasir terpengaruh

dengan cerita-cerita versi isrâ’iliyyât.33 Penting untuk dicatat,

28 Abû al-Qâsim Jâr Allâh Mahmûd b. ‘Umar al-Zamakhsyarî al-
Khawârizmî, al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh
al-Ta’wîl, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1977), vol. I, h. 492.

29 Abû al-Fadhl Syihâb al-Dîn al-Sayyid Mahmûd Afandî al-Âlûsî al-
Baghdâdî, Rûh al-Ma‘ânî fî Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm wa al-Sab‘ al-
Matsânî, (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.th.), vol. II, h. 180-181.

30 Sa‘îd Hawwâ, al-Asâs fî al-Tafsîr, (Kairo: Dâr al-Salâm, 1989),
vol. II, h. 986.

31 Di Indonesia Quraish Shihab dalam beberapa karyanya seperti
Membumikan al-Qur’an dan Wawasan al-Qur’an juga telah menolak
penafsiran yang menggunakan mitos tulang rusuk ini.

32 Pendapat Hassan mengenai ayat ini lebih jauh dapat dirujuk dalam
Riffat Hassan, 1990.

33 Banyak cerita-cerita versi isrâ’îliyyât yang telah dibersihkan
dari karya-karya mufasir besar seperti dalam karya ‘Imâd al-Dîn b. Katsîr
(w. 1372) yang pada tahun 1970-an dibersihkan oleh Muhammad ‘Alî al-
Shâbûnî dari materi-materi isrâ’îliyyât dan yang kemudian melahirkan
Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr.
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sehubungan dengan pendapat-pendapat seputar term nafs,

secara gramatikal nafs masuk dalam kategori feminin dan

secara konseptual nafs tidak maskulin dan tidak feminin.

Senada dengan nafs, kata zawj yang secara gramatikal

merujuk pada kategori feminin namun secara konseptual

zawj adalah term yang natural dalam arti tidak feminin dan

tidak juga maskulin. Dengan demikian, jelas di sini bahwa

penciptaan manusia di dalam al-Qur’ân tidak diekspresikan

dalam wacana gender tertentu.

Di mana posisi mufasir sufi mengenai diskursus ini?

Di sini penulis mengambil karya al-Qusyayrî, Lathâ’if Isyârât,

sebagai contoh kasus dan sudah pasti keterangan berikut

tidak dapat digeneralisasi. Pilihan penulis jatuhkan kepada

al-Qusyayrî mengingat kepopuleran tafsirnya yang sering

dianggap moderat dibanding karya para mufasir sufi lain-

nya.34 Dalam Q.S. al-Nisâ’ [4]: 1, al-Qusyayrî menafsirkan

kata nafs wâhidah sebagai Adam. Pada terusan ayat ini

wa khalaqa minhâ zawjahâ, al-Qusyayrî tidak menyebut

Hawa. Kendati demikian, ada implikasi bahwa yang dimaksud

adalah pasangan Adam yaitu Hawa. Hal ini disebabkan

karena dalam keterangannya, diciptakannya pasangan untuk

Adam dalam rangka melestarikan keturunannya.35

Dalam keterangan selanjutnya mengenai nafs

wâhidah yaitu Adam, al-Qusyayrî juga tidak menjelaskan

lebih jauh apakah Adam laki-laki yang menyangkut jenis

kelamin tertentu atau lebih merujuk kepada bentuk ke-

manusiaan seperti pendapat beberapa mufasir dan feminis

34 Lihat misalnya keterangan singkat mengenai al-Qusyayrî dalam
Alexander D. Kynsh, “Sufism and the Qur’ân”, h. 144-146.

35 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al Isyârât, (Mishr: ‘Âmmah al-Kitâb, 1981),
vol. I, h. 312.
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Muslim.36 Perdebatan mengenai tulang rusuk juga t idak

dimasukkan oleh al-Qusyayrî dalam tafsirnya.37 Hal ini dapat

diduga keras disebabkan karena al -Qusyayrî t idak me-

nyetujui mitos tulang rusuk. Sayangnya, t idak banyak

keterangan yang dapat diambil dari  karya al -Qusyayrî

mengenai penciptaan manusia. Jika Alexander D. Knysh

dalam Encyclopaedia of al-Qur’ân mengatakan bahwa al-

Qusyayrî terkenal dengan pendekatan al-Qur’ânnya yang

sangat memerhatikan dengan cermat semua kata al-Qur’ân

secara detail,38 nyatanya tidak demikian ketika menafsirkan

beberapa ayat yang berkaitan dengan perempuan.

Pendapat lain diungkapkan oleh Ibn ‘Arabi. Menurutnya

elemen-elemen keperempuanan, Eve, diambil dari Adam

untuk menjadikan manivestasi ketuhanan terjadi. Eve adalah

aspek tersembunyi dari Adam yang dengannya Adam bisa

mengetahui jati dirinya. Bagi Adam, untuk mengetahui

Tuhannya sangatlah esensial untuk terlebih dahulu me-

ngetahui dirinya, dan melalui Eve-lah ia dapat mengetahui

dirinya sendiri.39 Ibn ‘Arabi menganggap perempuan hanya

bagian dari keseluruhan laki- laki, ia adalah aspek ter-

sembunyi yang dikeluarkan untuk tujuan manifestasi ke-

tuhanan. Untuk meraih kembali kesatuannya yang hilang,40

36 Di antara mereka adalah Riffat Hassan yang berpendapat bahwa
hasil makhluk ciptaan pertama Tuhan merupakan bentuk kemanusiaan
yang tidak dapat ditentukan secara pasti laki-laki atau perempuan.
Sebagai penguat argumennya, Hassan mengatakan bahwa kata ‘Adam’
dalam bahasa Yahudi berarti ‘bagian dari tanah’, sedangkan dalam
penggunaannya merujuk pada ‘manusia’ (dalam artian spesiesnya), bukan
dalam artian kediriaannnya sebagai laki-laki. Terma ini, masih menurut
Hassan, di dalam al-Qur’ân yang menunjukkan kepada kemanusiaan
digunakan sebanyak dua puluh satu kasus dari dua puluh lima kali pe-
ngulangannya. Riffat Hassan, “Equal Before Allah?” h. 4-5.

37 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât, vol. I, h. 311-2.

38 Alexander D. Kynsh, “Sufism and the Qur’ân”, h. 144

39 Ibn ‘Arabî, al-Futûhât al-Makkiyyah, (Kairo, 1991), vol. I, h. 116.

40 Ibn ‘Arabî, al-Futuhât al-Makkiyyah, vol. I, h. 116.
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seorang sufi laki- laki harus menggabungkannya yang

dengannya ia dapat menyempurnakan aspek luar dan dalam

dalam pencarian kesempurnaan.

b. Derajat Perempuan

Di antara ayat yang sering menjadi perdebatan dalam

kaitannya dengan posisi perempuan dalam Islam adalah

Q.S. al-Baqarah [2]: 228 mengenai derajat kaum pria yang

lebih tinggi dari kaum perempuan.

Kembali kepada al-Qusyayrî dengan pendekatan

esoteriknya dalam Lathâ’if al-Isyârât, dengan sangat ringkas

ia menafsirkan “wa li al-rijâl ‘alay-hinna darajah wa Allâh

‘Azîz Hakîm” dengan mengungkapkan bahwa tingginya

derajat laki-laki ini disebabkan beban yang ditanggungnya,

yaitu kewajiban menafkahi41 yang dengannya istri ber-

kewajiban untuk melayaninya. Keunggulan laki-laki menurut

al-Qusyayrî tidak menjadikan kelemahan perempuan men-

jadi t idak berarti sama sekali. Sebaliknya, al-Qusyayrî

menegaskan bahwa perempuan mendapatkan manfaat

(maziyyah) dari kelemahan (dha‘f) dan ketidakmampuan

natural mereka ( ‘ajz al-basyariyyah).42 Di sini penafsiran

al-Qusyayrî sangat menarik, dengan menyebutkan bahwa

derajat lelaki yang lebih tinggi tidak menjadikan kelemahan

perempuan sebagai sesuatu yang membuat mereka ter-

puruk, tetapi justru di dalam kelemahan tersebut terdapat

kelebihan mereka. Sejalan dengan pendapat di atas, Sachiko

Murata menegaskan bahwa mengakui sifat-sifat (kelemahan)

yin seseorang di hadapan Tuhan akan membantu menuju

tauhid, sebab tindakan itu dapat mengantarkan seseorang

untuk mengakui bahwa seluruh kekuasaan dan kekuatan

hanyalah milik Allah semata.43

41 Hal ini dapat dilihat dalam penafsirannya pada ayat berikut
“walahunna mitsl al-ladzî ‘alay-hinna bi al-ma‘rûf” dalam al-Qusyayrî,
Lathâ’if al-Isyârât, vol. I, h. 181.

42 Al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât, vol. I, h. 181.

43 Sachiko Murata, The Tao of Islam, h. 195.
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Ibn ‘Arabi mengaitkan derajat perempuan dengan

proses penciptaan Hawa dari Adam. Menurutnya, Hawa

tercipta dari tulang rusuk Adam yang terpendek. Dalam

al-Futûhât al-Makkiyyah, Ibn ‘Arabi menjelaskan dengan

detail argumennya mengenai penciptaan Hawa. Di antara

penjelasannya ia mengatakan:

“Kita telah mengetahui ketinggian derajat langit dan bumi atas

manusia identik dengan ketinggian derajat kaum pria atas kaum

perempuan. ... kita juga mengetahui bahwa Hawa menerima

aktivitas dari Adam dan ia dikeluarkan serta dimunculkan dari

tulang rusuknya yang paling pendek.”44

c. Relasi Suami dan Istri

Mengenai relasi ideal antara suami dan istri, karya sang

Hujjah al-Islâm, Abû Hâmid al-Ghazâlî, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn,

menarik untuk dikaji. Al-Ghazâlî menyebutkan beberapa

etika relasi suami dan istri yang menurutnya disintesis dari

al-Qur’ân. Dalam pandangan al-Ghazâlî, istri harus meng-

abdikan dirinya untuk suami dan keluarga, mengasingkan

dirinya sedapat mungkin dari dunia luar.45 Di sini tampak,

pandangan al-Ghazâlî mengenai relasi suami dan istri sejalan

dengan doktrin-doktrin sufisme mengenai relasi antara murid

dan syekh: istri harus patuh dan taat; perempuan harus

melayani suami dan bapaknya dengan menghormati dan

menghargai mereka, dan tidak melawan otoritas mereka.

Masih menurut al-Ghazâlî, hierarki telah ditetapkan melalui

ketentuan Allah, dan “adalah hak laki-laki untuk diikuti, bukan

untuk menjadi pengikut.”46 Bentuk paralel dari sikap yang

diharapkan dari murid dan perempuan di sini sangat terlihat.

Kedua hubungan tersebut sangat hierarkis.

44 Ibn ‘Arabî, al-Futûhât al-Makkiyyah, vol. III, h. 87 & 18.

45 Lihat Abû Hâmid al-Ghazâlî, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn, (Kairo: al-Bâbî
al-Halabî, 1939), vol. II, h. 48-49.

46 Abû Hâmid al-Ghazâlî, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn, vol. II, h. 46.
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Di sisi lain, Ibn ‘Arabi menggambarkan betapa hubungan

sexual intercourse antara suami-istri dalam kaitannya dengan

relasi antara keduanya merupakan aspek tertinggi dari

pengalaman spiritualitas seorang sâlik yang telah mencapai

maqâm tertentu. Ibn ‘Arabî mengungkapkan gambaran yang

lebih dalam dengan argumennya bahwa hubungan seksual

yang tidak didasarkan atas nafsu alamiah semata merupakan

kejadian tertinggi penyaksian Tuhan. 47 Dari pandangan Ibn

‘Arabi dapat dianalisis bagaimana hubungan suami-istri yang

paling personal telah ditafsirkan sedemikian dalam, se-

hingga keluar dari uraian kedangkalan kenikmatan duniawi.

d. Cinta: Antara Allah dan Perempuan

Sebagai lovers (pencinta) dan pencari Tuhan, aspek

cinta senantiasa menjadi bagian terpenting dalam kehidupan

para sufi.48 Hubungan antara cinta dan perempuan juga

selalu digambarkan dengan sangat dekat atau bahkan

identik. Tidak berlebihan rasanya untuk menyebut sosok

Rabî ‘ah al- ‘Adawiyyah sebagai salah satu pionir wacana

mahabbah Allâh dalam tradisi sufisme. Rabî ‘ah dengan

segala kesalehan dan talentanya juga telah banyak meng-

hasilkan syair-syair cinta dengan nilai sastra yang sangat

tinggi. Rabî ‘ah bahkan digambarkan oleh Annemarie

Schimmel dalam My Soul is a Woman: The Feminine in

Islam (1995) sebagai sosok yang telah berhasil men-

47 Penjelasan lebih jauh mengenai hal ini dapat dilihat dalam Sachiko
Murata, The Tao of Islam”, h. 143 & 193.

48 Bahasa cinta juga selalu dipakai oleh para sufi untuk meng-
gambarkan para syekh mereka. Jalâl al-Dîn Rûmî (w. 1273), contohnya,
menciptakan puisi cinta untuk dan tentang guru spiritualnya, Syams al-
Tabrîz. Para sufi juga beranggapan cinta manusia (‘isyq) dapat menjadi
alat pembantu untuk meraih Tuhan. Ahmad Ghazâlî (w. 1126), Rûmî dan
Fakhr al-Dîn ‘Irâqî, contohnya, mereka mengaggap cinta sebagai jembatan
untuk mencapai cinta Tuhan. Cinta kepada Tuhan adalah cinta sejati.
Lihat Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, (Chapel Hill:
University of North Carolina Press, 1975), h. 291.
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transformasikan tradisi

asketisme yang suram

menjadi asketisme yang

damai penuh dengan

nuansa cinta.49

Ibn ‘Arabi juga sa-

ngat produkti f  meng-

hasilkan syair-syair cinta

yang dapat dinikmati le-

wat kumpulan goresan

tintanya ini dalam Tar-

jumân al-Asywâq. Se-

hubungan dengan wa-

cana perempuan dan

cinta, Ibn ‘Arabi pernah

berkata, “Mereka yang

mengetahui betapa pen-

tingnya perempuan dan

rahasia mereka, tidak akan menghindar untuk mencintai-

nya, bahkan kamâl al- ‘ârifin dapat tercapai dengan men-

cintai perempuan. Hal ini disebabkan yang demikian itu

adalah mirath nabawî dan merupakan cinta yang suci

(divine love),50 karena Nabi berkata, “Perempuan diciptakan

sebagai kecintaan yang dengan kecintaan tersebut dapat

tercapai kecintaan terhadap Tuhan. Oleh karena i tu,

pikirkanlah hal ini dan kamu semua akan melihat keajaiban

demi keajaiban.”51 Ket ika seseorang mencintai kaum

perempuan di dalam batas-batas ini, itulah cinta ilahi.

Penting untuk dicatat bahwa sikap penghargaan dan

penghormatan Ibn ‘Arabi terhadap perempuan tidak serta-

49 Lihat Annemarie Schimmel, My Soul is a Woman.

50 Ibn ‘Arabî membagi tiga aspek cinta: cinta Tuhan, cinta spiritual,
dan cinta biasa. Penjelasan lebih jauh dapat dirujuk melalui Ibn ‘Arabî,
al-Futûhât al-Makkiyyah, h. 145.

51 Ibn ‘Arabî, al-Futûhât al-Makkiyyah, vol. 2, h. 251.
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merta datang dengan sendirinya, tetapi melalui proses yang

panjang. Proses yang turut mendampinginya menelusuri

jalan kesufiannya. Dalam salah satu karyanya, al-Futûhât

al-Makkiyyah, Ibn ‘Arabi juga membahas secara luas ke-

samaan (common grounds) antara laki-laki dan perempuan.52

Ia juga menegaskan bahwa sikapnya terhadap perempuan

berubah dari yang sebelumnya membenci perempuan

selama kurang lebih delapan belas tahun, ketika pertama

kali bergabung dalam tariq sufi sampai benar-benar memberi-

kan penghargaan terhadap perempuan.53

Demikian kayanya pandangan-pandangan Ibn ‘Arabi

tentang perempuan, Huda Luthfi dalam artikelnya “al-Unshûr

al-Untsawî fî Falsafah al-Tashawwufî ‘inda Ibn ‘Arabî” (The

Feminine Element in Ibn ‘Arabi’s Mystical Philosphy) telah

panjang lebar mengelaborasi peran elemen-elemen feminin

dalam proses perpisahan dan penyatuan, atau sebuah

proses yg dalam tradisi tasawuf dipakai istilah dâ’irah al-

khalw ( the circle of creation/ l ingkaran penciptaan).

Al-Ghazâlî dalam karyanya Kimiyayi Saadat mengemuka-

kan lima manfaat yang diberikan perkawinan yang di antara-

nya adalah menjadi dekat dengan perempuan yang dengan-

nya mendatangkan hati yang tenang. Ketenangan ini selanjut-

nya menjadi penyebab meningkatnya keinginan untuk dekat

dengan Tuhan.54 Sebab, ketika mengagungkan Tuhan,

menurutnya, hati menjadi sempit. Kedekatan dengan pe-

rempuan dapat dikatakan sebagai bentuk recovery dari

kepenatan hati ini.

52 Lihat Ibn ‘Arabi, al-Futûhât al-Makkiyyah, vol. 3. h. 114-8.

53 Lihat Ibn ‘Arabi, al-Futûhât al-Makkiyyah, vol. 4, h. 100.

54 Kedekatan dengan Tuhan atau pengalaman keberagamaan tertinggi
yang dicoba untuk diraih oleh para sufi juga dapat disaksikan dalam tradisi
Protestan cabang Lutheran yang menekankan unio mystica dengan Tuhan
(sebuah perasaan merasuk ke dalam aspek ketuhanan). Marx Weber, The
Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, (London: Unwin University
Books, 1976), h. 112.
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Kesimpulan

Setelah mengurai dengan singkat kekayaan pemikiran

para sufi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ân yang berkaitan

dengan perempuan, dapat disimpulkan bahwa dengan

pendekatan esoteriknya yang selalu menekankan pe-

ngungkapan makna batin dari ayat-ayat al-Qur’ân, seseorang

dapat menemukan dimensi lain dari spektrum yang telah

berhasil dipancarkan oleh al-Qur’ân.

Tidak dapat digeneralisasi penafsiran para sufi ini

terhadap ayat-ayat yang sering menjadi perdebatan me-

ngenai posisi perempuan dalam al-Qur’ân, selain di sini

penulis hanya memotret sebagian kecil ulama besar sufi,

penafsiran mereka sangat variatif. Bahkan satu orang seperti

Ibn ‘Arabi, dapat menjadi sangat kaya argumen ketika

berbicara tentang perempuan dan ayat-ayat yang berkaitan

dengannya.

Kendati demikian, dari penelusuran singkat ini, setidak-

nya dapat dikatakan bahwa sebagian dari mereka mem-

berikan posisi yang sangat t inggi terhadap perempuan,

meskipun secara umum, dalam tradisi esoterik Islam,

terdapat hierarki otoritas spiritual, yang dalam hal ini

menjadikan posisi perempuan sedikit banyak terdesak.

Bahkan, seperti yang telah penulis uraikan, Ibn ‘Arabi

berpendapat bahwa pada level-level tertentu dimungkinkan

penyaksian Tuhan dalam diri perempuan. Kemudian Rumi

juga beranggapan bahwa perempuan di samping sebagai

makhluk juga layak untuk dijuluki sebagai “pencipta”.

Satu lagi yang penting untuk dicatat dari biografi-biografi

sufi bahwa sebagian besar dari mereka menerima insipirasi

religius pertama dari para perempuan salehah, yaitu ibu-

ibu mereka. Bahkan, dalam karya al-Sulamî, seperti yang

telah disebutkan, dapat disaksikan betapa gemilangnya

kontribusi para sufi perempuan dalam khazanah mistisisme

Islam. Tidak mengherankan apa yang dikemukakan oleh

Margaret Smith yang sudah lama menggeluti kajian pe-
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rempuan sufi. Dalam kacamata Smith, pada tradisi sufisme-

lah kaum perempuan mendapatkan kesempatan untuk

meng-exercise berbagai bentuk otoritas keagamaan. Smith

tampaknya sangat yakin bahwa dalam tradisi sufisme,

perempuan berada dalam kondisi yang sangat jauh dari

kesan hanya sebagai ciptaan kedua.[]
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M. Anwar Syarifuddin

OTORITAS PENAFSIRAN
SUFISTIK SAHL AL-TUSTARÎ

erbicara tentang tafsir dan tasawuf, nama Sahl

al-Tustarî sangat penting untuk dipertimbangkan

bukan saja sebagai mufasir yang mencanangkan

konsep-konsep tasawuf melalui penafsiran terhadap ayat-

ayat al-Qur’ân, melainkan juga sebagai seorang praktisi sufi

yang cukup disegani. Hal lain yang membuat kajian terhadap

Sahl al-Tustarî terasa istimewa adalah karena kitab tafsirnya,

al-Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm, merupakan kitab tafsir pertama

yang digubah oleh seorang sufi.1 Arti penting kitab tafsir

B

1 L. Massignon, The Passion of Hallaj Mystic and Martyr of Islam,
(trans. H. Mason), (Princeton: Princeton Univ. Press, 1982), i, h. 22.

This article examines the authority of Sahl al-Tustârî in the interpretation of the

Qur’ân. In this regard, Anwar shows how al-Tustâri’s students treat him both as great

Sufi and mufassir. Anwar argues that his authority is evident either in his life or in his

tafsîr work entitled Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm. His experiences in Tustar and Basra

granted him strong traditional knowledge of Tustar and strong rational tradition and

linguistic expertise of Basra. Moreover, although Sufis are claimed to be able to catch

celestial knowledge through mukâshafa, al-Tustârî’s pattern of interpretation shows a

methodology that does not only originates from divine inspiration or esoteric

imagination, but also offers alternative interpretation for moral significance.
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ini bukan saja lantaran isinya memaparkan keunikan bentuk

penafsiran al-Qur’ân yang dilakukan seorang sufi, melainkan

juga karena mukadimah kitab ini juga memberikan outline

yang cukup jelas tentang prinsip-prinsip penafsiran sufi

secara metodologis.2 Kerangka kerja hermeneutik yang

dipaparkan Sahl dalam mukadimah kitab tafsirnya merupakan

kontribusinya yang sangat penting bagi perkembangan

penafsiran sufi pada masanya dan periode-periode selanjut-

nya. Kontribusi inilah yang mengantarkan namanya dikenal

luas dalam dunia tasawuf, sekaligus juga sebagai pionir

corak penafsiran sufi dalam kajian al-Qur’ân secara khusus.

Tulisan ini akan memberi ulasan tentang Sahl al-Tustarî

sebagai seorang sufi, sekaligus juga sebagai mufasir al-

Qur’ân. Dua fungsi yang sangat sinergis dalam membentuk

watak intelektualitasnya sebagai seorang sarjana Muslim

klasik, terutama dalam membangun otoritasnya sebagai

penggagas corak penafsiran sufi terhadap al-Qur’ân.

Sahl al-Tustarî sebagai Seorang Sufi

Sahl bin ‘Abd Allâh b. Yûnus b. Isâ b. ‘Abd Allâh b.

Râfi ‘ al-Tustarî lahir pada awal abad ke-3/9. Para sarjana

berbeda pendapat tentang tahun kelahirannya. Beberapa

riwayat dalam literatur bio-bibliografi Muslim menyebut

kelahirannya tahun 200/815,3 sementara sarjana Barat

seperti Louis Massignon dan Fuat Sezgin menghitung

kelahiran Sahl pada sekitar tahun 203/818.4 Ketertarikan

2 Lihat Sahl al-Tustarî, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, (Kairo: Dâr al-
Kutub al-‘Arabiyya al-Kubrâ, 1911), (selanjutnya disingkat TAF),
Mukadimah.

3 F. Attâr, Muslim Saint and Mystic, (terj. AJ. Arberry), (London:
Routlege and Kegan Paul, 1979), h. 153; Ibn Khallikân, Wafayât al-A‘yân
wa Anbâ’ Abnâ’ al-Zamân, (Kairo: al-Nahdhah al-Mishriyyah), 1948, II,
h. 15; Ibn al-Atsîr, al-Kâmil fî al-Târîkh, (Kairo: Dâr al-Kâtib al-‘Arabî,
1996), viii, h. 582.

4 L. Massignon, The Passion of Hallâj, h. 69; Fuat Sezgin, Geschichte
des Arabischen Schrifftum (GAS), (Leiden: Brill, 1967), vol. i, h. 647.
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Sahl terhadap gagasan-gagasan pemikiran serta praktik

amaliah tasawuf bermula dari ritual tasawuf yang dilakukan

oleh pamannya, Muhammad b. Sawwâr. Pada usia tiga tahun,

Sahl sudah terbiasa bangun tengah malam dan menyaksikan

bagaimana pamannya melakukan shalat malam. Akan tetapi,

sang paman selalu saja menyuruhnya untuk kembali tidur.

Ketika usianya dirasa sudah tepat, suatu hari barulah sang

paman bermaksud mengenalkan ajaran tasawuf kepadanya

seraya bertanya, “Apakah kamu dapat mengingat Tuhan

yang menciptakanmu?” Sahl menjawab, “Bagaimana caranya

agar aku mengingat-Nya?” Sang paman pun memberikan

instruksi, “Katakan tiga kali di dalam hatimu tanpa meng-

gerakkan lidahmu saat menjelang tidur malam, ‘Allah

bersamaku, Allah mengawasiku, Allah menjadi saksiku.’”

Sahl menuruti perintah tersebut dan menjalankannya selama

sepuluh hari. Setelah masa itu sang paman kemudian

menambah secara berlipat jumlah hitungannya menjadi

sepuluh, dua puluh satu kali, dan terus bertambah untuk

malam-malam berikutnya.5

Sementara itu, jenjang pendidikan formal Sahl dimulai

dari sebuah sekolah tradisional. Di usia enam tahun Sahl

dikirim ke sekolah al-Qur’ân di kampungnya di Tustar. Dia

mulai menghafalkan al-Qur’ân di luar kepala dan mengkaji

isi kandungannya. Di luar pendidikan formal tadi, pada saat

pulang ke rumah Sahl terus mendapatkan bimbingan secara

informal dari pamannya. Selain menyertakan Sahl dalam

mata rantai periwayatan hadis dengan tokoh-tokoh terkenal

seperti Sufyân al-Tsawrî, Abû ‘Amr b. ‘Alâ’, Mâlik b. Dinâr,

Sufyan b. ‘Uyainah, dan Ayyûb al-Sahtiyânî, sang paman

juga berperan besar dalam mengantarkan Sahl lebih dalam

memasuki dunia tasawuf, ketika melalui tangannya pulalah

Sahl menerima sebuah jubah sufi dari seorang pir yang

5 Yafi‘î, Mir’ât al-Janân wa ‘Ibrât al-Yaqzhân, (Heiderabad: Dâr
al-Ma‘ârif al-Nizhâmiyyah), 1338 H, II, h. 200.
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tidak diketahui namanya di kota Basrah.6

Pada usia dua belas tahun, Sahl mulai melaksanakan

puasa setiap hari yang dikenal dengan istilah shawm dahr.

Melalui ritual ini, ia memilih makanan berbuka puasanya

hanya dengan sepotong roti.7 Sejak saat itu, tampak bahwa

kecenderungannya terhadap jalan hidup sufi yang dipilihnya

semakin bertambah kuat saja. Hal ini ditandai ketika Sahl

menemukan pertanyaan yang selalu saja muncul di dalam

pikirannya. Ia tidak bisa menemukan sendiri jawaban atas

pertanyaan itu. Begitu pula dengan para ulama yang ia

tanyai di Basrah, sehingga ia disarankan untuk berlayar

ke Pulau ‘Abbadan guna menemukan jawaban pertanyaan

tersebut. Secara sederhana Qusyairî menyebut problem

ini dengan isti lah “sebuah persoalan” (mas’âla), tanpa

menyebutkan penjelasan mengenai apa yang ia maksud

dengan istilah “persoalan” itu.8 Sementara itu, Ibn ‘Arabi

menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi Sahl adalah

kenyataan tentang “sujudnya hati” (sujûd al-qalb ).9

Pengalaman tentang sujudnya hati tentu saja me-

rupakan sebuah isti lah mistik. Munawi dalam kitabnya

Kawâkib al-Durriya berdasarkan sebuah riwayat yang diambil

dari Ibn ‘Arabi menjelaskan bagaimana dialog yang terjadi

dalam pertemuan Sahl dengan Hamzah al-‘Abbadânî. Munawi

mengatakan bahwa ketika Sahl sampai di Pulau ‘Abbadân

ia bertanya kepada Hamzah, “Wahai Syekh! Apakah hati

selalu bersujud?” Hamzah menjawab, “Ya, selamanya!” Atas

6 Ansari, Thabaqât al-Shûfiyyah, (Kabul:1961), 116 dalam G.
Böwering, The Mystical Vision of Existence, (Berlin: Walter the Gruyter,
1980), h. 45-46.

7 Yafi‘î, Mir’ât al-Janân, II, 201.

8 Qusyayrî, Risâlah, (Beirut: Dâr al-Khair, 1988), h. 401.

9 Lihat Ibn ‘Arabî, Futûhât al-Makkiyyah, (Kairo: al-Hayât al-
Mishriyyah, 1972), i, 76; II, 20, 102; iii, h. 86; lihat juga Böwering,
Mystical Vision, h. 48.
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dasar jawaban sederhana inilah Sahl kemudian merasakan

bahwa dirinya telah menemukan jawaban yang ia inginkan

selama ini. Ia kemudian memutuskan untuk tinggal bersama

Hamzah di gubuk (ribât) pertapaannya.10 Gubuk ini rupanya

cukup terkenal sebagai persinggahan beberapa tokoh

terkenal sepanjang sejarah. Beberapa tokoh ternama pernah

singgah di gubuk ini, seperti Muqâtil b. Sulaimân (w. 150/

767), Hammâd b. Salâma (w. 167/784), Wakî‘ b. al-Jarrâh

(w. 197/812), Sulaymân al-Darânî (w. 215/830), Bishrî al-

Hâfî (w. 227/841), Sarî al-Saqatî (w. 251/865), dan ‘Abd al-

Rahîm al-Istakhrî (w. ±300/912).11

Setelah tinggal bersama Hamzah al-‘Abbadânî selama

beberapa saat, pada tahun 216/831 Tustarî kembali ke tanah

kelahirannya di kota Tustar. Tidak lama kemudian, ia

mengadakan beberapa perjalanan, termasuk perjalanan

untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah pada tahun 219/

834. Sarrâj di dalam kitabnya al-Luma‘ fî al-Tashawwuf

mengomentari bahwa peristiwa haji ini dilakukan oleh Sahl

hanya sekali saja seumur hidupnya, sehingga Sarrâj

menyebutnya dengan sebutan haji Islam (hajj al-Islâm ).12

Kenyataan ini menandai perbedaannya dengan para sufi

lain yang lazimnya melakukan haji berkali-kali selama hidup

mereka.

Selain pamannya Muhammad b. Sawwâr dan Hamzah

al- ‘Abbadani yang memberi pengaruh cukup berarti bagi

pembentukan intelektualitas dan spiritualitas Sahl, tokoh

sufi lain yang memberi kontribusi besar bagi Sahl adalah

Dzû al-Nûn al-Mishrî. Ia bertemu Dzû al-Nûn saat pelaksanaan

10 Munawi, Kawâkib al-Durriyah, i, h. 238 dalam Böwering, Mystical
Vision, h. 48.

11 Böwering, Mystical Vision, h. 47.

12 Sarrâj, al-Luma‘ fî al-Tashawwuf (ed. RA Nicholson), (Leiden:
1914), h. 167.
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ibadah haji di Mekkah.13 Pengaruh tokoh terakhir ini terasa

sangat penting, terutama dalam mengajari hal  tawakkal

kepada Allah.14 Pengaruh Dzû al-Nûn yang cukup dominan

berbuah pada tumbuhnya sikap hormat Sahl terhadap

sejawatnya ini, yang bagi sebagian kalangan disebut pula

sebagai guru bagi Sahl, sebagaimana ditunjukkan melalui

sikap Sahl yang enggan menerima murid sampai Dzû al-

Nûn al-Mishrî meninggal dunia pada tahun 246/861. Saat

kematian Dzû al-Nûn diungkapkan Sahl sebagai “suatu hak

yang (berubah) menjadi sebuah kewajiban untuknya.”15

Amalan Tasawuf

Melalui guru-guru spiritual sebagaimana telah disebut-

kan, Sahl mendapatkan ajaran tentang tasawuf yang bukan

saja berupa teori pemahaman, melainkan juga amalan yang

berupa latihan-latihan mistik, seperti dengan membiasakan

diri makan daun bunga teratai sebagai makanan pokok

selama beberapa waktu. Ia pun, kemudian mengganti

makanan pokoknya dengan kulit buah-buahan selama tiga

tahun. Sebagai biaya hidup, ia hanya menghabiskan se-

banyak satu dirham saja selama setahun. Ditanya tentang

alasan berkenaan dengan latihan spiritualnya, seperti ketika

ia ditanya tentang cara mengatur makanan yang ia makan,

Sahl mengatakan bahwa ia terbiasa makan tanpa me-

nentukan batas-batas khusus, tidak juga menentukan waktu

tertentu kapan harus makan. Maksudnya, ia makan tanpa

pernah menakar jumlahnya terlebih dahulu.16

13 Lihat Qusyayrî, Risâlah, h. 66; Ibn Khallikân,Wafayât, i, h. 389;
Abû Nu‘aym, Hilyah, x, h. 190.

14 Lihat Böwering, Mystical Vision, 51; lihat juga text Kitâb al-
Mu‘âradhah dalam Cihad Tunc, Sahl b. ‘Abd Allâh al-Tustarî und die
Sâlimiyya, (Bonn:1970).

15 Sarrâj, al-Luma‘, h. 181.

16 Winter, Al-Ghazali on Disciplining the Soul and on Breaking the
Two Desires, Books XXII and XXIII of the Revival of Religious Sciences,
(Cambridge: The Islamic Texts Society, 1995), h. 158.
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Ritual puasa dan merasakan kelaparan secara sis-

tematis merupakan ciri-ciri gaya hidup zuhud yang dijalankan

Sahl al-Tustarî. Sebagaimana ia mulai melakukan puasa dahr

sejak usia dua belas tahun. Beberapa sumber menyebutkan

bahwa Sahl melakukan praktik berpuasa semacam ini secara

konstan. Sarrâj menyebut Sahl terbiasa makan setiap lima

belas hari. Bahkan, selama sebulan penuh ketika Ramadhan,

misalnya, ia hanya menghabiskan satu gigitan roti saja,

sementara setiap harinya ia cukup berbuka dengan minum

air.17 Praktik puasa semacam ini telah mengurangi kekuatan

fisiknya sampai-sampai ia tidak mampu berdiri dari duduknya,

selain pada saat shalat. Di saat shalat itulah, kekuatan

tubuhnya kembali pulih secara menakjubkan. Kekuatan

spiritual ini membuatnya mampu berdiri di depan mihrab

untuk menjadi imam shalat jamaah. Akan tetapi, ketika

shalat usai, ia pun kembali lemah seperti kondisinya

semula.18 Gambaran mengenai kerasnya latihan spiritual

yang dilakukan Sahl membuat Qusyayrî berkomentar bahwa

Sahl b. ‘Abd Allah akan merasa kuat ketika ia lapar, sebaliknya

ia akan merasa lemas ketika ia makan.19

Ada beberapa alasan yang mendasari kebiasan makan

yang dilakukan Sahl. Abu Thâlib al-Makkî di dalam Qût al-

Qulûb, menjelaskan bahwa rasa lapar dapat mengurangi

volume darah yang melewati jantung seseorang, sehingga

hal ini akan meringankan beban kerja jantung. Ini akan

mengakibatkan aliran darah dari dan menuju jantung berjalan

lancar karena unsur-unsur lemak yang menempel di sekitar-

nya menghilang. Dengan kata lain, proses ini akan me-

nyebabkan jantung memiliki tekstur yang lembut. Dengan

membiasakan praktik asketisme semacam itu, kadar ke-

kerasan hati yang menjadi penghalang akan hilang. Sebalik-

17 Sarrâj, al-Luma‘, h. 217.

18 Sarrâj, al-Luma‘, h. 207.

19 Qusyairî, al-Risâlah, h. 81.
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nya, Makkî menerangkan bahwa ketika volume darah yang

melewati jantung berkurang, maka pertahanan tubuh

terhadap masuknya bibit penyakit akan bertambah kuat

lantaran masuknya penyakit tersebut hanya akan mengalir

dalam urat nadi yang penuh dengan hasrat keinginan.20

Proses diet semacam inilah yang dipercaya sebagai cara

tepat dalam menyiapkan medium yang baik dalam proses

pencernaan ilmu pengetahuan, seperti tercermin ungkapan

Sahl sendiri, “Ketika Allah menciptakan dunia, Dia mencipta-

kan dosa dan kelupaan dalam kebiasaan makan berlebihan,

sementara ilmu dan kebijaksanaan dalam rasa lapar.”21

Ciri khas amalan tasawuf Sahl didasarkan pada doktrin

bahwa Allah merupakan makanan pokok (qût) sufi sehari-

hari. Melalui ritual zikir sufi akan mendapatkan kekuatan

fisik karena seluruh anggota badannya akan berada bersama

Allah.22 Dengan demikian, zikir t idak saja memberikan

kenikmatan dalam hati seseorang yang melakukannya,

tetapi orang yang berzikir juga akan merasakan kehadiran

kekuatan Tuhan yang mengalir ke seluruh tubuhnya karena

ia menjadikan Tuhan sebagai makanannya sehari-sehari.

Dari kebiasan asketik ini, Sahl mematangkan sisi kejiwaan-

nya selama masa pengasingan sebelum menjadi seorang

guru sufi yang memberikan pengajaran tentang tasawuf

dan menerima murid-murid.

Murid-muridnya

Murid-murid Sahl dapat dibagi ke dalam dua kategori.

Pertama, para murid yang tinggal bersamanya untuk me-

ngabdi selama jangka waktu tertentu. Kedua, mereka yang

dikutip di dalam karya-karya Sahl, dan mereka yang dikutip

20 Makkî, Qût al-Qulûb, (Kairo: Mathba‘ah al-Mishriyyah,1932), I,
h. 94.

21 Qusyayrî, al-Risâlah, h. 375.

22 TAF, 15.
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melalui sumber-sumber lain yang berkaitan dengan riwayat

mengenai Sahl al-Tustarî yang disebutkan bersama mereka.

Dalam kategori pertama, murid Sahl yang paling dikenal

adalah al-Husayn b. Manshûr al-Hallâj. Ketika berusia 16

tahun, al-Hallâj t inggal bersama Sahl selama dua tahun

dari tahun 260/873 sampai tahun 262/875. Dari hubungan

guru dan murid antara keduanya, tampak pengaruh yang

diberikan Sahl terhadap al-Hallâj, yang menurut Massignon,

hal itu dapat dilihat dari kesamaan disiplin mengenai puasa,

kesamaan cara dalam melaksanakan kewajiban puasa di

bulan Ramadhan, kesamaan jumlah rakaat (400) shalat

dalam sehari-semalam, dan kesamaan ajaran tentang yaqîn

yang dinisbatkan kepada kedua orang mistik ini. Hanya

saja, kesamaan ajaran tasawuf, menurutnya pula, t idak

mampu mengubah pandangan murid-murid Sahl yang lain

ketika kasus eksekusi terhadap al -Hal lâj  mendapatkan

dukungan dari kelompok sufi Sâlimiyya23 yang tercermin

dalam pertimbangan mereka secara teologis.24 Masih dalam

kerangka hubungan ini,  menurut Massignon, pembaca

dapat juga membandingkan kesamaan ajaran-ajaran Sahl

tentang hujjatullâh, juga tentang hâdi, muhdî, wa huwa

al-gharîb f î  zamânihi ,  dengan julukan al-gharîb yang

diberikan kepada al-Hallâj.25 Dengan menjadi murid Sahl,

al-Hallâj tumbuh menjadi pribadi sufi yang memiliki ke-

mampuan dalam mengapresiasi teks-teks al-Qur’ân sebagai

kata-kata yang memiliki makna batin.26

23 Salimiyya adalah sebuah aliran yang didirikan oleh murid Sahl yang
bernama Muhammad b. Sâlim al-Basrî bersama dengan anak lelakinya Abû
al-Hasan Ahmad b. Sâlim. Cihad Tinc, Sahl b. ‘Abd Allâh al-Tustarî und
die Sâlimiyya, h. 22-23.

24 L. Massignon, The Passion of Hallaj, i, h. 71.

25 L. Massignon, The Passion of Hallaj, i, h. 71.

26 L. Massignon, The Passion of Hallaj, i, h. 63.
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Selain al-Hallâj, minimal ada tiga orang yang jelas-jelas

disebutkan oleh Sulami dalam Thabaqât al-Shûfiyyah

sebagai murid Sahl yang menempati kategori pertama selain

al-Hallâj: Ibn Sâlim, Jurayrî, dan Muzayyin. Abû ‘Abd Allâh

Muhammad b. Ahmad b. Sâlim al-Bashrî (w. 297/909)27

merupakan murid yang paling terpercaya lantaran ia me-

ngabdi kepada Sahl selama lebih dari 60 tahun dan tidak

pernah berguru kepada yang lain. Kesaksian Ibn Salim

mengungkapkan bahwa tidak ada banyak perubahan dalam

hal zikir yang dilakukan Sahl selama jangka waktu ia menjadi

muridnya.28 Ibn Sâlim juga menjadi salah seorang perawi

penting bagi pernyataan-pernyataan yang berasal dari Sahl.

Sebagai pengaruh langsung, aliran sufi Sâlimiyyah yang

didirikannya di Basrah mengadopsi metode pendidikan yang

diterapkan oleh guru satu-satunya ini.

Sementara itu, Abû Muhammad Ahmad b. Muhammad

b. al-Husayn al-Jurayrî (w. 311/923) selain berguru kepada

Sahl juga berguru kepada al-Junayd (w. 297/910). Sulamî

menyebutkan bahwa Jurayri menggantikan posisi al-Junayd

sebagai imam majelis lantaran kesempurnaan kondisi

tasawuf dan kesahihan pengetahuan yang dimilikinya.29

Sementara Böwering memberi catatan bahwa Jurayrî me-

miliki pengaruh yang luas dalam aktivitas sufi pertengahan

abad ke-4/10 di Basrah.30 Sedangkan Abû al-Hasan ‘Alî b

Muhammad al-Muzayyin (w. 328/939) juga menjadi murid

al-Junayd di Baghdad. Dia diakui sebagai anggota lingkaran

sufi Baghdad, dan diberikan gelar sebagai guru yang paling

warâ’, dan salah seorang mistik terbaik. Ia kemudian tinggal

di Mekkah selama bertahun-tahun dan wafat di sana pada

tahun 328/939.31

27 Sulamî, Tabaqât al-Sufiyya, h. 431-434.

28 Sarrâj, Luma‘, h. 265.

29 Sulamî, Thabaqât, h. 253-259.

30 Böwering, Mystical Vision, 82-83.

31 Sulamî, Thabaqât, h. 396-400.
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Pada kategori kedua, ada banyak murid Sahl yang

umumnya digolongkan sebagai pribadi-pribadi yang memiliki

kontak langsung dengan Sahl dalam hal periwayatan per-

nyataan-pernyataannya. Ke dalam kelompok ini terdapat

nama-nama seperti Abû ‘Abd al-Rahmân b. Ahmad al-

Marwazî,32 Ahmad b. Matâ,33 Abû al-Hasan ‘Umar b. Wâshil

al-Anbârî,34 dan Abû Yûsûf Ahmad b. Muhammad b. Qays

al-Sijzî, Ishâq b. Ahmad35 dan al-Muqhî,36 Abû Bakr Muhammad

b. al-Husayn al-Jawrâbî, Abû Muhammad b. Yahyâ b Abî Badr,

‘Abbâs b. Ahmad, Abu Muhammad b. Suhayb, Abû Bakr

Muhammad b. al-Mundzir al-Hâjimî, Abû al-Hasan al-Nuhhâs,

Abû al-Fadhl al-Syîrâzî, Ja‘far b. Ahmad, Abû Bakr Ahmad b.

Muhammad b. Yûsuf, ‘Alî b. Ahmad b. Nûh al-Ahwazi, Abu

Bakr al-Jûnî, ‘Ali Ja‘far b Ya‘qûb al-Tsaqafî, Ibrâhîm al-Barjî,

Abû Bakr al-Daynûrî, Abû Basyr ‘Isâ b. Ibrâhîm b Distakûtâ,

Abû al- ‘Abbâs al-Khawwâsh, Abu ‘Alî Muhammad b. al-

Dhahhâk b. ‘Umar.37 Adalah berkat dedikasi murid-muridnya

inilah gagasan mistik Sahl dan pengajarannya di bidang

tasawuf dapat diteruskan ke generasi selanjutnya. Sahl

meninggal dunia di Basrah pada usia 80 di tahun 283/896.38

Para murid inilah yang memiliki peran besar dalam menulis

dan membukukan karya-karya Sahl al-Tustarî lantaran hampir

semua ajaran Sahl al-Tustarî merupakan penjelasan lisan

yang diberikan dalam majelis yang dipimpinnya.

Tidak ada informasi tambahan lain mengenai Sahl b.

‘Abd Allâh al-Tustarî selain bahwa ia menikahi seorang istri

32 TAF, h. 64.

33 TAF, h. 59,75,76.

34 TAF, h. 64.

35 Sarrâj, Luma‘, h. 319, 394.

36 Sarrâj, Luma‘, h. 406.

37 Abû Nu‘aym, Hilyah, x, h. 190-212.

38 Sulamî, Thabaqât al-Shûfiyyah, h.119.
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dan memiliki seorang anak. Dia tampak bahagia dalam

kehidupan perkawinannya, bahkan istrinya juga turut serta

melakukan kehidupan zuhud yang sama. Gaya hidup yang

sederhana ini, yang mengarahkan seluruh kebutuhannya

kepada Tuhan juga merupakan landasan untuk mendidik

keluarga dan anaknya.39 Nama besar Sahl al-Tustarî sebagai

seorang sufi telah membawa kaum Muslimin menganggap-

nya sebagai seorang wali, yang makamnya ramai dikunjungi

orang selama berabad-abad.

Otoritas Sahl al-Tustarî dalam Menafsirkan al-Qur’ân

Otoritas Sahl dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ân,

terutama dalam menyusun corak penafsiran sufi dapat dilihat

di dalam karya tafsirnya yang diberi judulTafsîr al-Qur ’ân

al-‘Azhîm. Karya tafsir Sahl al-Tustarî ini dianggap sebagai

karya tafsir sufi tertua. Massignon menyebutnya sebagai

karya pertama tentang tafsir simbolik dan analogis.40 Kitab

ini mengambil bentuk sebagai sebuah kitab tafsir al-Qur’ân

yang berseri, meskipun penulisnya tidak memuat penafsiran

untuk seluruh ayat-ayat al-Qur’ân dari awal sampai akhir,

tetapi memilih hanya ayat-ayat yang memang memerlukan

penjelasan mengenai indikasi yang dapat diambil darinya

di samping pengertiannya secara literal. Penjelasan yang

dipaparkan di dalam setiap ayat yang ia tafsirkan bervariasi

dari beberapa kata sampai uraian yang panjang dan men-

detail. Dari segi bentuk dan volume naskah, tafsir ini

tergolong sangat kecil, akan tetapi sangat bernilai dalam

segi kualitas penjelasan yang dikandungnya.41 Lebih penting

lagi, naskah tafsir ini menurut Böwering memang autentik

milik Sahl al-Tustarî, dan dapat ditelusuri melalui manuskrip-

39 MK Ja‘far, Min al-Turâts al-Shûfî, 40.

40 Massignon, The Passion of Hallaj, i, 22.

41 R. Ahmad, “Qur’anic Exegesis and Classical Tafsîr” dalam The Islamic
Quarterly, xii, 1968, 100.
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manuskrip dan edisi cetaknya. Ada enam manuskrip yang

memuat naskah tafsir ini dan dua buah edisi telah cetak.

Enam manuskrip itu adalah: Gotha 529, Fâtih 638, San‘â

62, Fâtih 3488/2, Zhâhiriyyah 515, dan Cairo I 38. Adapun

edisi cetaknya adalah Cairo 1326/1908 dan Cairo 1329/

1911 . 42

Struktur utama isi kandungan tafsir ini dapat dibagi ke

dalam dua bagian, yaitu: pengantar atau pendahuluan dan

isi penafsiran. Bagian pengantar pendahuluan terdiri dari

dua subbab, yaitu muqaddimah dan subbab mengenai

karakteristik pencarian pemahaman terhadap al-Qur’ân.

Bagian mukadimah terdiri dari dua halaman pengantar

tentang konsep umum al-Qur’ân. Di antara hal yang ditekankan

pentingnya oleh Sahl dalam pengantar pendahuluannya ini

adalah doktrin bahwa al-Qur’ân merupakan kitab induk yang

makna setiap kalimatnya bisa dibagi menjadi empat tingkatan

makna: zhâhir, bâthin, hadd, dan mathla‘. Sebagai kon-

sekuensinya, Sahl juga mengklasifikasi perbedaan kelompok

orang dalam membaca al-Qur’ân. Dalam subbab yang me-

negaskan karakteristik umum pencarian pemahaman terhadap

al-Qur’ân, Sahl memulai penjelasannya dengan menguraikan

status al-Qur’ân sebagai tanzîl, wahyu Tuhan yang diturunkan

ke dalam hati Muhammad. Karakter al-Qur’ân sebagai tanzîl

dan dalam hubungannya dengan statusnya sebagai kitab

induk yang mengandung banyak makna merupakan landasan

utama prinsip penafsiran Sahl yang menegaskan bagaimana

seharusnya penafsiran terhadap al-Qur’ân harus dijalankan.

Pengantar pendahuluan yang dituliskan di bagian awal tafsir

ini merupakan gambaran bagaimana ia menuangkan karangka

dasar penafsirannya terhadap al-Qur’ân.

Bagian isi penafsiran Sahl terhadap ayat-ayat al-Qur’ân

di dalam kitab tafsir ini dimulai dengan menempatkan sebuah

subbab pembahasan tentang arti basmalah. Adapun uraian

42 Böwering, Mystical Vision, 100.
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selanjutnya adalah penafsiran berseri terhadap seluruh 114

surah yang ada dalam al-Qur’ân. Hanya saja, Sahl memilih

ayat-ayat tertentu saja dari setiap surah untuk ditafsirkan

sesuai dengan indikasi yang mampu ia tangkap melalui

kapasitasnya sebagai seorang sufi. Tidak ada patokan

tertentu mengenai berapa jumlah ayat yang ia ambil untuk

ditafsirkan dalam setiap surah. Minimal ada tiga ayat dari

setiap surah pendek yang diberikan penafsirannya oleh

Sahl. Jumlah ayat yang ditafsirkan bisa berlipat ketika ia

membahas surah-surah yang panjang. Dalam pandangan

Sahl, beberapa surah al-Qur’ân menempati posisi penting,

terutama surah al-Fâtihah dan al-Ikhlâs, meskipun jumlah

ayat dalam surah-surah itu secara berurut hanya tujuh dan

tiga ayat saja.

Tujuan utama penafsiran sufi umumnya adalah guna

memberikan penafsiran al-Qur’ân yang mendukung upaya

pengungkapan signifikansi moral al-Qur’ân dalam bentuk

penafsiran simbolik. Oleh karena itu, jika tafsir sufi terkesan

ringkas dan padat, maka memang senyatanya tafsir ini hanya

memuat interpretasi terhadap ayat-ayat yang dalam pandang-

an sufi memiliki makna ganda. Dari makna ganda ini, Sahl

sebagai sufi memberikan penjelasan dan pemahaman

tentang maknanya dengan cara menarik analogi sehingga

didapatkan signifikansi moral yang menjadi hasil dari analisis

simboliknya. Dalam hal ini pula kepiawaian seorang mufasir

yang mengerti benar masalah semantik bahasa Arab,

sekaligus juga seorang sufi yang alim diperlukan guna dapat

mengungkapkan isyarat yang tersembunyi di balik penjelas-

an literalnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Tafsîr al-Qur’ân

al- ‘Azhîm juga menggambarkan ciri khas karakter karya

pemikiran Sahl yang memadukan gaya penafsiran tradisional

dan penalaran yang bersifat rasional. Gaya penafsiran

tradisional dapat dilihat melalui penafsiran yang mendasar-

kan pada pendapat para tokoh sufi yang hidup pada masa
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sebelumnya, ataupun juga pada penafsiran ayat-ayat yang

didasarkan pada penjelasan maknanya secara literal. Se-

mentara penalaran secara rasional diwujudkan dalam proses

penakwilan dengan menggunakan analogi, di mana ungkap-

an yang mewakili penjelasan literal tersebut dibandingkan

dengan konstruk pemikiran mistik yang menandai signifikan-

si moral sebagai uraian simboliknya. Bahkan yang unik,

metode penafsiran simbolik yang dilakukan oleh Sahl juga

memiliki karakter pemikiran yang menyertakan aspek

pengambilan argumentasi secara naqli untuk dasar pe-

narikan analoginya. Prosedur semacam ini diambil baik

melalui penegasan yang berupa pernyataan al-Qur’ân yang

terdapat di surah lain, maupun dengan menggunakan

pernyataan yang berasal dari hadis.

Metode Penafsiran

Karakter utama metode penafsiran sufi Sahl al-Tustarî

terhadap ayat-ayat al-Qur’ân adalah dengan menarik sig-

nif ikansi moral al-Qur ’ân yang direfleksikan baik dalam

penafsiran langsung melalui penjelasan harfiahnya, maupun

dalam pemahaman dengan mengambil makna figuratif yang

dihasilkan melalui proses analogi terhadap makna harfiah

yang ditunjuk. Kedua jenis metode penafsiran ini dipakai

dalam corak penafsiran sufi, yang dalam kasus Sahl,

bergantung sepenuhnya pada jelas atau kurang jelasnya

indikasi ke arah ajaran moral yang dikandung al-Qur’ân di

dalam sebuah ayat yang hendak ditafsirkan. Sahl menge-

depankan penafsiran melalui penjelasan harfiah, terutama

jika dengan metode itu signifikansi moral yang diinginkan

sudah dapat dicapai, maka cukup penafsiran literal saja

yang diberikan terhadap ayat itu. Dalam hal ini penafsiran

secara simbolik baru ditempuh ketika makna harfiah yang

ditunjuk baru bisa mengungkapkan signifikansi moral yang

dikandung melalui proses analogi berdasarkan sebuah

argumen tertentu, baik naqlî maupun i j t ihâdî dengan

menelusuri uraian semantiknya.
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Ada banyak ragam analogi yang digunakan oleh Sahl

dalam mencapai signifikansi moral al-Qur’ân melalui metode

penafsiran simbolik ini. Umumnya ia memakai metode

perbandingan yang sepadan. Dalam beberapa kasus, Sahl

melakukan penafsiran simbolik dengan menerapkan ungkap-

an majazi dari umum ke khusus atau sebaliknya. Terkadang,

metode perbandingan dilakukan dengan menarik inversi

dengan mengungkapkan mafhûm yang berlawanan dari

denotasinya. Pemakaian metode perbandingan atau analogi

melalui berbagai ragam bentuk penarikan kesimpulan inilah

yang menyebabkan corak penafsiran ini lebih cocok disebut

sebagai bentuk takwil dibanding dengan menyebutnya

sebagai sebuah penafsiran secara isyari. Akan tetapi, makna

figuratif yang dihasilkan dalam penafsiran simbolik yang

dilakukan sufi memang tidak serta-merta menjadi terlepas

dari pemahaman harfiahnya. Hal ini disebabkan karena

makna figuratif yang diambil bertumpu pada analisis se-

mantik yang jelas-jelas merujuk kepada makna harfiah. Oleh

karena itu, j ika penafsiran harfiah dilakukan melalui pe-

maparan yang menjelaskan makna sebuah ayat berdasarkan

konvensi umum pemakai bahasa Arab tentang pengertian-

pengertian apa saja yang dapat dikenakan terhadap sebuah

lafal al-Qur’ân, maka penakwilan yang dilakukan sufi yang

menjadi kelanjutan dari penafsiran harfiah tadi jelas-jelas

menunjuk pada praktik “interpretasi” terhadap keragaman

makna yang ada melalui sebuah proses penalaran yang

bersifat ijtihadi.

Dalam hal ini, pemahaman simbolik yang berhasil ditarik

oleh seorang mufasir sufi dari sebuah ayat al-Qur’ân bukan

semata-mata bersifat faydhî atau metode penafsiran yang

didapatkan melalui limpahan ilham yang diterima langsung

dari Allah SWT tanpa mempertimbangkan analisis ijtihadi.

Karena penalaran i j t ihadi memberi penekanan pada pe-

makaian argumentasi melalui aspek semantiknya yang

menjadi pengertian dasar sebuah kata. Penyebutan corak

penafsiran sufi sebagai hasil dari metode penafsiran yang
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disebut faydhî muncul ketika sufi dianggap sebagai se-

kelompok kecil orang yang mampu menerima langsung

limpahan pengetahuan Tuhan ke dalam hatinya. Pengetahu-

an Tuhan ini dikategorikan sebagai i lham, yang sebagai

konsekuensinya diakui pula sebagai salah satu sumber

i lmu.43

Bila memerhatikan corak penafsiran yang dilakukan Sahl

di dalam kitab tafsirnya, akan didapatkan beberapa kenyataan

bahwa Sahl memakai dua jenis metode penafsiran: harfiah

dan simbolik, yang kedua-duanya menekankan pada ter-

ungkapnya signifikansi moral al-Qur’ân yang menjadi fokus

utama pelaku tasawuf. Oleh karena itu, tidak mengheran-

kan bila Sahl tidak menafsirkan seluruh ayat yang ada di

dalam al-Qur’ân dan hanya menaruh perhatian pada ayat-

ayat tertentu saja yang memuat indikasi ke arah makna batin

yang sejalan dengan fokusnya dalam mengusung panji-panji

ajaran moral al-Qur’ân. Pengungkapan signifikansi moral al-

Qur’ân ini umumnya dilakukan terhadap kelompok ayat-ayat

muhkamât yang memiliki makna harfiah yang jelas. Dalam

beberapa kasus, meski sangat jarang, metode penafsiran

ini juga diterapkan kepada ayat-ayat mutasyâbihât, seperti

ayat-ayat yang tergolong ke dalam kelompok ahruf

muqaththa‘ât yang menjadi ayat pembuka bagi surah-surah

tertentu, meskipun ayat-ayat ini tidak memiliki pemahaman

secara zhâhir.

Menimbang lebih dalam lagi terhadap apa yang di-

lakukan Sahl dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ân ke arah

signifikansi moral yang ditunjuknya, maka secara me-

todologis metode penafsiran ini berbeda dengan praktik

43 Pendapat yang mengatakan ilham sebagai bagian dari sumber ilmu,
seperti dipegangi al-Ghazâli dalam Risâlah Ladunniyya, nampaknya kurang
atau bahkan tidak diakui keberadaannya oleh kalangan Mâturidiyya yang
bermadzhab fiqh Hanafî. Hal ini ditunjukkan oleh Abû al-Hafsh al-Nasafî
yang mengatakan bahwa akar ilmu pengetahun (asbâb al-‘ilm) hanya tiga
hal saja: indra, riwayat yang terpercaya, dan akal. (Lihat A.J. Wensinck,
The Muslim Creed, Delhi: 1979, h. 263)
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takwil yang dilakukan oleh kalangan Bâthiniyyah dari

kelompok Syiah. Penjelasan mengenai asal penyebutan

nama kelompok Syiah ini dan metode takwil mereka di

katakan oleh Sa‘d al-Dîn al-Taftâzânî (w.722/1390) dalam

Syarh al- ‘Aqâ’id al-Nasafiyyah dinyatakan bahwa asal

sebutan nama Bâthiniyyah diberikan lantaran mereka

menyandarkan interpretasi terhadap teks al-Qur’ân bukan

melalui indikasi yang tertuang dalam makna lahir, melainkan

dengan mengambil makna batinnya saja yang diperoleh

melalui pernyataan imam-imam mereka yang digelari pula

dengan sebutan mu‘allim. ”44 Sangat mungkin bila pe-

nyandaran makna batin yang dilakukan para imam Syiah

ini senantiasa didapatkan melalui proses faydhî, sementara

proses otorisasi yang diperoleh lantaran figur para imam

ini yang dianggap suci dan terlepas dari kesalahan me-

ngangkat hasil takwil secara faydhî tersebut ke dalam

struktur baku yang harus diturut sebagai warisan tradisi.

Inilah yang menjadi keberatan kelompok Sunni untuk

menerima bentuk penafsiran melalui metode penakwilan

Syiah. Penyandaran aspek semantik tersebut dan penyerta-

an penjelasan harfiah yang tidak diingkari keberadaannya

menjadi ciri utama corak penafsiran sufi, sekaligus menjadi

ciri yang membedakannya dengan corak penakwilan

Bâthiniyyah dalam Syiah.

Lebih jauh lagi, muncul tuduhan kekafiran terhadap

kalangan Bâthiniyyah lantaran mereka memalingkan makna

lahir kepada makna batinnya. Menurut Taftâzânî, tindakan

semacam itu layak dianggap sebagai tindakan kekufuran

karena maksud mereka sebenarnya adalah menolak syariah

secara keseluruhan. Tuduhan heretik terhadap pelaku

44 Sa‘d al-Dîn al-Taftazânî, Sharh al-Aqâ’id al-Nasafiyya, (Damaskus:
Wizârât al-Tsaqâfah wa Irshâd al-Qawm, 1974), h. 191-192. Lihat pula
Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, al-Itqân, iv, h. 195. Contoh-contoh penakwilan
Batiniyyah ini dapat pula dilihat dalam Fadhâ’ih al-Bâthiniyyah karya Abû
Hâmid al-Ghazâlî (diedit oleh ‘Abd al-Rahmân Badawî, (Kairo: al-Dâr al-
Qawmiyyah, 1964).
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penafsiran yang memakai metode penakwilan Bâthiniyyah

memang sepenuhnya didasarkan pada landasan teologis

kalangan Ahli Sunnah, yang mensyaratkan bahwa sebuah

nash harus dipahami melalui lahirnya, sehingga pengalihan

serta-merta kepada sebuah makna batin dinilai sebagai

tindakan keluar dari Islam (ilhâd).45

Selain itu, bilamana dalam beberapa kasus penafsiran

simboliknya Sahl memakai metode ta’wîl yang lebih me-

nyerupai bentuk takwil metaforik, maka metode penafsiran

semacam ini pun mesti dibedakan dengan penggunaan

istilah takwil dalam kerangka penafsiran metaforik secara

umum. Konsepsi Sahl tentang empat dimensi makna yang

dikandung oleh ayat al-Qur’ân: zhâhir, bâthin, hadd, dan

mathla‘ berbeda dengan apa yang dikonsepsikan oleh

praktisi penafsiran biblikal semisal Origen (w. 382) yang

menetapkan tiga tingkatan makna bagi penafsiran kitab

suci: makna historis, moral, dan mistikal. Perbedaan kedua-

nya justru terletak pada penerimaan Sahl terhadap makna

harfiah yang jelas, sementara Origen menolaknya.46

Oleh karena itu, akan lebih tepat untuk menilai metode

penafsiran yang dilakukan Sahl dengan tafsir simboliknya

ini dengan apa yang dikenal dalam kerangka kajian teori

penafsiran kontemporer melalui konsep hermeneutika

fenomenologis yang ditawarkan oleh Paul Ricoeur,

khususnya dalam pemahaman pada level semantik tentang

perluasan makna simbol yang disebut sebagai “struktur

signifikasi apa pun yang di dalamnya makna harfiah ditunjuk-

kan; sebagai tambahannya, makna lain yang tidak langsung,

sekunder, dan figuratif, menurut Ricoeur, hanya dapat

dipahami melalui yang pertama.” Dalam hal ini, simbol tidak

direduksi semata-mata hanya sebagai bentuk analogi seperti

yang didefinisikan oleh Cassirer sebagai bentuk pemahaman

45 Suyûthî, Itqân, iv, h. 195.

46 MK Ja‘far, Min al-Turâts al-Sûfî, h. 101.
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terhadap realitas melalui perantaraan sign yang berlaku

untuk persepsi, mitos, seni, atau bahkan ilmu pengetahuan.

Dalam kaitan konsep simbol ini, menurut Ricoeur, “inter-

pretasi” dilakukan untuk mengungkapkan makna ter-

sembunyi yang terdapat di dalam makna yang tampak, atau

untuk menerangkan tingkatan-tingkatan makna yang secara

implisit ditunjukkan oleh makna literalnya.47

Walhasil, metode penafsiran sufi yang dilakukan oleh

Sahl al-Tustarî akan dapat dilihat dalam aneka ragam ekstrak

penafsiran yang diambilkan dari Tafsîr al-Qur ’ân al-‘Azhîm

berikut ini, sehingga dengan sendirinya dapat dilihat bahwa

pemahaman harfiah dalam penafsiran Sahl selalu dijadikan

sebagai fondasi bagi makna figuratif yang akan diambil.

Dengan demikian, simbolisasi yang dilakukan tetap saja

mempertimbangkan makna harfiah yang menjadi common

sense yang secara baku diakui sebagai penjelasan lahirnya.

Ini dikuatkan dengan pernyataan Sahl yang menekankan

arti penting al-Qur’ân dalam kedudukannya sebagai wahyu

yang diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Atas dasar

ini pulalah tampak bahwa signifikansi moral yang ditarik

melalui analisis simboliknya akan tetap dapat sejalan dengan

aspek penalaran rasio, atau sandaran argumentasi secara

naqli melalui jalan riwayat. Sementara itu, makna batin yang

dihasilkan seperti umunya penafsiran sufi dapat dikategori-

kan sebagai dzikr , atau sesuatu yang tertinggal yang

berperan sebagai “peringatan” dalam bentuk signifikansi

moral yang dapat ditariknya. Signifikansi moral ini, lebih

tepatnya dinilai bukan sebagai “tafsîr” yang dipahami dalam

konteks yang lebih ketat, melainkan lebih merupakan

“bandingan” (nazhîr) terhadap ungkapan-ungkapan yang

diperoleh dari al-Qur’ân.48

47 Josef Bleicher, Contemporary Hermeneutics, h. 245.

48 Lihat Ibn Shalâh, Fatâwâ, (Kairo: Idârah Thabâ‘ah al-Munîriyyah,
1348 H), h. 29.
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Memasukkan penafsiran sufi sebagai bagian dari dzikr,

seperti disebut Ibn Shalâh, mungkin bisa ditelusuri melalui

pengkajian makna term ini dengan merujuk penggunaannya

dalam al-Qur’ân dalam Q.S. al-Kahf [18]: 70 tentang kisah

pertemuan Musa dengan Khidhr, ketika ia mengizinkan Musa

untuk mengikutinya dengan syarat untuk tidak bertanya

sebelum ia menjelaskan dzikr, yang dapat dipahami sebagai

“alasan” atau “penjelasan” terhadap perbuatan yang telah

diperbuatnya. Merujuk kepada pemakaian kata ini pula untuk

Q.S. al-Kahf [18]: 83, dzikr juga bisa dipakai untuk “signifikansi

yang bisa didapatkan dari sebuah cerita” ketika Allah

memaparkan kisah Dzû al-Qarnayn. Penafsiran sufi yang

menitikberatkan perhatian pada signifikansi moral al-Qur’ân

jelas-jelas menjadi alasan mengapa Ibn Shalâh meng-

klasifikasikan bentuk penafsiran ini ke dalam kategori dzikr,

dan bukan “tafsîr” dalam arti yang sebenarnya.

Walhasil, apa yang dilakukan sufi dalam menafsirkan

al-Qur’ân, atau apa yang disebut sebagai dzikr dalam istilah

Ibn Shalâh, merupakan bentuk lain dari apa yang disebut

sebagai metode tafsir isyârî (yang berarti penafsiran

simbolik), sebagai alternatif lain dari metode i ’tibârî yang

menitikberatkan penjelasan berdasarkan makna literal.

Dalam hal ini, metode tafsir isyârî didefinisikan oleh Abû

Zayd sebagai metode penafsiran yang dilakukan dengan

jalan menarik keluar indikasi tersembunyi yang terkandung

di dalam sebuah ayat al-Qur’ân untuk kemudian diangkat

ke dalam cakrawala terbuka tanpa batas, yang dalam

bentuknya yang paling ekstrim bahkan tidak terbatasi oleh

capaian makna lahirnya sekalipun.49 Abu Zayd mem-

bandingkan bila makna lahir adalah indikasi yang dihasilkan

melalui analisis leksikal terhadap ujaran sebuah diskursus

dalam teks kitab suci yang lekat dengan karakter jauh

49 Abû Zayd, Hâkadzâ Takallam Ibn ‘Arabî, (Kairo: al-Hay’ah al-
Mishriyyah al-‘Âmmah li al-Kitâb, 2002), h. 139.
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kemanusiannya (bu‘dihâ al-insânî), maka makna batin yang

bisa dicapai oleh kalangan sufi adalah tingkatan paling dalam

(al-mustawâ al-a‘maq)  yang disebut pula sebagai level

bahasa ketuhanan (mustawâ al-lughah al-ilâhiyyah) yang

diperoleh melalui observasi spiritual mereka. Bagi sufi,

bahasa ketuhanan tampak dalam bentuk totalitas eksistensi-

nya, bukan hanya dalam formula yang tereduksi menjadi

lambang-lambang huruf yang tertulis dalam naskah kitab

suci. Oleh karena itu, sufi memahami teks al-Qur’ân tidak

terbatas pada naskah al-Qur’ân seperti yang tertuang dalam

mushaf, tetapi mereka juga memahami al-Qur ’ân dalam

karakternya sebagai kalâmullâh yang kekal seperti tertulis

di al-Lawh al-Mahfûzh.

Jika kemudian terjadi ketidakcocokan antara pemaham-

an secara lahir dengan indikasi yang ditunjukkan oleh makna

batin yang diperoleh kalangan sufi, maka menurut Abû Zayd

perbedaan ini hanya muncul dalam cakrawala pandang para

fuqaha saja, sedangkan bagi para sufi perbedaan ini tidaklah

tampak sama sekali, mengingat sufi tidak saja memakai

bahasa al-Qur’ân melalui bentuk lahiriahnya dalam dimensi

kemanusiaan, tetapi juga memandang lafal-lafal itu sebagai

getaran kalam Tuhan yang sebenarnya. Faktor yang mem-

buat para sufi selamat dari tuduhan kekafiran adalah ketika

mereka tidak menafikan sama sekali kandungan makna

lahir yang dimiliki oleh ayat al-Qur ’ân dalam dimensi

kemanusiaannya tadi, tetapi lebih jauh mereka meng-

gunakan makna lahir sebagai dasar untuk sampai pada

hakikat al-Qur’ân sebagai wahyu, kalamullah dalam dimensi

ketuhanannya. Tanpa melalui makna lahir, ataupun wujud

formal al-Qur’ân dalam bentuknya sebagai bahasa manusia,

penafsiran simbolik t idak akan sampai kepada makna

batinnya.
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Beberapa Ekstrak

Beberapa ekstrak penafsiran yang dilakukan Sahl al-

Tustarî dapat dilihat dalam interpretasinya seputar analogi

rumah Tuhan, simbolisasi kosmik dan elemen kejiwaan,

serta simbolisasi elemen eskatologis berikut ini.

1. Analogi Rumah Tuhan

Contoh penafsiran simbolik yang dilakukan Sahl al-

Tustarî di dalam tafsirnya dapat dilihat pada penafsirannya

terhadap Q.S. al-Hajj [22]: 26, “...Dan bersihkanlah rumah-

Ku untuk mereka yang melakukan thawaf...”. Secara harfiah,

ayat ini merupakan perintah Allah kepada Ibrahim untuk

membersihkan Ka‘bah dari segala sesuatu yang bisa meng-

halangi aktivitas orang-orang yang melakukan ritual thawaf

di Baitullah. Sahl membawa makna harfiah tersebut untuk

“perintah membersihkan Ka‘bah dari berhala-berhala untuk

hamba-hamba-Ku yang memiliki hati suci dan bebas dari

keragu-raguan.” Sahl menambahkan, “Sebagaimana Allah

memberikan perintah untuk membersihkan rumah-Nya di

bumi (Ka‘bah) dari berhala-berhala, Dia juga memerintahkan

manusia untuk membersihkan rumah-Nya yang berada di

dalam hati orang yang beriman, yang menyimpan rahasia

keimanan dan cahaya pengetahuan.” Lebih jelas lagi Sahl

menerangkan bahwa Allah memerintahkan orang-orang

Mukmin untuk membersihkan hatinya dari rasa benci, sikap

tidak taat, nafsu, dan sikap masa bodoh. Menurut Sahl,

sebagaimana orang yang melakukan ritual thawaf akan

merasakan limpahan taufik, maka perasaan yang sama juga

akan dialami orang yang berdiri di bawah cahaya iman.”50

Dalam penafsiran ayat di atas, Sahl membawa pen-

jelasan harfiah tentang Ka‘bah kepada makna figuratif yang

merujuk hati orang-orang yang beriman (qalb al-mu’min).

Kesamaan karakter antara “ka‘bah” yang ditunjuk oleh makna

lahir dengan “hati” yang ditunjuk oleh makna batin yang

50 TAF, h. 65.
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mendasari proses perumpamaan ini adalah karena keduanya

memiliki peran sentral yang sama. Ka‘bah merupakan pusat

kosmos,51 di samping peran religiusnya sebagai sentra

ibadah kaum Muslimin dengan menjadi arah kiblat dalam

shalat. Sebagai pusat kosmos, Ka‘bah menjadi lokasi pilihan

bagi rumah Tuhan di atas bumi ini. Sementara hati berperan

sebagai pusat kesadaran manusia, rumah Tuhan di dalam

mikrokosmos tubuh manusia yang ke dalamnya Allah

memberi petunjuk dan melimpahkan sebagian ilmu-Nya.

Dalam pandangan sufi, hati dianggap sebagai tempat ia

mengalami ma‘rifah, bahkan menyatu dan mengakui ke-

esaan-Nya (tauhîd).

Proses penerapan analogi yang terasa pas dalam

penafsiran di atas juga dapat dilihat dari penggambaran

berhala yang menjadi sesembahan kaum pagan yang bila

ditempatkan di sekelil ing pelataran Ka‘bah—seperti yang

terjadi pada masa awal Islam sebelum penaklukan Mekkah—

akan mengganggu jalan mereka yang melakukan ritual

thawaf dalam haji ataupun aktivitas ibadah yang lain. Di

sini, konteks pembersihan Ka‘bah dari berhala ataupun hal

lain yang menghalangi ibadah dialihkan kepada makna

figuratif yang menjadi bandingannya, yaitu “perasaan-

perasaan yang memalingkan hati dari kekhusyukan ibadah

kepada Allah.” Untuk itu, pesan spiritual utama dari pe-

nafsiran simbolik terhadap ayat ini adalah bahwa manusia

diperintahkan untuk membersihkan hatinya dari segala

perasaan yang menghalangi masuknya hidayah Allah dan

kekhusyukan dalam ibadah, sebagaimana perintah Allah

untuk membersihkan Ka‘bah dari berhala yang berada di

sekelilingnya akan dapat melempangkan jalan bagi mereka

yang melakukan ritual thawaf di sekitar rumah Allah ini.

51 Letak Ka‘bah di bumi diyakini berada tepat di bawah Bayt al-
Ma‘mûr yang berada di lapisan langit yang ketujuh (sebagian mengatakan
langit keempat). Lihat Ibn Hajar al-‘Asqallânî, Isrâ’ Mi‘râj (kumpulan
penjelasannya dalam Syarh Hadis Bukharî yang diedit oleh Abû ‘Abd Allâh
al-Qâdhî) (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1997), h. 121-122.
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Contoh lain tentang sebuah penarikan signif ikansi

moral al-Qur’ân melalui penerapan makna harfiah rumah

Tuhan Baitullah di Mekkah untuk makna figuratif qalb (hati)

Muhammad. Konsep ini kental dengan aspek filsafat-mistik

yang menaungi doktrin mistik yang menjadi ciri khas pe-

mikiran tasawuf Sahl al-Tustarî. Sahl menafsirkan Q.S. Âlu

‘Imrân [3]: 96, “Rumah ibadah pertama yang diperuntukkan

bagi manusia adalah yang terdapat di Bakka yang penuh

berkah...”. Bakka adalah nama lain yang diberikan untuk

kota Mekkah, di mana Ka‘bah merupakan rumah ibadah

yang pertama didirikan di atas muka bumi ini. Makna harfiah

yang menunjuk Baitul lah di Mekkah, dalam penafsiran

simbolik yang di lakukan Sahl, dial ihkan untuk makna

spiritual “Rasul yang terpercaya, seseorang yang ke dalam

hatinya Allah menempatkan tauhid umat manusia.”52 Alur

logika dalam proses penerapan analogi dalam penafsiran

Sahl kali ini memang tidak terlalu kasatmata seperti pada

contoh terdahulu. Dalam hal ini penyebutan Ka‘bah yang

terdapat di kota Mekkah sebagai rumah ibadah yang

pertama kali dibangun di atas muka bumi yang oleh Sahl

secara simbolik diumpamakan dengan Muhammad haruslah

dibaca dalam kerangka pemahaman yang lebih bernilai

filosofis ketika pribadi Nabi Muhammad dipahami sebagai

t i t ik awal penciptaan sepert i  dalam konsepsi f i losofis

tentang Nur Muhammad. Dalam pandangan Sahl, qalb

Muhammad dianggap sebagai tempat awal pengakuan akan

keesaan Allah (tauhîd). Dalam mukadimah tafsirnya, Sahl

menerangkan ketergantungan seorang hamba dengan

Tuhan, ki tab suci, dan Nabi Muhammad, di mana qalb

Muhammad adalah wadah ditempatkannya tauhid manusia,

juga media yang ke dalam hatinya pulalah Allah mematrikan

al -Qur ’ân.53 Walhasi l ,  j ika konsepsi mist ik ini  di jadikan

sebagai signifier bagi makna simbolik Baitullah di Mekkah,

52 TAF, h. 27.

53 Lihat TAF, h. 3.
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maka dapat dikatakan di sini bahwa Sahl al-Tustarî membuat

analogi bagi keutamaan Ka‘bah sebagai rumah ibadah yang

mula-mula dengan keutamaan Nabi Muhammad di mana

qalb Muhammad merupakan media diturunkannya cahaya

tauhid yang mula-mula kepada manusia.

Penegasan akan analogi keutamaan Baitullah dengan

keutamaan pribadi Nabi Muhammad dapat dilihat dalam

penafsiran Sahl terhadap Q.S. al-Hajj [22]: 29, “...dan ber-

thawaflah kalian di sekeliling rumah tua,” kata bayt al-‘atîq,

menurut Sahl, sarat dengan aspek venerasi dan peng-

hormatan yang dimilikinya. Meminjam pendapat al-Hasan

al-Bashrî, Sahl menyebut analisis semantik term ini sebagai

sesuatu yang antik dan dihormati, sebagaimana orang Arab

biasa mendeskripsikan seorang yang mulia dengan sebutan

jasad ‘atîq, atau kuda yang gagah dan disegani dengan

sebutan fars ‘atîq. Karakter keutamaan yang diberikan kepada

Ka‘bah ini paralel dengan pandangan yang diberikan kalangan

sufi terhadap pribadi Muhammad, bahkan juga diperkuat

dengan pengakuan al-Qur’ân (QS.33:6) yang menyebut

Muhammad sebagai “yang terbaik di antara kaum yang

beriman” (al-nabî awlâ bi al-mu’minîn).54

Sampai di sini, seperti ditunjukkan pada serangkaian

penafsiran simbolik yang mengambil “hati” sebagai obyek

perumpamaan dari makna harfiah “rumah”, kita mendapati

bahwa Sahl melakukan proses simbolisasi dengan cara

membentuk analogi yang sepadan di mana makna harfiah

yang diperoleh melalui penjelasan secara lahiriah dialihkan

kepada makna figuratifnya berdasarkan kesamaan karakter

yang dimiliki keduanya. Konteks ayat pun disertakan se-

bagai bahan pertimbangan dalam mencari objek analogi

yang seimbang. Walhasil, muara yang dituju oleh penafsiran

simbolik ini adalah penarikan signifikansi moral al-Qur’ân

yang memang menjadi fokus dan fokus utama kaum sufi

54 TAF, h. 75.
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pada masa awal perkembangannya. Sebagaimana di-

maklumi, Sahl hidup pada periode ketika pembentukan

pemikiran sufi masih banyak dipengaruhi oleh ajaran serta

amalan zuhud, konsistensi pada ketinggian budi pekerti,

penyerahan diri kepada Allah, dan pelaksanaan ritual yang

berkenaan dengan amaliah zikir dalam konteks pendekatan

diri kepada Allah. Beberapa hal yang menyangkut pe-

ngalaman mistik yang dirasakan oleh sufi dalam mencapai

kedekatan diri dengan Tuhan dalam bentuk pencapaian

maqâmât dan ahwâl, atau prinsip-prinsip yang mendasari

praktik-praktik spiritual itu turut melalui penafsiran corak

sufistik ini diberikan landasan argumentasinya di dalam

al-Qur’ân.

2. Simbolisasi Kosmik dan Elemen Kejiwaan

Contoh lain penafsiran sufi yang mengarah pada

penarikan signifikansi moral al-Qur’ân melalui upaya pe-

nafsiran simbolik yang tetap didasarkan pada pemahaman

makna harfiahnya, yaitu dengan menjadikan makna harfiah

ini sebagai fondasi bagi penjelasan moral yang akan

diberikan dalam makna simboliknya dapat pula ditemukan

dalam beberapa penafsiran menyangkut elemen kosmik

dan elemen kejiwaan yang menandai bandingan makro-

kosmos dalam mikrokosmos dalam dimensi kejiwaan

manusia. Sahl menafsirkan kata kibriyâ’ di dalam Q.S. al-

Jâtsiyah [45]: 37, “Dan hanya milik-Nya kibriyâ’ di langit

dan bumi...” dengan memberi tafsir ayat ini dengan dua

bagian penjelasan: pertama penjelasan yang mengupas

makna lahir ayat itu melalui penalaran makna harfiahnya,

dan kedua proses signifikansi yang dilakukan berdasarkan

penjelasan itu untuk mencapai makna batin dalam bentuk

penjelasan konsep-konsep tasawuf yang relevan melalui

jalan analogi. Oleh karena itu, pada bagian pertama tafsir

ayat ini Sahl menjelaskan makna harfiah dari kata kibriyâ’

yang berarti ketinggian, kekuasaan, keagungan, dan

keberdayaan serta kekuatan Allah atas seluruh alam raya.
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Dari sini, ia selanjutnya menarik signifikansi moral yang

dapat diberikan berdasarkan penjelasan harfiah tadi, yaitu

dengan memberi analogi terhadap konsep ketinggian dan

keagungan Tuhan terhadap alam semesta dengan sebuah

nasihat mistik, “Siapa saja yang bergantung kepada-Nya,

maka Allah akan menambah kekuatan orang itu dengan

daya dan kekuatan-Nya, sementara siapa saja yang berdiri

dengan kekuatannya sendiri, maka Allah akan mencukupkan

kekuatan-Nya melalui apa yang telah ada di dalam diri orang

itu saja.”55 Pentingnya pengungkapan signifikansi moral

yang menjadi karakter utama penafsiran Sahl membawa

sebuah kesan bahwa analisis literal saja tidaklah mencukupi

dahaga terhadap kebutuhan pencerahan spiritual seorang

sufi yang ia harapkan dari pemahaman terhadap al-Qur’ân.

Untuk itu, Sahl merasa perlu untuk memberikan tambahan

interpretasi  dengan mengungkapkan indikasi mistikal di

balik pemaparan makna harfiahnya. Dalam penafsiran di

atas, Sahl menarik sebuah analogi dari pernyataan al-Qur’ân

mengenai kekuasaan mutlak Tuhan terhadap seisi alam

raya dengan ajaran sufi tentang pentingnya tawakkal dan

menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan guna

mendapatkan limpahan kekuatan-Nya yang lebih besar dari

kekuatan yang ada dalam diri manusia sendiri. Melalui

bentuk penafsiran ini, tampak kalau Sahl melakukan analogi

dengan menarik penjelasan kosmologis dengan mem-

bandingkannya dengan kenyataan psikologis dalam diri

manusia yang menjadi wahana penyampaian gagasan-

gagasan tasawufnya.

Contoh lainnya dapat dilihat dalam corak penafsiran

Sahl yang berujung pada penarikan signifikansi moral al-

Qur’ân terhadap Q.S. Shâd [38]: 26, “...dan janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu karena hal itu akan menyesatkanmu

dari jalan Allah...”. Sahl memahami ayat ini dengan makna,

“Janganlah kamu mengikuti kegelapan nafsu yang menutupi

55 TAF, h. 87.
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masuknya cahaya ke kedalaman jiwa, rohani, kecemerlang-

an akal, dan kecerdasan hati; sebagaimana Nabi bersabda,

“Hawa nafsu dan keinginan syahwat akan mengalahkan

akal, i lmu pengetahuan dan penalaran melalui logika

(bayân) sebagai potensi kemampuan yang diberikan

Allah”.56 Di sini, kata hawa yang secara literal berari kecintaan

pada sesuatu yang baik ataupun buruk dipersempit makna-

nya hanya untuk menunjuk sisi buruknya saja yang diwakili

dengan ungkapan kegelapan cinta semata tanpa per-

timbangan nurani. Dengan begitu, kata hawa dalam ayat

ini telah menjadi ungkapan majazi melalui prinsip tasybîh

yang mengambil porsi sebagiannya saja dari penyebutannya

secara keseluruhan. Pengalihan makna dari arti harfiah

kepada makna majazi ini bukan tanpa alasan. Selain tidak

boleh keluar dari makna hakiki yang menaunginya, Sahl

juga memperkuat analoginya dengan argumentasi naqli

yang bersumber dari hadis Nabi saw. sebagai syâhid bagi

pengalihan makna tadi.

Bentuk penafsiran simbolik yang mengarah pada

pembentukan psikologi al-Qur’ân ala Sufi dapat dilihat pada

penafsiran Sahl terhadap Q.S. al-Zumar [39]: 42, “Allah

mematikan jiwa pada saat kematiannya, dan pada saat

ia tidak mati dalam tidurnya...”. Sahl al-Tustarî menerangkan,

“Jika Allah berkehendak untuk mematikan jiwa, maka Ia

mengeluarkan roh yang bercahaya dari lapisan jiwa alami

yang kasar. Ada tiga bentuk kematian yang diterangkan di

dalam al-Qur’ân: kematian (mawt), tidur (nawm), dan pe-

ngangkatan (raf‘). Kematian adalah seperti apa yang telah

dijelaskan sebelumnya, sedangkan tidur merupakan sebuah

kondisi keterlepasan jiwa yang bukan kematian sebenarnya,

seperti dijelaskan di dalam firman Allah Q.S. al-An‘âm [6]:

60, “Dialah yang mengambil jiwamu di waktu malam...”,

yaitu dalam tidur. Sementara itu, pengangkatan (raf‘) terjadi

pada Nabi Isa as., sebagaimana Allah berfirman, “Se-

56 TAF, h. 80.
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sungguhnya Aku akan mengambilmu dan mengangkatku

kehadirat-Ku....” (Q.S. Âlu ‘Imrân [3]: 55). Dengan demikian,

kematian terjadi ketika Allah menarik keluar roh yang

bersinar dari lapisan jiwa alami yang kasar dan menjadi

media untuk berpikir. Akan tetapi, jika seseorang bermimpi

di dalam tidurnya, maka Allah hanya mengangkat j iwa

alamiah kasarnya saja, dan bukan rohnya...”.57

Dalam sesi pertemuan yang membahas penafsiran ayat

ini, salah seorang murid Sahl yang bernama ‘Umar b. Wâshil

menanyakan kepadanya pandangan seorang ahli bahasa

yang bernama al-Mubarrad58 yang mengatakan bahwa baik

roh maupun jiwa saling bergantung, sehingga salah satunya

saja tidak akan mampu bertahan tanpa kehadiran yang lain.

Sahl menolak anggapan itu dan mengatakan bahwa

pandangan itu mengandung sebuah kesalahan. Menurutnya,

roh dapat berdiri sendiri dalam entitas keberadaanya, tidak

demikian halnya dengan jiwa alamiah. Sahl menambahkan,

“Tidakkah kalian tahu bahwa Allah berkomunikaksi dengan

seluruh generasi manusia hanya dengan jiwa ruhaniah saja,

juga intelektualitas akal dan kecerdasan hati serta

kemampuan untuk menangkap indikasi yang halus tanpa

kehadiran jiwa alamiah yang kasar?” Dalam konteks ini,

tampak bahwa Sahl merujuk Q.S. al-A‘râf [7]: 172 tentang

kesaksian primordial umat manusia yang dilakukan hanya

dengan jiwa rohaniahnya saja.

Penafsiran Sahl yang menjelaskan konsep pembagian

jiwa dan penjelasan atas varian keterlepasannya dalam kaitan

dengan konsepsi kematian dalam ayat-ayat di atas me-

nampilkan sebuah struktur gagasan yang sangat bagus dan

membentuk sebuah penafsiran yang bersifat tematik.

Terbukti, Sahl juga mengumpulkan argumentasi melalui

pernyataan-pernyataan al-Qur’ân yang terdapat pada ayat-

57 TAF, h. 80-81.

58 Lihat R. Sellheim “Mubarrad” dalam EI2, vii, h. 279b.
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ayat lainnya guna menjelaskan variasi bentuk kematian yang

disebutkan di dalam Q.S. al-Zumar [39]: 42. Di samping

itu, proses dialog menyangkut perbedaan pandangan

tentang kemandirian rohani dari jiwa alamiah yang kasar

seperti dipertanyakan oleh ‘Umar b. Wâshil dengan me-

ngangkat pandangan al-Mubarrad menggambarkan sebuah

diskursus tingkat tinggi di mana Sahl menunjukkan posisinya

sebagai narasumber yang memiliki kepiawaian yang me-

nonjol dalam berdialog dan mengemas pemikirannya tetap

dalam bingkai tradisi tanpa mengabaikan aspek penalaran

secara logis.

Contoh lain yang menampilkan bagaimana sebuah

penafsiran simbolik tentang watak dasar manusia yang

diambil berdasarkan penafsiran literalnya, yang dengan itu

Sahl kemudian membuat sebuah analogi yang bersifat

kebalikan dari sifat-sifat buruk manusia itu sesuai dengan

pesan moral sufi guna mendekatkan manusia kepada Allah

SWT. Penafsiran semacam ini dapat dilihat pada penafsiran

Sahl terhadap Q.S. al-‘Âdiyât [100]: 8, “Dan sesungguhnya

dia sangatlah bakhil lantaran cintanya kepada harta”.

Kecintaan manusia terhadap harta (hubb al-khayr) yang

menyebabkan manusis bersifat kikir, menurut Sahl dapat

digolongkan ke dalam 3 macam tindakan: mencintai diri

(nafs), mencintai dunia, dan mencintai keinginan (hawâ).

Ketiga hal tersebut dinamai dengan khayr karena melalui

harta para pemiliknya bisa menjadi saling mengenal.

Konteks ayat ini, sebagaimana Sahl juga memberikan tafsir

untuk dua ayat sebelumnya, berkaitan dengan karakter dasar

manusia yang selain bakhil juga ingkar kepada Tuhannya

(kanûd) (Q.S. al-‘Âdiyât [100]: 6) yang dijelaskan Sahl dengan

ekuivalen kafûr dengan 3 ciri utama: menyalahi janji,

mengingkari kebenaran, dan menyenangi hawa nafsu. Allah

menyaksikan semua tindakan dan semua ihwal manusia

ini baik yang tampak maupun yang bersifat rahasia, sehingga

Ia pun menurunkan kebenaran dan jalan takwa untuk

manusia. Signifikansi moral yang dapat ditarik berdasarkan
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ungkapan al-Qur ’ân mengenai watak dasar manusia ini,

menurut Sahl, adalah dengan meneguhi khayr yang

sesungguhnya, yaitu menepati tiga hal: tidak bergantung

pada sesama makhluk, merasa butuh di hadapan Tuhan,

dan menjalankan perintah-(Nya).59 Di sini tampak bahwa

signifikansi moral yang diberikan Sahl di akhir penafsirannya

merupakan sebuah proses inversi dari ungkapan al-Qur’ân

mengenai gambaran sifat buruk manusia pada umumnya.

Alasan utama yang mendasari “penambahan makna” melalui

proses inversi seperti tersebut di atas tidak lain adalah

lantaran hal itulah yang menjadi fokus utama sufi yang

berupaya untuk membentuk sekelompok kecil orang, elite

atau khawâsh yang mengusung tinggi panji -panji moral

yang luhur dan konsisten pada jalan Allah, sebagaimana

Sahl menjelaskan prinsip-prinsip dasar ajarannya: memakan

yang halal, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad saw.

tentang perbuatan yang baik, dan ikhlas dalam niat untuk

semua aktivitas.60

3. Simbolisasi Elemen Eskatologis

Contoh lain yang dapat menjelaskan karakter metode

penafsiran Sahl al-Tustarî dengan memberikan analogi dalam

bentuk inversi tampak dalam penafsirannya terhadap Q.S.

al-Insân [76]: 21, “Dan Tuhan mereka memberi minum kepada

mereka dengan minuman yang bersih”. Sahl menjelaskan

bahwa Allah melarang hamba-hambanya dari kekotoran

khamr dunia. Ia juga memberikan perbandingan antara yang

kotor (najâsa) dan yang bersih dan membersihkan (thâhir

wa thuhûr).  Menurutnya, khamar dunia itu kotor dan

mengotori orang yang meminumnya dengan gelimang dosa,

sedangkan khamar surga bersih dan membersihkan orang

yang meminumnya dari segenap kekotoran dan memberikan

kelayakan bagi mereka di tempat yang suci pada saat

59 TAF, h. 126.

60 TAF, h. 110.
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mereka menyaksikan Tuhannya yang Maha Mulia.61 Ayat

ini dengan jelas menggambarkan bagaimana melalui analisis

semantiknya Sahl memperbandingkan elemen eskatologis

dengan ketersediaan minuman yang memabukkan di surga

nanti dengan larangan syar’î terhadap meminum khamar

di dunia ini. Dalam penafsiran ini tampak jelas bahwa Sahl

mendasari penafsirannya melalui pandangan dunia yang

dikotomis dengan membagi kehidupan dunia yang serba

terbatas dengan kehidupan akhirat yang tanpa batas.

Penafsiran simbolik yang ditempuh Sahl dengan

menjelaskan elemen-elemen eskatologis yang secara hakiki

berbeda secara diametral dengan unsur-unsur kesamaan

yang ditemukan di dalam kehidupan dunia ini dijelaskan

pula dalam penafsiran Sahl terhadap metaforisasi term kitâb

dalam Q.S. al-Muthaffifîn [83]: 18, “Sekali-kali tidak, kitâb

al-abrâr itu sungguh (tersimpan) dalam ‘Ill iyyîn”. Menurut

Sahl, makna harfiah dari kata kitâb dalam konteks ini adalah

catatan aktivitas baik ataupun buruk. Akan tetapi, Sahl

membawanya kepada sebuah makna figuratif yang berarti

“roh manusia”. Kitâb al-abrâr dimaknai dengan “arwah orang-

orang yang beriman”, sedangkan kitâb al-fujjâr merupakan

“arwah orang-orang kafir”. Menurutnya, arwah orang-orang

yang beriman akan berkumpul di dekat Sidrat al-Muntaha,

di dalam tempat-tempat penampungan yang bernama Thayr

Khudhr bersenang-senang di surga sampai hari kiamat.

Mereka ditandai dengan kepuasan dan kesenangan. Sebalik-

nya, arwah orang-orang kafir dikumpulkan di tempat yang

bernama Sijjîn, di bawah lapisan bumi yang terendah yang

menjadi lubang pembuangan Iblis yang terkutuk. Mereka

ditandai dengan rasa permusuhan dan saling membenci.”62

Dalam kasus ini, alih-alih mengambil makna harfiah kitab

sebagai “catatan amal perbuatan” Sahl mengenakannya

61 TAF, h. 113-114.

62 TAF, h. 117.
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untuk “si pelaku” perbuatan tersebut. Sehingga, ketika

konteks ayat ini—dan juga ayat sebelumnya (Q.S. al-

Muthaffifîn [83]: 7) yang menyebut istilah kitâb al-fujjâr—

berbicara tentang nasib mereka sesudah mati sampai

kedatangan hari kiamat nanti, maka memaknai kata kitâb

secara figuratif dengan “roh manusia” menjadi pilihan yang

ia rasa tepat.

Sampai di sini, dapat dikatakan bahwa penafsiran literal

yang dilakukan Sahl berperan besar dalam memberikan

dasar semantik bagi proses analogi yang diambilnya. Dengan

dasar semantik yang benar dan dapat dipertanggungjawab-

kan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, Sahl memberikan

analisisnya dalam bentuk penafsiran simbolik yang sesuai

dengan jiwa ayat itu berkenaan dengan tema-tema pokok

ajaran tasawuf yang menjadi fokus utamanya. Agaknya,

apa yang ia lakukan dalam penafsiran simbolik terhadap

ayat-ayat yang sejalan dengan pemahaman lahirnya inilah

yang ingin dikatakannya sebagai upaya untuk mendekati

mathla‘ yang menjadi maksud Tuhan yang sebenarnya dari

turunnya ayat-ayat al-Qur’ân itu. Klaim ini tentunya tidak

disertai dengan pengakuan kaum sufi bahwa makna yang

mereka bawakan sajalah yang sesuai dengan maksud Tuhan

terhadap kalam-Nya.

Dari contoh-contoh penafsiran simbolik yang dilakukan

Sahl al-Tustarî, seperti yang tampak dalam beberapa ekstrak

yang diuraian ini, proses penarikan signifikansi moral al-

Qur’ân yang menjadi inti utama gagasan al-Qur’ân dalam

tafsir sufi ini bertopang pada proses analogi di mana sebuah

ungkapan al-Qur’ân diberikan bandingannya dalam sebuah

ungkapan sufi yang menunjuk aspek ajaran moral yang

dikandungnya. Ungkapan al-Qur’ân yang merupakan makna

harfiah tersebut merupakan fondasi penting yang dijadikan

pijakan bagi penarikan makna simbolik yang diinginkan.

Walhasil, bagi sufi seperti Sahl al-Tustarî penafsiran simbolik

merupakan sebuah upaya penafsiran yang harus dilakukan

guna mengungkapkan signifikansi moral al-Qur ’ân. Ini
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dilakukan terutama ketika indikasi ajaran moral yang

ditunjukkan melalui ayat-ayat al-Qur’ân itu masih tersembunyi,

atau tersamarkan dan hanya dengan melalui proses analogi

indikasi yang samar itu dapat diungkapkan. Dalam beberapa

kasus di mana sebuah ayat al-Qur’ân memang dengan jelas

mengandung sebuah sebuah tema yang berkaitan dengan

aspek-aspek kajian psikologis, seperti ditunjukkan dalam

contoh penafsiran Sahl terhadap Q.S. al-Zumar [39]: 42 yang

membahas tentang varian definisi kematian, maka penafsir-

an harfiah saja sudah cukup mengantarkannya kepada

signifikansi moral yang diinginkan. Oleh karena itu, semakin

jelas sebuah ayat al-Qur’ân menunjuk signifikansi moral

dari makna harfiahnya yang dikandungnya, maka semakin

tidak dibutuhkan proses simbolisasi melalui takwil yang

bertele-tele terhadap ayat itu.

Kesimpulan

Otoritas Sahl b. ‘Abd Allâh al-Tustarî dalam bidang

tasawuf, di mana kisah perjalanan hidupnya mengutamakan

gaya hidup zuhud dan latihan spiritual yang keras sebagai

ciri khas aliran sufi Basrah merupakan gambaran yang sangat

jelas dan tidak diragukan lagi bahwa ia adalah seorang

sufi sejati. Lingkungan tempat t inggalnya di Tustar dan

kemudian pindah ke Basrah memberi ciri tersendiri pula

bagi pembentukan watak intelektualitas Sahl al-Tustarî.

Selain terdidik dalam bidang ilmu tradisional Islam, pengaruh

Basrah yang terkenal dengan para pemikir rasional dan

para ahli bahasa Arab yang terkenal membentuk watak

pemikiran Sahl yang berupaya memadukan kekuatan

argumentasi tradisional yang didapatkan selama pendidikan

di Tustar dengan kekuatan logika rasional dan kaidah-kaidah

bahasa yang berlaku di Basrah. Di sini, otoritasnya sebagai

penggagas awal corak penafsiran sufi menunjukkan bagai-

mana kekuatan argumentasi tradisional dipadukan dengan

gaya pemahaman rasional melalui analisis semantik yang

menjadi sumber inti penafsiran al-Qur’ân setelah hadis dan
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qawl sahabat. Walhasil, corak penafsiran sufi yang ditampil-

kannya di dalam Tafsir al-Qur ’ân al-Azhîm menunjukkan

sebuah metode penafsiran yang tidak semata-mata faydhî

yang bersumber pada ilham, ketika sufi mengklaim dirinya

sebagai sekelompok kecil manusia yang mampu mencerap

pengetahuan Tuhan melalui kondisi mukâsyafah yang

dialaminya, tetapi juga memberikan makna alternatif bagi

terkuaknya pemahaman yang menunjuk signifikansi moral

di balik penjelasan harfiahnya.[]
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Annabel Keeler2

TAFSIR SUFISTIK
SEBAGAI CERMIN:

aul Nwyia pernah mengumpamakan tafsir-tafsir

sufistik seperti “permainan cermin-cermin antara

sisi batin tasawuf dan sisi batin Kitab Suci.”3

Metafora yang evokatif (membangkitkan ingatan) ini tepat

P

Al-Qusyayrî Sang Mursyid dalam Karyanya
Lathâ’if al-Isyârât1

1 Di-Indonesia-kan oleh Eva F. Amrullah & Faried F. Saenong dari
Annabel Keeler, “Sûfî Tafsîr as a Mirror: al-Qushayrî the Murshid in his
Latâ’if al-Ishârât” Journal of Qur’ânic Studies 8:1 (2006), pp. 1-21.

2 Dalam menyiapkan artikel ini, saya menggunakan dua edisi Lathâ’if
al-Isyârât; yang diedit oleh Ibrâhîm Basyûnî (Kairo: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî,
1968-71), dan manuskrip Kuprülü 117 dari Istanbul. Penyisipan yang dibuat
berdasarkan manuskrip ini akan ditandai dengan tanda { dan }, koreksi
akan ditunjukkan di catatan akhir.

3 P. Nwyia, “Un cas d’exégèse soufie: l’histoire de Joseph” in S.H.-

This writing examines Sufi interpretation of the Qur’ân as mirror. Keeler uses Nwyia’s

idea that Sufi interpretation of the Qur’ân is a play of mirrors between esoteric

dimensions of tasawwuf and the Qur’ân. The reflection of mirror becomes the point of

the idea. However, since mirror reflects an object to the same object (shadow), mirror,

argues Keeler, in this context will of course reflect diversity. This manifests in the

multiplicity of Sufi interpretation of the Qur’ân. A number of technical terms such as

sir/asrâr (secrets), latâ’if (details), maknûnât (hidden contents), khafî al-rumûz

(hidden allegory), daqîq al-ishâra (soft unseen sign), and so forth, is introduced and

apparent in this writing. Although she focuses on Latâ’if al-Ishârât of al-Qurshayrî,

Keeler often quotes other Sufi interpretive works such as that of al-Sulamî as

comparison. Finally she concludes that Sufi interpretation reveals doctrines, spiritual

horizon and temperament, personal ecstasy, as well as their responsibility. Sufi

interpretation also replicates social, cultural and spiritual ethos of the Sufis as al-

Qushayrî’s Latâ’if al-Ishârât imitates Khurasan’s tradition of love mysticism.
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dalam beberapa hal. Pertama, ini mengingatkan kita pada

anjuran Sufi bahwa seorang murîd (thâlib/seeker) mesti

menghilangkan semua karatan keduniawian dari cermin

jiwa atau hatinya, sehingga mengkilap dan mampu me-

refleksikan kebenaran. Ide tentang ‘refleksi cermin’ ini

kemudian memunculkan wawasan yang mencerahkan dan

dapat diterima; ini bertentangan dengan bentuk pengetahu-

an yang diperoleh secara mental/psikologis. ‘Permainan

dua cermin’ itu kemudian memunculkan refleksi yang tak

terbatas; sebuah kemungkinan menuju tingkat yang paling

dalam, sebagaimana seorang yang bekerja untuk orang

lain.

Beberapa pemikiran yang dimungkinkan oleh meta-

fora Nwyia i tu memang eksis dalam diskursus tasawuf

tentang hakikat dan kondisi penafsiran esoterik al-Qur’ân.

Misalnya, kebutuhan mengilapkan cermin j iwa sebagai

prasyarat penafsiran al-Qur’ân telah disebut-sebut oleh Ibn

‘Athâ’ al-Adamî (w. 309/922), yang dicatat pada awal abad

V/XI dalam Haqâ’iq al-Tafsîr karya Abû ‘Abd al-Rahmân al-

Sulamî (w. 412/1021):4 “Makna esoterik yang terkandung

dalam al -Qur ’ân ( isyârât al -Qur ’ân) hanya akan dapat

dipahami oleh orang yang telah menyucikan sirr-nya dari

segala hal-hal keduniawian.5 Begitu pula oleh al-Hallâj (w.

Nasr, Mélanges Henri Corbin, Tehran: Kitâbfurûshî-yi Thâhûrî, 1977),
pp. 407-423, h. 409.

4 Abû ‘Abd al-Rahmân al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, (Beirut: Dâr al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), ed. S. ‘Imrân, vol. II, h. 302; P. Nwyia (ed.),
Trois œuvres inédites de mystiques musulmans, (Beirut: Dâr al-Masyriq,
1986), h. 155. Edisi Haqâ’iq al-Tafsîr yang digunakan di sini adalah yang
diedit oleh ‘Imrân, sejumlah seleksi yang diedit oleh Nwyia dalam Trois
œuvres inédites de mystiques musulmans, dan manuskrip British Library
MS Or. 9433.

5 Kata ‘sirr’ yang secara literal berarti ‘rahasia’ merupakan istilah
yang digunakan para Sufi untuk menjelaskan pusat seluk-beluk persepsi
atau lokus pengalaman sufistik yang ada dalam diri manusia. Kata ini
menunjukkan keadaan misteri dan tak terketahui dari organ ‘dalam’ ini,
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309/922):6 “Hanya Mukmin yang memiliki kesalihan lahir

dan batin, serta memiliki ma‘rifah, yang dapat mengungkap

makna esoterik al-Qur’ân.”

Bahwa pemahaman makna esoterik al-Qur’ân lebih

merupakan iluminasi yang diterima, daripada pengetahuan

yang diperoleh, telah diisyaratkan oleh definisi para Sufi

sendiri atas ‘makna esoterik’, yaitu ‘mukâsyafât (pengungkap-

an) yang dianugerahkan Allah’ dan ‘munâzalât (maqam)’.7

Penggunaan bentuk kata kerja ketiga dalam istilah-istilah

ini menunjukan keadaan resiprokalitas, yaitu penerimaan

‘interaktif ’ dan keterbukaan kepada Allah; sekali lagi, ini

bagaikan bercermin.8

Hakikat tafsir sufistik yang suci dan hanya dapat

dipahami segelintir orang, telah diisyaratkan oleh al-Sulamî

sendiri ketika, dalam pengantar Haqâ’iq al-Tafsîr-nya, ia

menyatakan bahwa pengetahuan esoterik al-Qur ’ân me-

ngandung “khawâshsh al-asrâr (rahasia eksklusif), lathâ’if

serta realitas tertinggi yang tak terlukiskan, yang dialami atau di-
imajinasikan para Sufi. Tidak ada padanan kata Inggris yang tepat untuk
istilah ini, meski kadang diterjemahkan dengan beberapa istilah seperti
‘innermost consciousness’ (kesadaran terdalam), ‘inmost being’ (realitas
terdalam) atau ‘innermost mystery’ (misteri terdalam. Tentang hal ini,
lihat Shigeru Kamada, “A Study of the Term ‘Sirr’ (Secret) in Sufi Latâ’if
Theories,” Orient 19 (1983), h. 7-28.

6 Abû ‘Abd al-Rahmân al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr I, h. 157; MS Or.
9433, f. 45a. Lihat juga Abû Fadhl Rasyîd al-Dîn Maybudî, Kasyf al-Asrâr
wa ‘Uddah al-Abrâr, (10 Volume, Teheran: Amîr Kabîr, 1952-60), ed. A.A.
Hikmat, vol. II, h. 612-3 dan vol. I, h. 229-30.

7 Lihat misalnya Abû ‘Abd al-Rahmân al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr I,
h. 19; MS Or. 9433, f. 1b. Lihat juga Abû Hâmid al-Ghazâlî, Ihyâ’ ‘Ulûm
al-Dîn, (Damaskus: Dâr al-Khyar, 1417/1997), vol. I, h. 30 (bagian 1.1.
“Kitâb al-‘Ilm”, Bab 2, Bagian 2 (tentang Ilmu yang Fardhu Kifâyah),
pertanyaan 3); Abû Fadhl Rasyîd al-Dîn Maybudî, Kasyf al-Asrâr wa ‘Uddah
al-Abrâr, Vol. II, h. 612-613.

8 Lihat W. Wright, A Grammar of the Arabic Language: Translated
from the German Caspari and Edited with Numerous Additions by W.
Wright, (Cambridge: Cambridge University Press, 1967), Edisi 3, rev.
W.R. Smith & M.J. de Goeje, h. 33-34.



174 JSQ, Vol. II, No. 1, 2007Annabel Keeler

(seluk-beluk kehalusan), maknûnât badâ’i‘ (keajaiban yang

tersembunyi)”.9 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî (w. 465/1072) dalam

pengantar tafsir esoteriknya Lathâ’if al- Isyârât menulis

bahwa tafsir ini mencakup “lathâ’if asrâri-hî wa anwâri-hî

(seluk-beluk rahasia dan cahaya-Nya), daqîq isyârati-hî

(kiasan-Nya yang sangat halus), khafî rumûzi-hî (alegori-

Nya yang tersembunyi), dan maknûnâti-hî (rahasia-Nya yang

tersembunyi). Lagi-lagi, al-Qusyayrî menekankan bahwa ini

semua merupakan keapikan Allah, dengan mengatakan

bahwa Allah telah lawwaha (membuka) semua misteri yang

tersembunyi ini kepada dan untuk hamba-hamba-Nya yang

terpilih (asrâr ashfiyâ’).

Ide ‘refleksi’ yang ditawarkan metaphor cermin Nwyia,

juga disinyalir—meski dengan cara berbeda—dalam be-

berapa karya sufistik; atau lebih tepatnya, bentuk refleksi

yang berbeda juga diisyaratkan oleh mereka. Karena objek

yang sama akan muncul sebagai gambar yang identik dalam

cermin yang bagus, bulat atau kotak, besar atau kecil,

kebenaran-kebenaran yang terefleksi dalam penafsiran para

Sufi, tentu saja akan menunjukkan keragaman; kita dapat

menangkap keragaman ini dalam judul-judul karya tafsir

al-Sulamî dan al-Qusyayrî, yaitu Haqâ’iq al-Tafsîr dan Lathâ’if

al-Isyârât. Untuk menjelaskan keragaman penafsiran esoterik

al-Qur’ân, al-Qusyayrî menjelaskan: “Para Sufi mengartikulasi-

kan makna esoterik al-Qur’ân berdasarkan berbagai marâtib

( t ingkat) anwâr wa aqdâri-him (cahaya dan kemampuan

mereka).”10 Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh

Sufi generasi sebelumnya Abû Nashr al-Sarrâj (w. 378/998).

Meskipun, sebagaimana yang kami ketahui, al-Sarrâj tidak

menulis/mengumpulkan tafsirnya sendiri, beberapa halaman

risalahnya tentang tasawuf Kitâb al-Luma‘ merupakan

9 Abû ‘Abd al-Rahmân al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr; MS Or. 9433, f.
1b. Kata ‘maknûnât’ tidak ditemukan dalam edisi ‘Imrân, h. 19.

10 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât I, h. 41; MS Kuprülü
117, f. 1b.
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penafsiran (mustanbathât) sufistik atas al-Qur’ân dan Hadis.

Al-Sarrâj menjelaskan bahwa setiap tafsir sufistik berbicara

“berdasarkan hâl (maqam)-nya sendiri, dan menjelaskan

makna berdasarkan wajd (pengalaman sufistiknya).” Al-Sarrâj

mengamati bahwa keragaman pengetahuan esoterik me-

rupakan rahmat, persis seperti (menurut salah satu Hadis)

rahmat di bidang i lmu eksoterik, karena seorang sufi

manapun—apakah ia amatir atau ahli, atau terlibat dalam

aktivitas ketaatan atau dalam meditasi spiritual—dapat

menemukan manfaat dari kata-katanya.11

Oleh karena itu, berdasarkan semua pernyataan ini,

seseorang dapat berharap menemukan keragaman dalam

penafsiran sufistik, yang mencerminkan tingkat dan variasi

pengalaman sufistik semua mufasir, dan juga dapat ber-

manfaat bagi para Sufi di setiap maqam. Akan tetapi, sebuah

studi atas tafsir-tafsir sufistik menunjukkan bahwa karya-

karya itu tidak hanya merefleksikan ahwâl, maqam, dan

tingkat spiritual sufistiknya, tetapi juga doktrin, pendekatan

atas jalan spiritualnya, bahkan—sebagaimana yang akan

kita lihat nanti—diri mereka. Pencerminan inilah yang akan

saya jelaskan di sini dengan merujuk pada Lathâ’ i f  al -

Isyârât karya al-Qusyayrî, sebuah karya tafsir sufistik yang

tidak mendapatkan perhatian yang pantas; tentu saja,

Lathâ’ i f  al - Isyârât t idak dianggap selalu mengandung

penafsiran sufist ik atau esoterik.12 Namun cukup men-

gherankan bahwa karyanya yang lain yang sangat terkenal

al-Risâlah al-Qusyayriyyah atau al-Risâlah f i  ‘ I lm al-

11 Abû Nashr al-Sarrâj, Kitâb al-Luma‘ fî al-Tashawwuf, (London:
Luzaq & Leiden: Brill, 1914), ed. R.A. Nicholson, Gibb Memorial Series,
h. 107; Terjemahan ini diambil dari ringkasan Nicholson, h. 31.

12 Walaupun ia menyinggung kandungan esoteriknya, Alan Godlas
menempatkan Lathâ’if al-Isyârât bersama karya al-Tsa‘labî, Kasyf al-
Bayân ‘an Tafsîr al-Qur’ân sebagai tafsir ‘moderat’ yang dibedakan dengan
tafsir-tafsir ‘esoterik’. Lihat penjelasan komprehensifnya dalam Alan
Godlas, “Sufi Koran Commentary: a Survey of the Genre” di http://
www.uga.edu/islam/sufimaster.html.
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Tashawwuf merupakan salah satu karya yang paling sering

dibaca di bidang tasawuf, dan orang hanya selalu merujuk

pada al-Risâlah ini.13 Benar bahwa al-Qusyayrî juga adalah

penulis beberapa r isalah tentang teologi Asy‘ar î , 14 dan

bahwa al-Qusyayrî memiliki reputasi besar sebagai Sufi

yang moderat dan sangat hati-hati.15 Namun, Lathâ’if al-

Isyârât menjadi karya terpenting kedua di antara karya-

13 A.J. Arberry menggambarkan al-Risâlah al-Qusyayriyyah sebagai
“karya paling berharga dan populer di bidang tasawuf ini dalam Bahasa
Arab” dan “studi terpenting bagi semua pakar”. Lihat A.J. Arberry, Sufism:
an Account of the Mystics of Islam, (London: Allen & Unwin, 1950), h. 7.
Sejumlah edisi al-Risâlah juga tersedia; satu yang paling terkenal adalah
yang terbit di Kairo oleh Dâr al-Kutub al-Hadîtsah pada 1966. Sebagian
karya ini telah diterjemahkan oleh Barbara von Schlegel dalam The Principle
of Sufism, (Barkeley: Mizan Press, 1992).

14 Untuk daftar karya-karya ini, lihat Brockelmann, Geschichte der
arabischen Litteratur (GAL), (Leiden: Brill, 1937-42), Supplementband
I, h. 770-2; I Basyûnî, al-Imâm al-Qusyayrî Sîratu-hu Atsaru-hû Madzhabu-
hû fî al-Tashawwuf, (Kairo: Majma‘ al-Buhûts al-Islâmiyyah, 1972), h. 44-
46. Beberapa risalah ini telah diterbitkan oleh R.M. Frank dalam MIDEO
15 (1982), h. 53-58, dan MIDEO 16 (1983), h. 59-94.

15 Boleh jadi, reputasi ini semakin tinggi karena adanya adekdot
yang dihubungkan dengan biografi Ibn Sa‘îd b. Abî al-Khayr. Lihat misalnya
Muhammad b. Munawwar, Asrâr al-Tawhîd fî Maqâmât Syaykh Abî Sa‘îd,
(Teheran: Intishârât-i Âgâh, 1987), ed. Muhammad Ridhâ Syâfi‘î Kadkanî,
vol. I, h. 74-76. Sebuah terjemahan Inggris dapat juga dirujuk: John
O’Kane, The Secrets of God’s Mystical Oneness, (California: Mazda &
Bibliotheca Persica, 1992), h. 156-157; dan pengantar Kadkanî, h. 41-
42. Tetapi, kesan moderat dan kehati-hatian al-Qusyayrî mungkin
disebabkan oleh karakter apologetik risalah itu sendiri, yang digambarkan
oleh Arberry dengan ungkapan bahwa risalah itu “carefully designed”
(disusun secara sangat hati-hati). Lihat A.J. Arberry, Sufism, h. 71.
Sementara itu, Knysh yang juga mengutip Arberry, menyatakan bahwa
dalam al-Risâlah, al-Qusyayrî “menggambarkan tasawuf sebagai “jalan
hidup dan sistem pemikiran yang dapat didefinisikan secara cukup rigid
dan jelas”.” Lihat A. Knysh, Islamic Mysticism: a Short History, (Leiden,
Boston & Köln: E.J. Brill, 2000), h. 132. Lihat juga J. Mojaddedi.
“Legitimizing Sufism in al-Qushayrî’s al-Risâla”, Studia Islamica 90 (2000),
h. 37-50; J. Mojaddedi, The Biographical Tradition in Sufism, (London:
Curzon, 2001), bab 4, karena al-Qusyayrî tidak memasukkan al-Hallâj
dalam bagian biografi al-Risâlah-nya. Qasim al-Samarrai menulis bahwa
al-Qusyayrî awalnya adalah “lebih utama seorang teolog, kemudian menjadi
Sufi. Lihat Q. al-Samarrai, The Theme of Ascension in Mystical Writings,
(Baghdad: National Print and Publishing Company, 1968), h. 46.
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karya sufistik al-Qusyayrî.16 Tentu saja, al-Qusyayrî berharap

bahwa Lathâ’ if  al - Isyârât-nya menjadi tafsir esoterik,

setelah menulis sebuah karya tafsir eksoterik sebelum-

nya.17 Selain itu, dikabarkan bahwa Lathâ’if al-Isyârat juga

digunakan sebagai sumber utama oleh mufasir Sufi

berikutnya seperti Rûzbihân Baqlî (w. 606/1209), ‘Abd al-

16 Karya sufistik al-Qusyayrî lainnya yang telah dicetak antara lain
Tartîb al-Sulûk, sebuah risalah pendek tentang zikir, yang diedit dan
di-Inggris-kan dalam F. Meier, Essays on Islamic Piety and Mysticism,
(Leiden: E.J. Brill, 1999), tr. John O’Kane, h. 93-133; al-Tahbîr fî ‘Ilm
al-Tadzkîr, (Kairo: Dâr al-Kâtib al-‘Arabî, 1968), ed. I. Basyûnî; Arba‘a
Rasâ’il fî al-Tashawwuf, (Baghdad: Majma‘ al-‘Ilmî al-‘Irâqî, 1969), ed.
Q. al-Samarrai; Kitâb al-Mi‘râj, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Hadîtsah, 1964),
ed. A.H. Abdel Kader; Nahw al-Qulûb al-Kabîr, (Kairo: ‘Âlam al-Fikr, 1996),
ed. I. Basyûnî & A.‘A. al-Jindî; Nahw al-Qulûb al-Shaghîr, (Tarâbulus: al-
Dâr al-‘Arabiyyah li al-Kitâb, 1977), ed. A.‘A. al-Jindî. Judul-judul karya
al-Qusyayrî dapat dilihat dalam Q. al-Samarrai, Theme of Ascension, h.
279; Rashid Ahmad (Jullandri), “Abû a-Qâsim al-Qushayrî as a Theologian
and Commentator,” Islamic Quarterly 13 (1969), h. 35; I. Basyûnî, al-
Imâm al-Qusyayrî, h. 44-46.

17 Artikel Halm tentang al-Qusyayrî dalam Encyclopaedia of Islam
menyatakan bahwa al-Qusyayrî menyusun Lathâ’if al-Isyârât-nya sebelum
410/1019. Tetapi, tampaknya ia menulis tafsir sufistiknya ini di masa
berikutnya, ketika ia menulis karya sufistiknya yang lain seperti al-Risâlah
yang diselesaikan pada 438/1048. Lihat Halm, “Kushayrî” EI² 5, h. 256.
Menurut al-Fârisî, judul karya tafsir al-Qusyayrî sebelumnya adalah al-
Tafsîr al-Kabîr, dan al-Fârisî menyebutkan bahwa al-Qusyayrî menyusun
tafsir ini sebelum 410 AH. Lihat al-Fârisî, Kitâb al-Siyâq li-Târîkh Naysâbûr,
ed. R.N. Frye dalam The Histories of Nîshâpûr, Harvard Oriental Series
35, (London: Mouton, 1965), f. 97a) dan Subkî, Thabaqât al-Syâfi‘iyyah
al-Kubrâ, (Kairo: al-Husayniyyah, 1324/1906), h. 245. Bagian karya Tafsîr
al-Qusyayrî ini disimpan di MS Leiden 811, dan Rashid Ahmad telah mengedit
bagian manuskrip ini, dengan berasumsi bahwa ini adalah bagian al-Tafsîr
al-Kabîr karya al-Qusyayrî. Lihat tesis PhD.-nya “Tafsîr in Sûfi Literature
with Particular Reference Abû’l Qâsim al-Qushayrî,” Cambridge University,
1967. Bagian tesis ini yang berhubungan dengan al-Qusyayrî telah
terpublikasi dalam Rashid Ahmad (Jullandri), “Abû a-Qâsim al-Qushayrî
as a Theologian and Commentator,” Islamic Quarterly 13 (1969), h. 6-
69. MS Leiden 811 terdiri dari 15 bagian penafsiran tradisional (eksoterik)
yang ditulis antara 413 dan 414 AH, yang mencakup Q.S. al-Hadîd [57]:
21 hingga Q.S. al-Tahrîm [66]: 12. Jika tafsir ini merupakan karya asli
al-Qusyayrî, maka ini akan menunjukkan secara mengejutkan bahwa al-
Qusyayrî memiliki kecenderungan Muktazilah di masa mudanya, karena
karya tersebut mengandung banyak kutipan dari tokoh-tokoh Muktazilah
seperti Qâdhi ‘Abd al-Jabbâr, Abû Muslim al-Ishfahânî, Abû ‘Alî al-Jubbâ’î,
dan Abû ‘Alî al-Fârisî. Meski nama mereka tidak disebut lengkap, Rashid
Ahmad mengidentifikasi mereka dengan membandingkan penafsiran serupa
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Razzâq al-Kâsyânî (w. 730/1329) dan Ismâ‘îl Haqqî Burûsawî

(w.1137/1724),18 sementara i tu Rasyîd al -Dîn Maybudî

sangat bergantung pada Lathâ’if al-Isyârât dalam menulis

tafsir berbahasa Persia-nya Kasyf al-Asrâr. Contoh-contoh

yang akan saya kutip dalam artikel ini akan menunjukkan

esoterisi tas isi  Lathâ’ i f  al - Isyârât.19 Namun, di tengah

pembahasan, saya akan menunjukkan aspek-aspek dalam

karya itu yang mungkin membuat orang akan berpikir bahwa

karya ini tidak selalu bersifat karya tafsir sufistik.

Sebelum mengkaji isi Lathâ’if al- Isyârât, beberapa

catatan tentang gaya dan metode tafsir al-Qusyayrî ini perlu

dikemukakan. Pertama, penting diketahui bahwa Lathâ’if

al- Isyarât muncul dengan disusun, dan karenanya tidak

masuk dalam kategori tafsir yang disebut Gerhard Böwering

dengan ‘mystically inspired utterances’ (ungkapan sufistik)

dalam konteks bacaan al-Qur’ân, yang (kemudian) dicatat

yang identik dan dikutip dalam tafsir karya Fakhr al-Dîn al-Râzî. Lihat
Rashid Ahmad, “Abû al-Qâsim al-Qusyayrî”, h. 41-46. Dalam potongan yang
disifatkan pada al-Qusyayrî itu, nama-nama tersebut diikuti dengan kalimat
penghormatan seperti “semoga Allah merahmatinya,” dan selain itu,
penafsiran mereka tidak dikritisi sebagaimana dalam tafsir al-Râzî. Dalam
fragmen itu juga, terdapat penafsiran kalangan Sufi sebelumnya seperti
Yahyâ b. Mu‘âdz dan Fudhayl b. ‘Iyâdh. Tafsir eksoterik lainnya yang
kadang disandarkan pada al-Qusyayrî adalah al-Taysîr fî ‘Ilm al-Tafsîr
atau al-Taysîr fî Tafsîr al-Qur’ân, meski ini lebih tampak sebagai ringkasan
yang dilakukan oleh anak al-Qusyayrî, Abû Nashr ‘Abd al-Rahîm al-Qusyayrî
atas al-Tafsîr al-Kabîr karya al-Qusyayrî atau tafsir lainnya. Tentang
ini, lihat juga Fritz Meier, “Philologika XVIII” Oriens 3 (1950), h. 31-37,
46-47, dan review Gerhard Böwering atas Richard Gramlich, Das
Sendschreiben Al-Qušayrîs über das Sufitum, Freidburger Islamstudien
Band, XII (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1989) dalam Orientalia 58
(1989), h. 569-572.

18 Lihat Ahmad (Jullandri), “Abû al-Qâsim al-Qushayrî”, h. 67-68.

19 Ini juga tampak dalam contoh-contoh yang dikutip oleh Böwering
dalam kajiannya atas penafsiran al-Qusyayrî atas Q.S. al-Nûr [24]: 35,
dalam G. Böwering, “The Light Verse: Qur’ânic Text and Sufi
Interpretation” Oriens 36 (2001), h. 113-144; juga dari sejumlah contoh
yang diterjemahkan oleh Kristin Z. Sands, Sufi Commentaries on the
Qur’ân in Classical Islam, (London & New York: Routledge, 2006); dan
dari beberapa contoh yang dikutip oleh A. Knysh, “Sufism and the Qur’ân”
in J.D. MacAuliffe (ed.), The Encyclopaedia of the Qur’ân, (Leiden: E.J.
Brill, 2006), vol. 5, h. 137-159.
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di samping ayat-ayat al-Qur’ân.20 Karya al-Qusyayrî ini secara

konsisten ditulis dengan gaya sastra Arab yang tinggi, sering

dalam bentuk prosa yang berima, dengan berlimpah, kadang

dengan menggunakan perumpamaan dan metafora yang

sangat kuat, disisipi dengan syair-syair (kadang puisi-puisi

cinta)—jauh melebih dari yang ditemukan dalam tafsir al-

Sulamî, misalnya.21 Di antara mufasir-mufasir Sufi, al-Qusyayrî

tidak biasa berupaya menafsirkan seluruh al-Qur’ân, meski

kadang juga dihiasi dengan satu atau dua penjelasan/frasa

dalam ayat itu. Tak ayal lagi, beberapa ayat al-Qur’ân bagi

al-Qusyayrî memiliki potensi yang kurang dalam konteks

penafsiran esoterik jika dibandingkan dengan ayat lain, dan

karenanya ia tidak terlalu banyak memberikan elaborasi

pada ayat-ayat yang secara l i teral bersifat eksoterik.22

Melibatkan materi-materi seperti ini menunjang kesan bahwa

Lathâ’if al-Isyârât bukan tafsir sufistik. Selain itu, fakta bahwa

al-Qusyayrî sering memberikan penjelasan singkat makna

eksoterik sebuah ayat sebelum menjelaskan makna esoterik

yang dikandung suatu ayat, juga mendukung kesan ini.23

20 Gerhard Böwering, The Mystical Vision of Existence in Classical
Islam: The Qur’ânic Hermeneutics of the Sufî Sahl al-Tustarî (d. 283/
896), (Berlin & New York: De Gruyter, 1980), h. 135.

21 Ibn Khallikân mencatat kegemaran khusus al-Qusyayrî atas puisi,
khususnya pada bagian yang membahas persatuan dan perpisahan antara
sepasang kekasih. Lihat terjemahan M.G. de Slane atas Wafayât al-A‘yân
karya Ibn Khallikân, Ibn Khallikân’s Biographical Dictionary, Oriental
Translation Fund, (Paris: Benjamin Duprat, 1842-71), terj. M.G. de Slane,
vol. 2, h. 154.

22 Misalnya, lihat penafsirannya atas Q.S. al-Baqarah [2]: 250, 251
dan 258, dan Q.S. al-Nisâ’ [4]: 150.

23 Meski demikian, tidak ada tafsir sufistik yang memang dikhususkan
pada tafsir eksoterik. Selain itu, membuat perbedaan jelas antara makna
eksoterik dan makna esoterik, misalnya penafsiran tentang etika dan
teologi, tidak selalu dapat dilakukan. Tetapi, cara al-Qusyayrî menulis
makna eksoterik sebelum pindah ke makna esoterik merupakan pola yang
konsisten dalam Lathâ’if al-Isyârât. Salah satu mufasir Sufi yang meng-
gunakan pola ini adalah Maybudî yang menyusun keseluruhan tafsirnya
Kasyf al-Asrâr seperti menyejajarkan bagian penafsiran eksoterik dan
esoterik pada tiap bagian al-Qur’ân.
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Sepertinya, ada dua alasan tentang ini: dalam beberapa

kasus, al-Qusyayrî benar-benar merasa bahwa makna lahir

suatu ayat membutuhkan beberapa bentuk penjelasan atau

penekanan; dan ia memberikan penjelasan eksoterik sebagai

titik awal bagi analogi esoterik yang ingin ia gali dari ayat

itu. Atau, ia biasanya secara jelas membedakan antara

pendekatan penafsiran eksoterik dan esoterik, yang merujuk

pada penafsiran eksoterik dengan ungkapan seperti “al-

l isân al-tafsîr” (dengan bahasa tafsir konvensional), atau

yang merujuk pada tafsir esoterik dengan ungkapan seperti

“wa al-isyârah fî-hî” (dan makna yang dikandung). Contoh-

contoh penjajaran ini dan/atau menghubungkan makna lahir

dan batin akan dibahas di bawah ini.

Beralih pada isi Lathâ’if al- Isyârât dan tema ‘tafsir

sebagai cermin’, pertanyaan pertama yang perlu dikemuka-

kan adalah dapatkah kita menemukan sosok al-Qusyayrî

yang moderat dan hati-hati, sang teolog Asy‘arî itu, sebagai-

mana yang kita ketahui dari al-Risâlah al-Qusyayriyyah?

Dalam tingkat tertentu, jawaban atas pertanyaan ini mesti

afirmatif. Sebagaimana kebanyakan Sufi, al-Qusyayrî me-

megang prinsip bahwa realisasi internal atau haqîqah tidak

dapat diperoleh tanpa memerhatikan syariah. Ini mungkin

menjadi alasan mengapa ia kerap kali menyandingkan

penafsiran esoteriknya atas suatu ayat dengan merujuk

pada penafsiran eksoterik, sebagaimana dijelaskan sebelum-

nya.24 Tetapi, kita juga dapat menemukan al-Qusyayrî yang

mengekspresikan prinsip ini dengan cara yang menunjukkan

kecenderungan moderat dalam tasawuf, misalnya ketika

menafsirkan Q.S. al-Fâtihah [1]: 6 “…al-ladzîna an‘amta ‘alay-

him…” dengan “mereka yang menjaga syariah ‘inda ghalabah

24 Kaidah ini juga menjadi motif di belakang paralelisasi penafsiran
eksoterik dan esoterik dalam Kasyf al-Asrâr-nya. Lihat Bab 2 dalam Annabel
Keeler, Sufi Hermeneutics: The Qur’ân Commentary of Rashîd al-Dîn
Maybudî, (Oxford: Oxford University Press & Institute of Ismaili Studies,
2006).
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bawâdih al-haqâ’iq (ketika memiliki realitas/keinginan yang

sangat banyak dalam hati mereka), sehingga mereka tidak

meninggalkan hadd al-‘ilm (batas pengetahuan), atau dalam

banyak hal tidak meninggalkan syari‘ah.”25 Dalam penafsiran

ini, al-Qusyayrî sebenarnya juga menyebut kata-kata “wa

qîla” (dikatakan) yang menunjukkan bahwa ini bukan pen-

dapat ia sendiri. Tentu saja penafsiran al-Qusyayrî terhadap

ayat lain menunjukkan hal berbeda dalam kaidah ini. Dalam

menafsirkan kata “…wa yuqîmûn al-shalâh…” (Q.S. al-

Baqarah [2]: 3), ia menyatakan:26

“Dalam memulai shalat, mayoritas Sahabat berusaha meyakinkan

dalam hatinya kewajiban menjalankan ibadah yang mereka sedang

lakukan, tetapi mereka tidak ghaflah (kehilangan kesadaran).

Sementara itu, elit Sahabat meyakinkan dalam hatinya pengetahuan

tentang apa yang mereka sedang lakukan, dan mereka tidak lepas

dari realitas kesatuan (wushlah). Ada perbedaan besar antara orang

yang fana dalam ritual keagamaan dalam konteks ghaflah, dengan

orang yang fana dalam ritual keagamaan dalam konteks wushlah.”

Kutipan ini menjelaskan keadaan (hâl) awal di mana

al-Qusyayrî menghubungkan antara percaya pada hal-hal

yang gaib sebagaimana yang ditunjuk oleh bagian awal

ayat itu, dengan keadaan elit Sahabat yang mendirikan

shalat:27

“Orang yang percaya pada yang gaib bi-syuhûd al-ghayb (dengan

menyaksikan yang gaib) sebenarnya ghâba (tidak) menyaksikan

yang gaib itu, dan sâra ghayban li-ghayb (menjadi tidak sadar

25 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât I, h. 51. Penyisipan
kata bawâdih oleh Basyûnî juga dapat dikonfirmasi dalam MS Kuprülü, f.
6a.

26 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât I, h. 57. Mayoritas
terjemahan alQur’ân yang dikutip di sini (dalam edisi Inggris, pent.) berasal
dari M.A.S. Abdel Haleem, The Qur’ân: a New Translation, (Oxford: Oxford
University Press, 2004).

27 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât I, h. 56-57.
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karena yang gaib itu).28 Mendirikan shalat berarti menjalankan rukun

dan tradisi, dan kemudian tidak merasakan itu dengan melihat

(ru’yah) Allah yang menjadi tujuan shalat. Jadi, perintah yang

diwajibkan tetap dilakukan melalui sesuatu yang datang dari Allah.

Jiwa mereka menghadap kiblat, sementara hati mereka bersatu

dalam realitas kesatuan.”

Penafsiran ini menunjukkan moderasi yang bukan

hanya masalah kehati-hatian, melainkan juga sejalan de-

ngan dengan doktrin sufistik Abû al-Qâsim al-Junayd (w.

297/910). Ingat, misalnya, doktrinnya tentang fanâ’ al-fanâ

(fana ‘setelah’ fana).29

Sejauh pengamatan al-Qusyayrî, teolog Asy‘arî ini,

masalah dogma selalu ada di sana-sini, walaupun dicatat

bahwa kebanyakan tafsir sufistik menyertakan elemen-

elemen teologis, khususnya yang berhubungan dengan

preordinasi Allah, misalnya. Tetapi dalam Lathâ’if al-Isyârât,

al-Qusyayrî tidak terlena dalam pembahasan dan argumen-

tasi teologis; masalah dogma lebih banyak muncul sekilas,

misalnya ketika ia memberikan penjelasan eksoterik atas

al-ladzîna yu’minûn bi al-ghayb (Q.S. al-Baqarah [2]: 3),

dan menjelaskan dengan singkat bahwa al-ghayb melewati

ikatan pengetahuan (idhthirâr), berbeda dengan masalah-

masalah agama yang diketahui melalui istidlâl (deduksi dan

analogi). Penjelasan ini diberikan sebelum ia memberikan

penafsiran sufistik atas potongan ayat itu dengan: “mereka

28 Maksudnya, ia menjadi fana dari bumi ini dan hadir bersama Allah.
Lihat definisi ghaybah dan hudhûr dalam Abû Nashr al-Sarrâj, Kitâb al-
Luma‘, h. 340; Abû Bakr al-Kalâbâdzî, Kitâb al-Ta‘âruf li-Madzhab Ahl
al-Tashawwuf, (Kairo: al-Khânjî, 1933), ed. A.J. Arberry, h. 87; Abû Bakr
al-Kalâbâdhî, Doctrine of the Sufis, (Cambridge: Cambridge University
Press, 1977), tr. A.J. Arberry, h. 112; Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, al-Risâlah
al-Qusyayriyyah fi ‘Ilm al-Tashawwuf, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Hadîtsah,
1966), ed. ‘Abd al-Halîm Mahmûd & Mahmûd b. al-Syarîf, h. 214ff. Berdasar-
kan Kuprrülü MS, saya mengganti “li al-ghayibin” dengan “yughîbu”.

29 Lihat terjemahan A.H. Abdel Kader atas risalah al-Junayd No. 15
tentang Tauhid. A.H. Abdel Kader, The Life, Personality and Works of al-
Junayd, Gibb Memorial Series 22, (London: Luzaq, 1976), h. 53-54 (Arab)
dan h. 174 (Inggris).
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yang Allah lepaskan dari segala sesuatu, dengan me-

nyingkapkan cahaya… karena matahari-matahari rahasia

mereka telah terungkap. Mereka tidak lagi membutuhkan

lentera-lentera istidlâl rasional”.30 Contoh lainnya adalah

ketika menafsirkan “ inna Allâh lâ yastahyî an yadhrib

matsalan mâ ba‘ûdhah wa mâ fawqa-hâ (Q.S. al-Baqarah

[2]: 26), ia jelaskan bahwa—tentang eksistensi Allah yang

sebenarnya lebih kecil daripada atom debu udara—tidak

ada perbedaan bagi Allah tentang ‘Arasy dan agas; men-

ciptakan ‘Arasy tidak lebih sulit bagi-Nya, atau menciptakan

agas tidak lebih mudah bagi-Nya, karena Dia lepas dari

masalah mudah atau sulit.31 Kita juga dapat melihat sosok

al-Qusyayrî sebagai seorang Syâfi‘î atau Asy‘arî dan sebagai

Sufi dalam menafsirkan Q.S. al-Fâtihah [1]: 5:32

“Tunjukilah kami jalan yang lurus… berhenti di daratan taklid

mencegah kita dari al-wushûl (mencapai [cita-cita spiritual]), dan

bahwa mengandalkan bentuk-bentuk perintah yang biasa akan

menghalangi istibshâr (jalan menuju pengetahuan spiritual) kita…”

Beralih pada bentuk ‘refleksi’ yang lain, yang secara

khusus ditunjukkan dalam definisi al-Qusyayrî dan al-Sarrâj

atas penafsiran esoterik, kita dapat melihat sejumlah

penafsiran dalam Lathâ’if al-Isyârât yang tampaknya dapat

dijelaskan dengan keadaan sufistik (hâl) dan maqam yang

dialami oleh penulisnya. Beberapa contoh untuk meng-

ilustrasikan ini akan dijelaskan berikut ini.

Satu contoh adalah ketika al-Qusyayrî menafsirkan

“kulla-mâ ruziqû min-hâ min tsamarah rizqan qâlû hâdzâ

al-ladzî ruziq-nâ min qabl (Q.S. al-Baqarah [2]: 25) yang

30 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 56.

31 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 70. Lihat juga
pembahasan al-Qusyayrî yang singkat tetapi tegas atas makân (tempat)
Allah, dalam penafsirannya atas Q.S. al-Baqarah [2]: 29 (h. 74).

32 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 50. Tentang
pandangan al-Syâfi‘î dan al-Syîrâzî (w. 476/1083) tentang taklid, lihat
Norman Calder, “Taklîd” EI² 10, h. 137.
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menggambarkan keadaan orang Mukmin di Surga. Sebagai-

mana disebutkan di atas, al-Qusyayrî sering memulai

penafsirannya dengan mengklarif ikasi makna lahir ayat

dengan cara tertentu. Thus, ia jelaskan bahwa meskipun

ketika orang Mukmin di surga diberi buah yang mereka

kira sebelumnya, ketika mereka mencicipinya, mereka

merasakan banyak kelebihan. Kemudian, al-Qusyayrî

memberikan penjelasan sufistiknya dengan cara analogi:33

“Ini sama dengan para pemilik hakikat. Keadaan batin mereka selalu

ditinggikan, sehingga ketika seseorang diangkat dari keadaan

sebelumnya, ia mengira apa yang akan muncul ketika itu akan sama

dengan yang sebelumnya, tetapi ketika mereka mengalaminya,

mereka merasakannya dua kali lebih hebat.”

Contoh lain adalah penafsiran al-Qusyayrî atas “na’ti

bi-khayr min-hâ aw mitsli-hâ” (Q.S. al-Baqarah [2]: 106). Di

sini kita temukan sebuah interpretasi alegoris langsung

setelah ayat itu, bahwa “Dia memindahkanmu dari suatu

hâl ke hâl di atasnya, atau yang lebih tinggi, dan dahan

kesatuanmu akan hijau dan berbunga, dan bintang ke-

murahan hatimu akan terbit.” Sebagaimana dapat diamati,

penafsiran alegoris al-Qusyayrî atas ayat ini dihiasi dengan

metafora. Metafora-metafora ini juga dibubuhkan dalam

penafsirannya yang lain:34

“Kami tidak pernah mengambil jejak-jejak ibadah tanpa mengganti-

nya dengan cahaya-cahaya kehambaan, dan Kami tidak akan pernah

mengambil cahaya-cahaya kehambaan tanpa menerbitkan bulan-

bulan kehambaan di tempat mereka.”

Contoh lain adalah penafsirannya atas Q.S. Yâsîn [36]:

39: “wa al-qamar qaddar-nâ-hu manâzil hattâ ‘âda ka al-

‘urjûn al-qadîm”. Dalam menafsirkannya, al-Qusyayrî men-

jelaskan tahap-tahap yang dicapai para Sufi, yang secara

33 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 70.

34 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 111-112. Koreksi
Basyûnî (al-‘ubûdah mengganti al-‘ubûdiyyah) juga dibenarkan oleh MS
Kuprülü, f. 20a.



185Tafsir Sufistik sebagai CerminJSQ, Vol. II, No. 1, 2007

gradual terus meningkat dalam limpahan berkah ilmu Allah,

dan pada saat yang sama dirinya (nafs yang disimbolkan

dengan bulan) menyusut, hingga akhirnya mencapai fana.

Tetapi, Sufi di tahap ini masih berada pada level yang dapat

berubah atau talwîn (kebimbangan), dan al-Qusyayrî ke-

mudian mengontraskan tahap ini dengan maqam yang lebih

maju dan tamkîn (stabil) yang disimbolkan dengan matahari.

Ia menulis:35

“Maksud ayat ini adalah bahwa hamba itu, ketika thalab (mencari),

berada pada raqîq al-hâl (keadaan fragile), lemah {yakin (yaqîn)},

dan terbatas memahaminya. Kemudian ia berpikir hingga pe-

ngetahuannya (bashîrah) meningkat, dan {keadaannya sempurna}

menjadi sempurna, bagaikan bulan [purnama] yang secara gradual

menghilang karena mendekati matahari, sedikit demi sedikit, dan

semakin ia dekat dengan matahari [lit. semakin ia meningkat dalam

mendekati matahari], ia semakin menyusut, hingga fana atau hancur,

tersembunyi dan tak terlihat. Ia kemudian mulai menjauhi matahari,

dan bergerak semakin jauh hingga kembali menjadi purnama. Siapa

yang dapat menyebabkan ini? Hanya Allah Yang Maha Kuasa dan

Maha Mengetahui.”

“Yang dapat menyerupai matahari adalah para ‘ârif yang

selalu berada dalam cahaya ilmu-Nya. Dialah pemilik tamkîn

(stabilitas), bukan mutalawwin (kebimbangan). [Mataharinya]

terbit secara permanen dari bintang kebahagiaannya; dan

tidak tergelapkan oleh gerhana apa pun, atau tertutup oleh

awan.”

Al-Qusyayrî melanjutkan penafsirannya dengan men-

jelaskan hamba yang disamakan dengan bulan karena

berubah-ubah itu, diangkat dari level ekspansi (basth) ke

batas kesatuan (wishâl), dan kemudian dibawa kembali

ke kelesuan (fathra), dan kemudian jatuh ke level pemadatan

(qabdh), hingga Allah merahmatinya dan mengangkatnya

ke level yang dekat dengan-Nya dan sempurna. Dengan

contoh-contoh ini, dapat dil ihat bagaimana al-Qusyayrî

mengalegorasi perumpamaan al-Qur’ân. Selain itu, ia sering

35 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 3, h. 218.
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memberikan penjelasan tambahan atas penerapan metafor-

metafor ini dari satu ayat ke ayat lain, yang jarang dilakukan

oleh mufasir Sufi sebelumnya. Dalam hal ini, kecenderungan

ini tampaknya diteruskan oleh mufasir Sufi berikutnya ‘Abd

al-Razzâq al-Kâsyânî.36

Dalam beberapa penafsirannya, al-Qusyayrî menunjuk-

kan pemahaman yang akut yang dapat kita sebut ‘psikologi

spiritual ’ ,  di mana ia menjelaskan bahwa sebuah hâl

(keadaan) dapat dialami pada level-level yang berbeda dalam

kesadaran manusia. Dalam menafsirkan kasus Mûsâ a.s.

yang mendatangi perairan Madyan (Q.S. al-Qashash [28]:

22), ia menulis:37

“Secara lahir, ia mencapai mata air Madyan, tetapi dalam hatinya,

ia mencapai mata air uns (keintiman) dan rawh (ketenteraman).

Ada berbagai macam mata air: mata air qalb (hati) adalah riyâdh

al-basth (taman-taman ekspansi) [di mana para Sufi mengalami]

pewahyuan kehadiran Allah (kusyufât al-muhâdharah), dan me-

nenteramkan semua bentuk berkat langit (mulâthafah); mata air

jiwa (arwâh) merupakan tempat untuk menyaksikan di mana mereka

mengalami pewahyuan cahaya dan kontemplasi, dan kemudian

hilang dalam persepsi mereka; mata air rahasia (asrâr) merupakan

pengadilan tentang tauhid, dan yang memegang kontrol adalah

Allah karena tidak ada diri atau persepsi, tidak ada hati, dan tidak

ada intimasi, ini semua merupakan fana dalam keabadian (istihlâk

fî shamadiyyah) dan akhirnya fana secara umum (fanâ’ bi al-kulliyah).”

Dalam penafsiran ini, al -Qusyayrî secara jelas me-

nyinggung ahwâl yang dialami para Sufi yang lebih maju

di jalannya. Namun, dalam banyak penjelasannya, kita juga

menemukan al-Qusyayrî membahas berbagai kesulitan yang

dihadapi para pencari jalan (murîd/thâlib) pada tahap-tahap

awal jalan spiritual. Bahasa yang sangat tajam yang ia

gunakan dalam penafsirannya sering membawa makna

36 Tentang hermeneutika al-Kâsyânî, l ihat Pierre Lory, Les
commentaries ésoteriques du Coran d’après ‘Abd al-Razzâq al-Qâshânî,
(Paris: Les Deuz Océans, 1980).

37 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 3, h. 62.
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kegusaran yang ia rasakan—di sini kita melihat sisi lain al-

Qusyayrî, yaitu bahwa seorang Mursyid bertugas atas

sejumlah murid, dan bertanggung jawab atas keadaan dan

perkembangan mereka.38 Berikut ini beberapa contoh

bentuk penafsiran itu.

Contoh pertama adalah penafsiran al-Qusyayrî atas

kiasan al-Qur’ân dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 17: “matsalu-

hum ka-matsal al- ladzî istawqada nâr, fa-lammâ adhâ’at

mâ hawla-hu dzahabâ Allâh bi-nûri-him wa taraka-hum fî

zhulumât lâ yubshirûn.” Al-Qusyayrî memulai dengan

menjelaskan bahwa secara lahir, kiasan ini menunjuk

kalangan munafik, dan kemudian ia melanjutkan dengan

menunjukkan bahwa kiasan sufistik dalam ayat itu merujuk

pada:39

“Orang yang memulai dengan baik dalam menjalani irâdah

(keinginan) spiritual, dan berjuang bagi waktu, dan kemudian

mengalami banyak kesulitan, lalu kembali mengejar keduniaan

yang ia alami sebelumnya dalam mencari kebenaran, dan

kemudian kembali pada kegelapan yang ia alamai sebelumnya.”

Bahasa metaforis al-Qusyayrî kemudian muncul:

“Rantingnya melahirkan dedaunan, tetapi tidak meng-

hasilkan buah… Kelesuannya kemudian menggerhanakan

bulan perhatiannya. Tangan kemarahan Allah (qahr) me-

mukulnya mundur, setelah awalnya lidah kemurahan Allah

( luthf) memangginya.”

38 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî merupakan murid terkemuka Abû ‘Alî al-
Daqqâq, begitu pula menantunya. Juga diketahui bahwa ketika gurunya
itu meninggal, al-Qusyayrî kemudian bertugas mengurus madrasah Abû
‘Alî, yang kemudian lebih dikenal dengan madrasah al-Qusyayrî. Menurut
Richard Bulliet, berdasarkan catatan sejarah al-Fârisî, madrasah ini
memang lebih sebagai padepokan tasawuf di mana para Sufi beraktivitas
daripada sebagai tempat belajar hukum. Lihat R. Bulliet, The Patricians
of Nishapur: a Study in Midieval Islamic Social History (Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press, 1973), appendiks 1, h. 250.

39 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 67-68.
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Contohnya lainnya adalah penafsiran al-Qusyayrî atas

Q.S. al-Baqarah [2]: 14 yang membicarakan kalangan munafik.

Al-Qusyayrî awalnya menafsirkannya secara literal, dengan

menjelaskan bahwa kalangan munafik ingin menggabung

dua hal, dan akhirnya mereka tidak melakukannya, kemudian

al-Qusyayrî menjelaskan:40

“Begitu pula, orang yang mencoba menggambungkan jalan aspirasi

spiritual (irâdah) dengan adat kebiasaan (‘âdah) tidak akan berhasil

melakukannya, karena dua hal yang bertentangan tidak dapat

disatukan… Ketika malam mendekat dari satu sisi,41 hari akan

terbang dari sisi lain. Orang yang memiliki sahabat di setiap tempat

dan teman di setiap sudut hatinya, akan menjadi berubah, {terbagi

di antara teman-teman itu}. Hatinya pernah hancur. Ia tidak punya

kesenangan hidup. Dalam kenyataan, ia tidak mendapatkan ma-

kanan dari hatinya.”

Dan sekali lagi, dalam menafsirkan bagian akhir ayat

tersebut, ia katakan:42

“Mereka yang melemparkan tali kekang ke tangan

nafsunya akan terjerat ke dalam lembah keterpisahan

(tafriqah), dan mereka tidak akan mendapatkan tumpuan

di maqam mana saja, karena mereka akan tersapu oleh

nafsu-nafsu itu ke dalam liarnya keasingan.”

Hubungan analogis antara kaum munafik yang ditunjuk

ayat ini, dengan mereka yang mencoba menggabungkan

spiritualitas dengan keduniaan, atau dengan kesenangan

dan nafsu mereka—menurut al-Qusyayrî—sangat nyata,

karena ia melihat mereka menderita kecacatan psikologis

yang sama.

Al-Qusyayrî terus menggambarkan perumpamaan al-

Qur ’ân yang evokatif ketika dalam menafsirkan Q.S. al-

40 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 64.

41 Ini menurut MS Kuprülü yang menyebutkan “idzâ aqbal al-layl”,
sementara edisi Basyûnî menyebutkan “idzâ adall al-layl.”

42 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 64.
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Baqarah [2]: 9, ia membahas situasi orang yang terjebak

dalam kebingungan egonya sendiri dengan “saya” tran-

senden, yang kejahatannya menyebabkan hukuman paling

keras, menurut al-Qusyayrî, karena mereka mencari khayalan

yang dikira sesuatu yang dapat diminum, tetapi ketika

mereka mendatanginya, dengan jelas mereka tidak me-

nemukan apa-apa; mereka menemukan Allah, Yang mem-

beri mereka balasan.43

Nanti akan jelas bahwa banyak penafsiran yang mem-

bahas situasi mereka yang berada dalam bahaya jalan

spiritual, menggunakan bentuk analogi yang diambil ayat-

ayat yang secara eksoteris menunjuk kalangan munafik

dan kafir. Namun, kadang pembahasan-pembahasan ini juga

ada dalam konteks lain, sebagaimana pembahasan berikut

ini yang tampaknya terinspirasi oleh perumpamaan al-

Qur’ân. Di sini al-Qusyayrî menafsirkan Q.S. Yâsîn [36]: 41.

Penjelasannya sangat kaya dengan prosa yang berima:44

“Kiasan dalam ayat ini adalah membawa hamba-hamba-[Nya] ke

dalam bahtera keselamatan (salâmah) di seberang lautan di tengah-

tengah ombak yang saling berbenturan (talâthum amwâji-hâ),

melalui semua bentuk perubahan dan pengaruh (taghyîr wa ta’tsîr).

Berapa banyak hamba yang ditenggelamkan dalam kesibukan

malam dan siangnya (fî isytighâli-hî fî layli-hî wa nahâri-hî), tanpa

beristirahat semenit pun dari kegiatannya (min kadd af‘âli-hî), atau

dari menahan pekerjaannya yang melelahkan (muqâsât ta‘b a‘mâli-

hî), dan akumulasi kekayaannya (jam‘ mâli-hî). Ini akan membuatnya

sangat lupa dengan keakhirannya (‘âqibati-hî wa ma‘âli-hî), dan

membuat kesibukannya dengan anak dan rumah tangga (waladi-

hî wa ‘iyâli-hî) mendominasi pikiran dan kesadarannya (fikri-hî wa

bâli-hî), dan segala usahanya akan sia-sia (mâ sa‘yu-hû illâ fî wabâli-

hî).”

43 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 61. Penjelasan
ini untuk Q.S. al-Nûr [24]: 39. Manarik dicatat bahwa al-Qusyayrî
menafsirkan ayat ini secara esoterik, karena makna eksoteriknya
menunjuk kalangan kafir. Thus, ia memberikan sebuah penafsiran esoterik
untuk dua ayat sekaligus.

44 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 3, h. 218.
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Kadang-kadang, selain berbagai pengetahuan tentang

psikologi spiritual ini, penafsiran al-Qusyayrî juga memberikan

perspektif tentang latar belakang sosial tasawuf. Ketika

menafsirkan “al-ladzîna yufsidûn fî al-ardh” dalam Q.S. al-

Baqarah [2]: 11-2 dengan orang yang menolak bukti-bukti

dari Allah yang telah datang pada mereka dalam bentuk

peringatan. Hasil penolakan ini, jelas al-Qusyayrî, adalah

bahwa “Allah mencabut rahmat-Nya dari mereka dan meng-

gantinya dengan telinga-telinga bagi mereka yang tuli dan

bisu terhadap Allah. Selain itu, Allah menimpakan mereka

sesuatu yang bertentangan dengan jalan spiritual, dan

membuat mereka tidak percaya dengan jalan itu.”45 Hal lain

yang menyertai penjelasan ini, “Orang yang murtad adalah

orang yang paling memusuhi umat Islam, sehingga orang

yang kembali pada keduniawian dan pada jalan kebiasaan

sebelum mengikuti irâdah adalah orang yang paling menolak

jalan para Sufi, dan yang paling jauh dari para Sufi.”

Dalam penafsirannya atas ayat 13 berikutnya “wa idzâ

qîla la-hum âminû kamâ âmana al-nâs qâlû anu’min kamâ

âmana al-sufahâ’” (Dan j ika dikatakan pada mereka,

“berimanlah sebagaimana manusia”,  mereka berkata,

“apakah kami beriman sebagaimana orang bodoh”) ,  al -

Qusyayrî memberikan analogi dengan orang kaya yang,

ketika diminta meninggalkan dunia, menggambarkan orang

yang mendapatkan petunjuk (rusyd) sebagai “orang malas

dan tidak cakap, dan berkata bahwa para Darwis (Sufi yang

menari berputar) t idak tahu apa-apa, dan tidak memiliki

kekayaan, status, kesenangan hidup!”46

Orang dapat merasakan kegusaran al-Qusyayrî, guru

Sufi ini, dalam penafsirannya atas bagian kiasan al-Qur’ân

lainnya, seperti Q.S. al-Baqarah [2]: 17:47

45 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 63.

46 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 63.

47 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 67.
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“Hal ini persis sama ketika orang yang tidak peduli sama sekali,

menjadi sangat peduli atas kebenaran yang didakwahkan kepada

mereka, sehingga hati mereka mulai melunak, atau ketakutan mulai

merasuki mereka, yang berarti mereka mendekai tobat, mereka

kembali dan dan mulai memikirkannya lagi. Kemudian mereka

berbicara dengan orang-orang dekat mereka, keluarga, dan anak-

anak mereka dengan menunjukkan bahwa mereka akan kembali

ke dunia, dan mulai menasihati mereka, dan menakut-nakuti mereka

dengan kelemahan dan ketidakcakapan, sehingga ketetapan hati

spiritual mereka terlemahkan dan keinginan mereka gagal.”

Dalam Lathâ’if al-Isyârât, kita juga dapat menemukan

penafsiran al-Qusyayrî yang mengangkat masalah adab

dalam tasawuf. Ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah [2]: 27,

ia menulis:48

“Di antara segala sesuatu yang hamba diminta menjaganya adalah

pembelaan hak (dzimâm) para Sufi, dan biaya yang dituntut untuk

melaksanakan ini adalah keinginan tulus, bukan kekayaan.49 Upaya

mereka seluruhnya didedikasikan untuk kelanjutan tarekat dan

aturannya, sementara hati mereka diarahkan pada harapan kepada

petunjuk Allah atas manusia. Kata “yufsidûn fî al-ardh” (kerusakan

di dunia) atas tarekat adalah [kecakapan] ketidakhirauan mereka

atas orang lain yang jauh dari keadaan yang mereka alami,50

sehingga saling menyibukkan (yatasyâghalûn) dengan percakapan

dan perhatian mereka [sendiri] berdasarkan ongkos memberikan

petunjuk kepada calon (irsyâd murîd), atau menajamkan pikiran

para calon (isyhâdz al-qâshid), dan inilah salah satu alasan me-

ngapa Allah SWT. tidak membuktikannya kepada mereka.”

Penafsiran seperti ini mungkin menunjukkan struk-

turisasi dan formalisasi jalan para Sufi melalui tarekat, yang

48 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 72.

49 Kata ‘dzimâm’ juga dapat berarti “keamanan hidup” dan “kekaya-
an”.

50 "Ihmâlu-hum hawâsyî ahwâli-hîm wa athrâf umûri-him”. Alter-
natifnya, ini dapat berarti, “ketidakdisiplinan mereka atas aspek kecil,
atau efek lahir ahwâl mereka.” Selain itu, saya telah mengoreksi kata
“imâman la-hum” dalam edisi Basyûnî menjadi “ihmâli-him”, dan “itrâq
umûri-him” menjadi “athrâf umûri-him,” sebagaimana MS Kuprülü, f. 12b,
yang lebih bermakna dalam konteksnya.
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merupakan awal terjadinya selama periode itu.51 Ini tidak

hanya melibatkan pembuatan buku pedoman tasawuf, tetapi

juga kompilasi aturan dan sikap bagi para Sufi. Al-Sulamî

yang, setelah wafatnya Abû ‘Alî al-Daqqâq, adalah guru

spiritual al-Qusyayrî, merupakan salah satu penulis masalah

ini.52

Dalam cermin Lathâ’if al-Isyârât, kita juga dapat me-

refleksikan rasa tanggung jawab yang dipikul pada guru

tasawuf. Konteks contoh ini adalah penafsiran al-Qusyayrî

atas Q.S. al-Anfâl [8]: 25: “ittaqû fitnâh lâ tushîbanna al-

ladzîna zhalamû min-kum khâshshah, wa-i ‘ laû innâ Allâh

syadîd al- ‘ iqâb” (takutlah pada finah yang tidak hanya

menimpa para pendosa, ingatlah bahwa azab Allah amat

51 Tentang perkambangan periode ini dalam tasawuf, lihat Margaret
Malamud, “Sufi Organisations and Structures of Authority in Medieval
Nishapur” International Journal of Middle Estern Studies 26 (1994), h.
427-42; Fritz Meier, “Khurâsân and the End of Classical Sufism” dalam
Fritz Meier ed.), Essays on Islamic Piety and Mysticism, (Leiden: E.J.
Brill, 1999), terj. John O’Kane, h. 189-219.

52 Pertama kali terbit dalam ‘Abd al-Rahmân al-Sulamî, Jawâmi‘ Adab
al-Shûfiyyah dan ‘Uyûb al-Nafs wa Mudâwatu-hâ (Schloesinger Memorial
Series), (Yerussalem: Yerussalem Academic Press, 1976), ed. Etan Kohlberg.
Dipublikasikan kembali dalam N. Pourjavady (ed.), Majmû‘a-yi âthâr-i Abû
‘Abd al-Rahmân al-Sulamî, (Teheran: Iran Univesity Press, 1369/1980-
1). Ada informasi bahwa Abû Sa‘îd b. Abî al-Khayr telah menyusun kode
etik dalam padepokan tasawuf (khânaqâh), lihat Frye, Histories of Nishapur
2, h. 74. Kode etik ini telah diterjemahkan dalam R.A. Nicholson, Studies
in Islamic Muysticism, (Cambridge: Cambridge University Press, 1921),
h. 46, dan dalam A. Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, (Chapel Hill:
University o North Carolina Press, 1975), h. 243. Karya-karya tentang
adab Sufi berikutnya antara lain Âdâb al-Murîdîn karya Abû al-Najîb al-
Suhrawardî (w. 563/1168), Âdâb al-Murîdîn karya Najm al-Dîn al-Kubrâ
(w. 618/1221), dan Fushûsh al-Âdân karya Yahyâ Bâkharzî (w. 736/1335-
6). Tentang yang terakhir, lihat M.I. Waley, “A Kubrawî Manual of Sufism:
the Fushûsh al-Âdân of Yahyâ Bâkharzî dalam L. Lewisohn (ed.), The
Legacy of Persian Sufism, (London: Khanaqah-i Ni‘matullahi, 1992), h.
289-310. Pengantar yang baik tentang kode etik tasawuf adalah Fritz
Meier, “A Book of Etiquette for Sufis” dalam Fritz Meier ed.), Essays on
Islamic Piety and Mysticism, h. 49-92, yang mencakup terjemahan Âdâb
al-Murîdîn karya Naj al-Dîn al-Kubrâ. Tentang konsep adab di kalangan
Sufi generasi awal, lihat N. Pourjavady, “Mâ bi-majlis-i mihtarân sukhan
nagû’îm: fârsî gû’î-yi ‘Abd Allâh Mubârak va adab-i Îrânî” Nashr-i Dânish
16:4 (2000), h. 21-25.
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pedih). Al-Qusyayrî memulai penafsirannya dengan menjelas-

kan implikasi ayat ini dalam konteks syariah, yang intinya

bahwa seseorang dapat dianggap melakukan kejahatan,

bahkan sekalipun ia tidak melakukannya, hanya dengan

membantu atau bersekongkol dalam kejahatan.53 Al-Qusyayrî

kemudian beralih pada penafsiran esoterik, dengan me-

mulainya pada pandangan psikologi spiritual. Ia jelaskan

bahwa ketika seorang hamba tergelincir ke dalam nafs-nya,

sebuah kesengsaraan (fitnah) akan hinggap di hatinya dalam

bentuk {pembekuan (al-qaswah al-mu‘ajjalah)} yang cepat,

sementara nafs-nya akan tertimpa hukuman, dan selanjutnya,

ketika kesengsaraan akibat ketergelinciran itu menyebar di

hatinya (qalb) dengan keinginan melakukan hal yang tidak

benar, sebuah kesengsaraan akan menghinggapi sirr-nya

dalam bentuk tirai (ketertutupan).”54

Al-Qusyayrî kemudian menerapkan kaidah yang sama

atas komunitas spiritual, dan ia jelaskan:55

“Ketika seorang senior dalam tarekat (muqaddam) melakukan hal

yang tidak dibolehkan bagi orang di levelnya, maka rahmat yang

disebarkan darinya kepada pengikut dan muridnya akan terputus,

dan {keterputusan rahmat ini} merupakan fitnah yang mereka

rasakan bersama, meski mereka sendiri tidak melakukan dosa

itu.”

Al-Qusyayrî terus melanjutkan penafsiran anonim itu:56

53 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 616.

54 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 616. Edisi Basyûnî
menyebutkan al-‘uqûbah al-mu‘ajjalah (hukuman langsung) bagi qalb
(hati) dan al-‘uqûbah al-mu’ajjalah (hukuman yang tertunda) bagi nafs
yang lebih indah secara stilistik. Tetapi, ada logika dalam penjelasan al-
Qusyayrî tentang hakikat kesengsaraan hati (yaitu pembekuan langsung
(al-quswa al-mu‘ajjalah) disebutkan dalam MS Kuprülü, f. 99a., begitu
pula hakikat kesengsaraan sirr (yaitu keterhijaban atau hujbah) dalam
manuskrip itu dan edisi Basyûnî.

55 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 616.

56 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 616.
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“Dikatakan bahwa ketika senior dalam tarekat itu berdiam dan tidak

menegur juniornya,57 maka mereka akan menderita menghadapi

kesengsaraan {karena telah lalai membimbing juniornya}, karena

hal yang dilakukan itu. Sebagaimana yang mereka katakan: “Jika

orang bodoh dibiarkan, mereka sebenarnya sama baiknya dengan

yang diperintahkan.”

Di sini, para pemimpin dapat dihukum karena lalai

melarang kemungkaran (nahy al-munkar) dalam tarekat.

Kaidah itu kemudian diterapkan secara luas, sebagai-

mana al-Qusyayrî melanjutkan penafsirannya:58

“Dikatakan lebih lanjut, ketika seorang zâhid merendahkan dirinya

dengan mengambil rukhshah dalam hukum, yang membiarkan

dirinya mengambil suatu yang lebih dari dunia, daripada memenuhi

kebutuhannya, meskipun itu halal baginya dalam hukum, maka

kesengsaraan akibat itu akan dirasakan oleh para pemula yang

ia latih, dan {kesengsaraan karena} apa pun keinginan duniawi yang

ia miliki. Selanjutnya, meninggalkan bebas dari minuman keras

akan mengakibatkan hilangnya mereka dalam lembah ketidak-

pedulian dan kesibukan duniawi.”

“Begitu pula, ketika seorang ‘âbid menyimpang dari suatu yang

berat dan meninggalkan suatu yang utama (awlâ),59 ini akan

dirasakan oleh para pengikutnya. Mereka akan mengalami ke-

malasan, kemudian kekosongan pikiran. Meninggalkan cara-cara

spiritual akan membuat mereka mengikuti hawa nafsu mereka.”

…[Begitu pula] ketika seorang ‘ârif kembali pada hal-hal yang

menyenangkan mereka, maka para muridnya akan melihatnya, dan

kelesuan akan mencampuri ketulusan dirinya (munâzalah) yang

ia miliki, dan itu menjadi bagian {milik murid} fitnah atas orang

‘ârif itu.”

Dalam contoh-contoh ini, kita dapat melihat, tidak hanya

psikologi spiritual para ‘ârif, para zâhid atau ‘âbid, tetapi

57 Saya menghapus frasa ‘inda tarki-him adzkâri-him yang tidak
ada dalam MS Kuprülü, f. 99a.

58 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 617.

59 Ini menurut koreksi Basyûnî. MS Kuprülü, f. 99b tampaknya rusak.
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juga suatu yang dapat disebut ‘psikologi sosial’ komunitas

spiritual. Sekali lagi, ada kaidah dalam semua penafsiran

ini yang berhubungan dengan adab Sufi dan koleganya

dalam tarekat. Yang juga penting dicatat adalah bahwa al-

Qusyayrî menyebutkan berbagai ragam para pengamal

tasawuf seperti zâhid, ‘âbid, atau ‘ârif, yang masing-masing

memiliki pengikut. Ini menunjukkan keragaman gerakan

spiritual yang eksis di Khurâsân di masa itu.60

Banyak kutipan yang telah dikaji ini memberikan kesan

keras pada mufasir ini. Tetapi, contoh terakhir dari Lathâ’if

al-Isyârât yang ingin saya bahas adalah contoh-contoh yang

merefleksikan sisi al-Qusyayrî yang hangat dan lebih spontan,

yaitu penafsirannya atas Mûsâ dan teofani Gunung Sinai

(Q.S. al-A‘râf [7]: 143). Penafsiran ini juga menunjukkan tema

cinta mistik yang digunakan al-Qusyayrî, yang tampaknya

lebih mengemuka dalam Lathâ’if al-Isyârât daripada dalam

Haqâ’iq al-Tafsîr karya al-Sulamî, dan tentu saja lebih me-

ngemuka dari al-Risâlâh, di mana tema cinta sangat terbatas

dalam bab mahabbah dan syawq.61 Dalam kasus ini,

penafsiran ini tampaknya mengonfirmasi penelitian Böwering

bahwa tafsir sufistik kadang memberikan ekspresi yang lebih

bebas dan spontan tentang doktrin tasawuf daripada buku-

buku pedoman tasawuf yang lebih apologetik.62

Sebelum mengkaji penafsiran al-Qusyayrî, ada baiknya

60 Lihat J. Chabbi, “Remarques sur le développement historique de
mouvements ascétiques et mystiques au Khurasan” Studia Islamica 46
(1977), h. 6-72, dan tabel statistik kemunculan kata-kata ‘âbid, zâhid,
‘ârif, dan sûfî dalam sejarah Nishapur dalam Bulliet, The Patricians of
Nishapur, h. 41-42.

61 Kegemaran al-Qusyayrî terhadap puisi cinta telah disebutkan
sebelumnya. Tetapi, kita juga kadang menemukan bahwa penafsirannya
membahas tema-tema cinta, misalnya dalam penafsirannya terhadap Q.S.
al-Baqarah [2]: 1. Penafsirannya atas Q.S. Yûsuf [12] akan dibahas
kemudian.

62 G. Böwering, “The Qur’ân Commentary of al-Sulamî” dalam W.B.
Hallaq & D. little (eds.), Islamic Studies Presented for Charles J. Adams,
(Leiden: E.J. Brill, 1990), h. 55.
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saya mengutip Q.S. al-A‘râf [7]: 143 secara utuh:

“Ketika Mûsâ datang pada waktu yang Kami tentukan, Tuhannya

berkata kepadanya, Mûsâ bekata, “Ya Tuhanku, tunjukkan diri-Mu

kepadaku! Biarkan saya melihat-Mu.” Allah berkata, “Kamu tidak

akan dapat melihat-Ku, tetapi lihatlah ke gunung itu, jika gunung

itu tetap kokoh, kamu akan melihat-Ku.” Ketika Allah ‘menampakkan’

diri-Nya pada gunung itu, Allah mengguncangkan gunung itu. Mûsâ

jatuh tak sadarkan diri. Ketika Mûsâ siuman, ia berkata, “Maha Besar

Engkau Ya Allah, saya bertobat dan menjadi orang pertama yang

beriman.”

Al-Qusyayrî memulai penafsirannya atas ayat ini dalam

bentuk penafsiran panjang kalimat per kalimat. “Ketika Mûsâ

datang pada waktu yang Kami tentukan”:63

“Mûsâ datang dengan cara seperti orang yang sangat ingin, cara

seperti orang yang sedang mabuk cinta. Mûsâ datang, dan tidak

ada lagi yang tertinggal bagi Mûsâ. Ribuan orang melakukan

perjalanan dengan jarak yang sangat jauh, tetapi tidak ada yang

menyebut mereka, tetapi di sini, Mûsâ yang hanya berjalan be-

berapa langkah akan membaca “Ketika Mûsâ datang pada waktu

yang Kami tentukan” hingga Hari Kiamat.”

Sebagai awal, al-Qusyayrî menjelaskan permintaan

Mûsâ yang ingin melihat Allah sebagai efek ekstasi yang

berlebihan ketika ia mendengar kalam Allah, dan kemudian

al-Qusyayrî menjelaskannya dengan cara lain:64

“Ketika mendengar kalam Allah, Mûsâ mengalami ekstasi luar biasa,

sehingga ia mengeluarkan kata-kata (syathahât). Orang yang mabuk

tidak dikenai hukum karena mengatakan sesuatu. Tidakkah kamu

perhatikan, teks al-Qur’ân tidak menegur Mûsâ dengan satu kata

pun.”

Ini mungkin merupakan penjelasan atas fenomena kata-

kata ekstatik (syathahât atau syathhiyyât), yang sangat

dikenal dilekatkan pada al-Hallâj dan Abû Yâzid al-Busthâmî

63 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 564.

64 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 565.
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(Bâyazîd). Ini adalah hal yang sangat kontroversial dalam

tasawuf.65 Dengan menafsirkan permintaan Mûsâ sebagai

syathahât, al-Qusyayrî tampaknya memahaminya, meski

al-Qusyayrî sangat hati-hati menjelaskan syathahât al-Hallâj

dan Bâyazîd dalam al-Risâlah.66

Al-Qusyayrî mengintrodusir bentuk pesona dalam

penafsirannya dengan menghubungkan hadis yang me-

nyebutkan bahwa Mûsâ berupaya mengumpulkan sebanyak

mungkin hal-hal yang ingin disampaikan ketika bertemu

Allah, sehingga ia berkata kepada kaumnya,67 “Apakah

kalian butuh sesuatu dari Allah? Adakah sesuatu yang kalian

ingin sampakain kepada Allah? Karena saya akan pergi

menemui-Nya.” Tetapi, lanjut al-Qusyayrî, ketika Mûsâ

datang dan mendengar kalam Allah, ia t idak dapat me-

ngingat apa pun, satu kata sekalipun, tetapi ia hanya

mengatakan sesuatu yang memenuhi hatinya ketika itu,

dan berkata, “Ya Allah, tunjukkan diri-Mu kepadaku, hingga

aku melihat-Mu!”

Masih ada penafsiran al-Qusyayrî yang menjelaskan

pengetahuan lain tentang ekstasi sufistik ini:68

“Orang yang sangat menginginkan yang dicintainya adalah orang

yang sangat dekat dengan yang dicintainya. Mûsâ ketika itu sangat

menyatu, di tempat munâjât kepada Allah, semua sisi tertutupi

dengan kepedulian, kalah oleh serangan ekstatik yang gencar dan

tiba-tiba. Di tengah-tengah itu semua, ia berkata, “Ya Allah, tunjuk-

kan diri-Mu kepadaku, hingga aku melihat-Mu!” seakan-akan ia tidak

memiliki iman. Tetapi kemudian, semakin orang minum, semakin

mereka haus. Semakin mereka dekat, keinginan itu semakin tinggi.

Penyatuan membutuhkan penyempurnaan. Thus, Allah menutupi

rahasia-Nya tentang orang terpilih dari kalangan lemah.”

65 Tentang fenomena syathahât ini, lihat Carl W. Ernst, Words of
Ecstacy in Sufism (Albany: State University of New York Press, 1985).

66 Lihat J. Mojaddedi, The Biographical Tradition, h. 116-7.

67 Yaitu, bacaan khalq dalam MS Kuprülü, f. 88a, dan bacaan haqq
dalam edisi Basyûnî.

68 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 565.
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Atau:69

“Mûsâ berkata dengan lidah yang sangat ingin mengatakan sesuatu,

sehingga ia berucap, “Ya Allah, tunjukkan diri-Mu kepadaku, biarkan

paling tidak aku melihat-Mu sekali ini, ini betul-betul membunuhku.”

Al-Qusyayrî juga menafsirkan penolakan Allah untuk

dilihat oleh Mûsâ dengan berbagai cara. Salah satunya, ia

menjelaskan bahwa penderitaan Mûsâ sangat lebih besar

dalam ungkapan “lihatlah ke gunung itu, jika gunung itu

tetap kokoh, kamu akan melihat-Ku.” Sehingga sebenarnya

Allah ingin berkata, “Kamu tidak akan dapat melihat-Ku.”

Karena yang pertama merupakan penolakan tegas, dan

paling tidak, ada ketenangan dalam meninggalkan semua

harapan. Tetapi, dengan berkata “fa-sawfa,” Allah me-

ningkatkan keinginan dan harapan Mûsâ yang tertolak. Allah

kemudian mengguncangkan gunung itu, tetapi peng-

guncangan itu merupakan jalan (sunnah) orang yang dicintai-

Nya.70

Al-Qusyayrî menambahkan bahwa Mûsâ dibuat men-

derita, bahkan ia diminta melihat sesuatu yang lain dari

Allah yang ia cintai. Tetapi, penderitaan terhebat adalah

melihat manifestasi Al lah pada gunung i tu, sehingga

gunung i tu mampu melihat Al lah, sementara ia t idak

mampu. Al-Qusyayrî kemudian menjelaskan bahwa “ i tu

tentu saja sangat-sangat suli t . ”  Sebagai gantinya, tentu

ada kompensasi bagi Mûsâ, karena al-Qusyayrî menjelaskan

bahwa setelah Mûsâ jatuh pingsan ketika melihat ma-

nifestasi Allah di gunung itu, dalam keadaan tak sadar

(fana), ia diberkati ketersingkapan realitas sejati (haqâ’iq

al-ahâdiyyah). Al-Qusyayrî menambahkan, “kebenaran sejati

(Allah) setelah mengalami fana adalah lebih baik bagi Mûsâ

daripada diri Mûsâ sendiri, sama seperti menyaksikan Allah

melalui Allah adalah lebih baik dari ciptaan yang ada dalam

69 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 565-566.

70 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 567.
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dir inya.”71 Di sini,  ki ta dapat melihat rujukan langsung

tentang fanâ’  dan baqâ’ .

Penting dicatat bahwa banyak tema yang dibicarakan

oleh al-Qusyayrî dalam menafsirkan Q.S. al-A‘râf [7]: 143

sangat penting dalam tasawuf cinta: perasaan rindu yang

semakin menggunung karena dekat dengan Allah; mabuk

cinta dalam bersatu dengan Allah: keinginan dalam diri

kekasih untuk tidak melihat hal lain selain Allah; dan tentu

saja kecemburuan kekasih.72 Elemen-elemen ini sama sekali

tidak ada dalam semua penafsiran atas Q.S. al-A‘râf [7]:

143 ini dalam Haqâ’iq al-Tafsîr karya al-Sulamî.73 Bagaimana

kemudian kita menjelaskan eksistensi cinta dalam pe-

nafsiran al-Qusyayrî di sini dan di bagian lain dalam Lathâ’if

al-Isyârât? Tentu saja, al-Qusyayrî tidak sendirian sebagai

pendukung tasawuf cinta. Saya yakin, apa yang dapat kita

lihat sebagai ekspresi yang sangat hati-hati tentang tema

ini merupakan refleksi tidak langsung dari iklim spiritual

Nîsyâpûr ketika itu, di mana tasawuf cinta semakin menjadi

tren di kalangan Sufi.

Kesimpulan

Penafsiran sufistik, sebagaimana yang digambarkan

oleh para Sufi sendiri, merefleksikan kapasitas spiritual,

t ingkat i luminasi, keragaman ahwâl dan maqâmât yang

dialami oleh setiap mufasir. Dari contoh-contoh dalam

71 Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, Lathâ’if al-Isyârât 1, h. 566. Berdasarkan
MS Kurpülü, f. 88a, saya mengoreksi “syuhûd al-haqâ’iq bi al-haqq” menjadi
“syuhûd al-haqq bi al-haqq” yang lebih kontekstual dengan teks lain,
yaitu “atamm min baqâ’ al-khalq bi al-khalq.”

72 Semua elemen ini terdapat dalam karya-karya para pendukung
tasawuf cinta Khurâsânî seperti Ahmad Ghazâlî, Rasyîd al-Dîn Maybudî,
‘Ayn al-Qushât Hamadânî, dan Syihâb al-Dîn Ahmad Sam‘ânî.

73 Ini juga menjadi kasus dalam studi komparatif tafsir-tafsir sufistik
terhadap Q.S. Yûsuf [12] yang sedang saya tulis. Secara khusus, ini sangat
jelas jika dihubungkan figur Ya‘qûb yang tampaknya juga diasosiasikan
dengan tema cinta dalam Lathâ’if al-Isyârât, sementara dalam tafsir al-
Sulamî, cerita cinta dalam kisah Ya‘qûb sama sekali tidak ada.
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Lathâ’if al-Isyârât karya al-Qusyayrî yang dibahas dalam

artikel ini, dapat dikatakan bahwa penafsiran para Sufi

mencerminkan doktrin, wawasan spiritual dan temperamen

(seperti kesederhanaan dan kehati-hatian, keadaan mabuk)

dan keasikan personal tertentu, dan tanggung jawab para

mufasir itu. Ini juga menjelaskan kepada kita, kode etik di

kalangan Sufi. Ini bahkan menjelaskan cara-cara Sufi dalam

berinteraksi dengan komunitas non-Sufi. Dalam hal ini, kita

dapat melihat lebih luas sebuah refleksi tentang proses

hirarki dan struktur tasawuf dalam tarekat dengan identitas

yang semakin meningkat dalam masyarakat. Saya juga ingin

mengatakan bahwa kita dapat melihat dalam Lathâ’if al-

Isyârât sebuah refleksi t idak langsung etos budaya dan

spiritual yang lebih luas di Khurasân ketika doktrin tasawuf

cinta menjadi elemen yang berkembang pesat dalam

tasawuf.74

Dalam cermin Lathâ’if al-Isyârât karya al-Qusyayrî ini,

kita melihat seorang Sufi besar memerhatikan dan mem-

peroleh petunjuk spiritual (irsyâd) dari ayat-ayat al-Qur’ân,

yang akan bermanfaat, bukan hanya kepada para ahli,

melainkan juga mereka yang baru berada di tahap-tahap

awal; mungkin ia juga mengharap penafsirannya dapat

menolong orang-orang yang hendak menjadi mursyid. [ ]

74 Tentang etos yang terefleksi dalam Kasyf al-Anwâr karya al-
Maybudî, lihat bab tiga dan empat buku saya Sufi Hermeneutics.
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SIGNIFIKANSI TAFSIR SUFI

BAGI SPIRITUALITAS

ISLAM KONTEMPORER
Interview dengan Hassan Hanafi

asan Hanafi adalah seorang pemikir Muslim

kontemporer, pencetus gerakan pemikiran “Kiri Islam”

(al-yasâr al-islâmî), dan teolog Islam pembebasan.

Kajian-kajiannya concern pada masalah-masalah

kritis dalam kehidupan manusia, seperti kemiskinan, pe-

nindasan, dan ketidakadilan yang semuanya bermuara pada

megaproyek “al-Turâts wa al-Tajdîd”. Dia adalah profesor di

Universitas Kairo, Fakultas Sastra dan Arab, Jurusan Filsafat.

Hingga saat ini telah menulis sejumlah buku dan artikel

serta menjadi narasumber di sejumlah negara. Dua di-

sertasinya di Universitas La Sorbonne Prancis sudah di-

terbitkan dengan judul, Min al-Nashsh ilâ al-Wâqi‘ (2 jilid)

dan Ta’wîl al-Zhâhiriyyah dan Zhâhiriyyah al-Ta’wîl. Redaktur

kami berkesempatan untuk mengikuti sandwich program

di Mesir selama 4 bulan yang dibimbing langsung oleh Hasan

Hanaf i .

Untuk mengetahui pandangannya tentang tafsir sufi,

berikut petikan interview redaksi Jurnal Studi al-Qur’ân (JSQ),

Hamka Hasan (HMK) dengan Hasan Hanafi (HH). Interview

ini berlangsung di kediamannya di Mesir, Senin 23 April

2007, sesaat setelah pulang dari Amerika dan menjelang

keberangkatannya ke Amsterdam.

H
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HMK: Bagaimana pandangan Anda tentang tafsir sufi?

HH: Tafsir sufi memiliki banyak makna. Pertama, tafsir

isyârî karena al-Qur ’ân menunjuk (mengisyaratkan)

kepada banyak hal. Kedua, tafsir bâthiniyyah karena

ingin menyingkap makna di balik nash.  Tafsir sufi

yang terkenal di antaranya: Sahl al-Tustarî yang

menulis Tafsîr al-Qur ’ân al- ‘Azhîm, al-Qusyayrî ( ‘Abd

al-Karîm ibn Hawâzan al-Qusyayrî) yang menulis tafsir

Lathâ’if al-Isyârât, Ibn ‘Arabî (Muhyiddîn Muhammad

ibn ‘Alî ibn Muhammad ibn ‘Abdullâh al- ‘Arabî) yang

menulis tafsir Rahmah min al-Rahmah fî Tafsîr wa

Isyârât al-Qur’ân. Sebenarnya, masih banyak tafsir

yang lain tetapi dalam ukuran kecil, hanya ketiga tafsir

tersebut yang terkenal dan dalam ukuran besar.

Mereka membedakan dan memisahkan antara yang

bâthin dan zhâhir, mereka berusaha mencari makna

di balik teks (zhâhir). Perlu dipahami bahwa pe-

mahaman yang bâthin ini berbeda pada setiap manusia.

Untuk mengetahui yang bâthin perlu ada ma‘rifah

kasyfiyyah yang tidak diketahui kecuali oleh kalangan

sufi. Ada beberapa istilah epistemologis di kalangan

sufi seperti, al-ma‘ârif al-kasyfiyyah, al-ma‘ârif al-

bâthiniyyah, al-ma‘ârif al-ladunnî, al-ma‘ârif al-rabbânî,

al-lawâthif, al-lawâmi‘, al-thawâli ‘, dan sebagainya.

Jika anda telah mengetahui al-ma‘ârif al-bâthiniyyah,

anda telah memahami al-Qur’ân secara keseluruhan,

demikian pendapat dari kalangan sufi. Ketiga, Tafsîr

al-Qalbî al-Kasyfiyyah, pengetahuan yang berasal dari

dalam (internal/ implisit )  bukan dari luar (eksternal/

eksplisit) dan bukan tafsir lughawiyyah seperti I ‘râb

al-Qur’ân karya al-Jashshâsh, bukan tafsir fikih, falsafi,

kalam, sejarah (al-Thabarî dan Ibn Katsîr) tetapi tafsir

qalbî, yaitu berusaha menyingkap rahasia jiwa dan

makna di balik teks al-Qur’ân.

HMK: Apa yang membedakannya dengan tafsir yang lain?
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HH: Jika seorang mufasir telah sampai pada al-ma‘ârif al-

bâthiniyyah, mereka telah mampu membedakan

antara ‘ilmu al-yaqîn, ‘ayn al-yaqîn, dan haqq al-yaqîn.

‘Ilmu al-yaqîn adalah milik teolog, filsuf, dan fuqaha;

‘ayn al-yaqîn  adalah milik sufi yang telah dapat

meneropong kebenaran; sedangkan haqq al-yaqîn

adalah milik awliyâ’ (wali-wali Allah) sebagai derajat

yang paling tinggi, lebih tinggi dibanding sufi. Golong-

an inilah yang memahami bahwa keyakinan ini adalah

kebenaran (al-haqîqah), burhân dan bukan sekadar

shidq. Pemahaman terhadap al-Qur’ân berbeda-beda

bagi setiap orang terkait dengan kemampuan daya

nalarnya. Semakin banyak pengetahuannya, semakin

cerdas ia memahami al-Qur ’ân. Bagi mereka yang

banyak mengetahui berarti mereka banyak memahami,

demikian pula sebaliknya.

HMK: Apa latar belakang kemunculan tafsir sufi?

HH: Begini, kemunculan tafsir sufi merupakan antitesis

dari tafsir f ikih yang memahami al-Qur ’ân dengan

pendekatan hukum. Apakah semua al-Qur’ân hanya

mengandung dimensi halal-haram dan seterusnya?

Tafsir sufi berusaha melampaui tafsir f ikih dengan

pendekatan bâthiniyyah , t idak memberikan ruang

pada aktivitas tubuh, tetapi persoalan hati. Tafsir sufi

tidak membincangkan persoalan shalat, puasa, haji,

ataupun zakat, tetapi rahasia setiap ibadah yang

dilakukan oleh manusia. Atas dasar inilah al-Ghazâlî

dan Ibn ‘Arabî menulis buku tentang rahasia shalat.

Tafsir sufi berpandangan bahwa shalat bukanlah rukuk

dan sujud, tetapi al-mujâhadah; wudhu bukanlah

membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki, melain-

kan kesucian batin dan seterusnya.

HMK: Apakah dapat dikatakan bahwa tafsir sufi secara

khusus sebagai counter tafsir fikih?

HH: Betul sekali, karena banyak dari kalangan filsuf yang
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menulis tafsîr bâthiniyyah, seperti Ibn Sina menulis

Risâlah al-Naysâbûrî, Tafsîr al-Hurûf, Tafsîr al-Insân,

dan selainnya. Jadi, f i lsuf dan sufi bersama-sama

mengembangkan tafsîr bâthiniyyah.

HMK: Bagaimana pertarungan antara tafsir fikih dan sufi?

HH: Tafsir f ikih hadir untuk mengukuhkan haram-halal,

sementara tafsir sufi hadir untuk menjelaskan rahasia

dari hukum-hukum syariat. Mufasir fikih tidak mengakui

keberadaan tafsir sufi, demikian pula sebaliknya

seperti yang diabadikan dalam al-Qur’ân (Q.S. al-Kahf

[18]: 60-82) pertentangan antara Nabi Musa dan Khidhr.

HMK: Bagaimana ‘perselingkuhan’ antara penguasa dan tafsir

suf i?

HH: Setiap penguasa hadir untuk mengukuhkan dan

mempertahankan kekuasaannya. Sejarah telah men-

catat bahwa sejak masa awal Islam, penguasa telah

menarik agama menjadi bagian dari strateginya. Hal

ini dapat dipahami dari kasus Khawarij, Murjiah, Syiah.

Bahkan, pada masa pemerintahan ‘Abbâsiyah, sekte

Muktazilah dianggap sebagai penyokong negara,

demikian pula sebaliknya.

HMK: Bagaimana hubungan antara Ahlu Sunnah dan tafsir

tasawuf?

HH: Ahlu Sunnah menganggap bahwa al-Qur’ân datang

untuk menjelaskan hukum-hukum syariah dan rukun

Islam, yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji.

Mereka meyakini bahwa al-Qur’ân hanya mengandung

sesuatu yang zhâhir  dan tidak mengandung yang

bâthin, sebab jika diakui bahwa al-Qur’ân mengandung

sesuatu yang bâthin  berarti Allah dan Rasul-Nya

memiliki sifat kadzb karena perkataan-Nya (f irman-

Nya dan sabda Rasul-Nya) berbeda dengan maksud-

nya. Artinya, Allah dan Rasul-Nya berkata tentang satu

hal, tetapi yang dimaksud adalah hal lain. Ahlu Sunnah
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tidak mengakui tafsir bâthiniyyah/sufi. Mereka hanya

mengakui tafsir zhâhir yang bersandar pada aspek

bahasa dan asbâb al-nuzûl.

HMK: Apa keutamaan tafsir sufi?

HH: Beberapa keutamaan tafsir sufi adalah mencari di balik

nash dan bahasa, mengenyampingkan aktivitas

badan, perilaku yang hanya mementingkan akhirat,

al-maqâmât dan al-ahwâl hingga kepada Allah SWT.

HMK: Apa metodenya?

HH: Metodenya adalah mencari makna di balik bahasa,

makna ada pada jiwa, apa yang terdapat pada jiwa,

metafisika, dan pikiran adalah sama.

HMK: Anda bisa ceritakan tentang perkembangan tafsir saat

ini?

HH: Dapat dikatakan bahwa kita (umat Islam) tidak memiliki

teori tafsir. Ahli tafsir masih berfungsi sebagai komen-

tator dan tukang khotbah yang mengulang-ulang tafsir

terdahulu, bahkan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ân yang

jauh dari kebutuhan umat Islam dewasa ini.

HMK: Tafsir yang anda inginkan seperti apa?

HH: Tafsir adalah penjelasan yang dapat menghubungkan

antara nash dan realitas, antara dunia dan akhirat,

antara Allah dan manusia. Tafsir yang dapat mem-

berikan solusi terhadap problem umat Islam sekaligus

memenuhi kebutuhannya.

HMK: Apakah Anda ingin menulis tafsir?

HH: Tafsir adalah bagian terakhir dari proyek saya, al-Turâts

wa al-Tajdîd. Saya ingin menulis tafsir yang berkenaan

dengan manusia, alam, dan realitas.

HMK: Lantas, bagaimana Anda memosisikan Tuhan dalam

tafsir tersebut?

HH: Semua orang akan bertanya tentang posisi Tuhan
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dalam tafsir tersebut. Saya pun demikian. Selama ini

saya selalu mengunakan pendekatan rasional (akal).

Tuhan tidak dapat dikenal melalui rasio (akal). Dan,

saya belum tahu nama tafsir tersebut

HMK: Bagaiaman kalau kami beri nama al-tafsîr al-tsawrî

(tafsir revolusioner)?

HH: Saya setuju saja dengan nama itu

HMK: Bagaimaan anda melihat masa depan intelektual Islam

Indonesia?

HH: Penting untuk saya katakan bahwa, Anda selalu

mengagungkan Hasan Hanafi, Nashr Hamid Abu Zayd,

Muhammad Arkoun, Fazlur Rahman, Farid Esack,

Edmund Husserl, Ferdinand de Saussure, Jasques

Derrida, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Michel

Foucault, bahkan Anda telah bergantung pada pemikir-

an mereka. Lebih dari i tu, Anda terlena dengan

permasalahan yang mereka lontarkan seperti, moder-

nisme, postmodernisme, hermeneutika, gender dan

sebagainya. Seakan-akan Anda tidak mampu meng-

identifikasi Anda sendiri atau permasalahan umat Islam

saat ini, seperti kemiskinan, kebodohan, eksploitasi,

agresi dan ekspansi, Palestina, Kashmir, Chechnya,

dan sebagainya.

HMK: Kami sebagai dosen ataupun mahasiswa sering kali

merasa tidak absah tanpa menyebut tokoh-tokoh

tersebut berikut pemikirannya. Bagaimana pandangan

Anda?

HH: Apakah Anda ingin dianggap sebagai dosen yang

hebat, atau anda ingin belajar dan memberikan yang

terbaik buat agama, bangsa, dan negara Anda?

HMK: Terus, bagaimana sebaiknya dalam menyikapi pan-

dangan mereka?

HH: Anda dapat mempelajari pemikiran-pemikiran mereka,
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lalu kembangkan daya kritik terhadap pemikirannya.

Demikian pula sikap Anda terhadap turâts. Anda baca,

kaji, lalu kembangkan dengan daya kritis agar dapat

bermanfaat untuk umat Islam saat ini. Bukan meng-

ulang-ulang pandangan-pandangan mereka.

HMK: Terakhir, bagaimana tanggapan Anda dengan per-

nyataan Issa J. Bollouta yang menyebut teori yang

anda kemukakan terlalu melangit untuk dipahami dan
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diaplikasikan?

HH: Secara umum, saya menulis buku untuk konsumsi

akademik, seperti Min al- ‘Aqîdah ilâ al-Tsawrah (5

jilid), Min al-Naqlî ilâ al-Ibdâ’ (9 jil id), Min al-Nashsh

ilâ al-Wâqi‘ (2 j i l id), Ta’wîl al-Zhâhiriyyah wa

Zhâhiriyyah al-Ta’wîl (2 jilid), ‘Ilm al-Istighrâb. Adapun

yang saya tulis untuk konsumsi masyarakat umum,

seperti Jamâluddîn al-Afghânî dan al-Dîn wa al-

Tsaqâfah wa al-Siyâsah fî al-Wathan al- ‘Arabî.
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J
ika ingin membuat dikotomi ‘ulûm al-Qur’ân dan ‘ulûm

al-tafsîr, maka materi kaidah tafsir ini, secara umum,

dikelompokkan dalam ‘ulûm al-tafsîr atau ushûl al-

tafsîr. Materi ini memang tampaknya cenderung lebih banyak

ditemukan dalam karya-karya bertajuk Ilmu Tafsir daripada

Ilmu al-Qur’ân. Kalaupun ditemukan dalam karya-karya bertajuk

Ilmu al-Qur’ân, maka materi ini cenderung ditempatkan pada

bagian-bagian akhir—yang umumnya—terletak setelah materi

ilmu-ilmu al-Qur’ân, tafsîr dan ta’wîl. Dalam memaparkannya,

para penulis juga menggunakan ungkapan-ungkapan yang

berbeda dalam mengeksplorasi kaidah tafsir. Boleh jadi,

Faried F. Saenong

KAIDAH TAFSIR:
Teori atau Ideologi (?)

Awalan

This paper examines general principles of the interpretation of the Qur’ân (qawâ‘id al-

tafsîr). After observing the differences between ‘ulûm al-Qur’ân and ‘ulûm al-tafsîr

or usûl al-tafsîr, as well as works of usûl al-tafsîr, Saenong examines these principles

including expressions and context, pronoun (damâ’ir), definite and indefinite (ma‘rifa

and nakira), synonyms (mutarâdif), questions and answers (su’âl wa jawâb), and so

forth. At the end, Saenong argues that these principles are not clear from questions

and criticism. A number of these principles consists of exceptions, for example.

Moreover, varieties of interpretation lead to contradictive principle. They are getting

more complicated since the use of different examples causes different principles.

Saenong questions that these principles represent ideologies, instead of neutral

theories of interpretation.
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perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan materi dan isi,

bahkan menyebut kulitnya pun juga berbeda. Sebagian

menyebutnya qawâ‘id al-tafsîr, sebagian yang lainya

menamakannya ushûl al-tafsîr, yang kadang-kadang berisikan

materi yang sama, meski sering kali berbeda. Al-Zarkasyî

misalnya tidak pernah menyebut materi-materi ini sebagai

qawâ‘id al-tafsîr atau ushûl al-tafsîr, tetapi—secara aplikatif—

langsung menyebutnya qâ‘idah fî-mâ warada fî al-Qur’ân

majmû‘an wa mufradan wa al-hukm fî dzâlik (kaidah yang

muncul dalam al-Qur’ân dalam bentuk jamak atau mufrad

serta hukumnya), atau qâ‘idah fî-mâ yata‘allaq bi al-su’âl

wa al-jawâb (kaidah yang berhubungan dengan soal-jawab),

dan sebagainya.1 Sementara itu, al-Suyûthî—dalam bagian

42—menyebutnya dengan subbab qawâ‘id muhimmah

yahtâj al-mufassir ilâ ma‘rifatihâ (kaidah-kaidah penting yang

dibutuhkan mufasir), dan memulai materi ini dengan kaidah-

kaidah seputar dhamâ’ir (kata ganti).2 Tulisan sederhana ini

ingin, pertama, menyegarkan ingatan tentang karya-karya

seputar ushûl al-tafsir. Masalah ini penting mengingat ushûl

al-tafsîr belum semapan teori serta metodologi ilmu-ilmu

lainnya, khususnya jika dibandingkan dengan ushûl al-fiqh.

Kedua, selain membahas beberapa kaidah penting dalam

menafsirkan al-Qur’ân, tulisan ini juga mengajukan kritik

seputar kompleksitas kaidah-kaidah tafsir.

Karya Klasik Ushûl al-Tafsîr

Selain beberapa bagian dalam al-Burhân milik al-

Zarkasyî dan dalam al-Itqân karya al-Suyûthî (w. 911 H),

terdapat karya-karya klasik yang memang dikhususkan

mengkaji materi-materi ini. Sulaymân b. ‘Abd al-Qawî al-

Thûfî al-Baghdâdî al-Hanbalî (w. 716 H) pernah menulis al-

1 Lihat Badr al-Dîn al-Zarkasyî, al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut:
Dâr al-Fikr, 1988), Tahqîq Musthafâ ‘Abd al-Qâdir ‘Athâ, IV, h. 471.

2 Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Kairo:
Dâr al-Turâts, 1967), Tahqîq Muhammad Abû al-Fadhl Ibrâhîm, II, h. 334.
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Iksîr fî Ushûl al-Tafsîr yang dalam pengantarnya sebenarnya

dijuduli al-Iksîr fî Qawa‘id al-Tafsîr.3 Tanpa menunjukkan

nomor referensinya, al-Shabbâgh menjelaskan bahwa

manuskrip karya ini dapat ditemukan di salah satu per-

pustakaan di Turki.4 Penulis buku ini memulai bahasannya

dengan mengeskplorasi ayat-ayat yang tidak memerlukan

penjelasan serta yang memerlukan penjelasan. Yang

pertama misalnya dicontohkan dengan Q.S. al-Hijr [15]: 22,

“wa anzal-nâ min al-samâ’ mâ’an fa-asqaynâ-kumû-hû” (dan

Kami turunkan hujan, maka kami meminumkannya kepada-

mu). Menurut penulis buku yang disebut-sebut sebagai

pengikut Râfidhî ini, makna kata “inzâl”, “samâ’”, “mâ’” dan

“al-isqâ’” sudah jelas dan dimengerti. Hal ini berbeda dengan

kata “qurû’” dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 228 yang dapat berarti

“suci” atau “haid”, atau kata “ ‘as‘as” dalam Q.S. al-Takwîr

[81]: 17 yang dapat berarti “di awal” atau “di akhir” gelap.

Inilah yang membutuhkan penjelasan, metode, kaidah serta

teori-teori ushûl al-tafsîr. Setelah membahas masalah ini,

Sulaymân ‘Abd al-Qawî menjelaskan ilmu-ilmu yang dibutuh-

kan para mufasir, termasuk ilmu-ilmu agama dan umum.

Setelah ini, penulisnya beralih ke pembahasan ilmu Ma‘ânî

dan Bayânî hingga selesai. Dalam penilaian al-Shabbâgh,

meski tidak memuat sesuatu yang baru, buku ini sangat

bermanfaat bagi siap saja yang hendak mendalami Balaghah

dalam al-Qur’ân.5

Ahmad Quthb al-Dîn b. ‘Abd al-Rahîm al-Dihlawî (1114-

1176 H) juga menulis al-Fawz al-Kabîr fî Ushûl al-Tafsîr6

dan Fath al-Khabîr bi-mâ lâ budda min Hifzhi-hî fî ‘Ilm al-

3 Sulaymân b. ‘Abd al-Qawî, al-Iksîr fî Ushûl al-Tafsîr, (Kairo: al-
Âdâb, 1977).

4 Muhammad b. Luthfî al-Shabbâgh, Buhûts fî Ushûl al-Tafsîr, (Beirut:
al-Kutub al-Islâmî, 1988), h. 274.

5 Muhammad b. Luthfî al-Shabbâgh, Buhûts fî Ushûl al-Tafsîr, h. 276.

6 Ahmad Quthb al-Dîn al-Dihlawî, al-Fawz al-Kabîr fî Ushûl al-Tafsîr,

(Kairo: al-Khânjî, 1933).
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Tafsîr. Dalam al-Fawz al-Kabîr terdiri dari lima bagian besar

ini, al -Dihlawî mengkrit ik keras kebiasaan para mufasir

menampilkan kisah-kisah yang diklaim sebagai asbâb al-

nuzûl ayat-ayat al-Qur’ân, khususnya ayat yang disebutkan

ayat-ayat al-mukhâshamah  (yang berhubungan dengan

kepercayaan-kepercayaan sesat)  dan ayat-ayat hukum.

Untuk memberi solusi, al-Dihlawî menjelaskan bahwa tujuan

turunnya al -Qur ’ân terangkum dalam tiga hal: mendidik

jiwa manusia; menumpas akidah-akidah sesat; dan me-

larang amal-amal bati l .  Ia menjelaskan bahwa adanya

akidah-akidah yang batil merupakan sabab nuzûl ayat-ayat

al-mukhâshamah, sedangkan merajalelanya kezaliman di

antara manusia merupakan sabab nuzûl ayat-ayat hukum.

Selain kedua karya ini, karya lain yang cukup terkenal

adalah al-Qawâ‘id al-Hisân li-Tafsîr al-Qur’ân karya ‘Abd al-

Rahmân b. Nâshir al-Sa‘dî (w. 1376 H).7 Banyak yang menilai

bahwa meski tidak tebal, buku merupakan buku yang paling

khusus menjelaskan kaidah-kaidah tafsir. Tidak ada pem-

bahasan lain dalam buku ini kecuali kaidah-kaidah penting

dalam menafsirkan al-Qur ’ân. Karya ini menjelaskan 70

kaidah-kaidah yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur’ân.

Kaidah-kaidah ini mencakup hal-hal umum, kaidah-kaidah

yang berasal dari kaidah bahasa Arab, serta hal-hal khusus

lainnya.

Selain itu, ada beberapa karya seputar isu ini yang

tampaknya bertujuan mengkaji kaidah-kaidah tafsir, namun

sebenarnya berisi ‘ulûm al-Qur’ân. Selain al-Itqân, al-Suyûthî

juga menulis al-Tahbîr fî ‘Ilm al-Tafsîr.8 Buku ini lebih banyak

mengkaji materi-materi ‘ulûm al-Qur’ân daripada ushûl al-

7 ‘Abd al-Rahmân b. Nâshir al-Sa‘dî, al-Qawâ‘id al-Hisân li-Tafsîr

al-Qur’ân, (Riyâdh: Dâr al-Shumay‘î, 1999).

8 Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, al-Tahbîr fî ‘Ilm al-Tafsî, (Kairo: Dâr al-
Manâr, 1986), yang di-tahqîq dan diantar oleh Fathî ‘Abd al-Qâdir Farîd
yang waktu itu mengajar sebagai ustâdz musâ‘id pada Fakultas Bahasa
Arab, Universitas al-Azhar-Kairo.
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tafsîr. Pembahasannya mencakup misalnya makkî-madanî,

asbâb al-nuzûl, muhkam-mutasyâbih, nâsikh-mansûkh,

munâsabah dan materi ‘ulûm al-Qur’ân lainnya. Kitab yang

mengandung 102 materi pembahasan ini lebih dulu ditulis

dari al-Itqân. Kitab al-Tahbîr ini selesai ditulis pada 872 H.

Namun karena ketidakpuasannya, al-Suyûthî melanjutkan

uraiannya dalam al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân.9 Menurut pe-

ngakuan al-Suyûthî, al-Tahbîr sebenarnya merupakan

komentarnya terhadap kitab Mawâqi‘ al-‘Ulûm min Mawâqi‘

al-Nujûm” karya Jalâl al-Dîn al-Bulqaynî.10

Ibn Taymiyah juga menulis hal yang sama. Keterangan

Abû Syahbah menunjukkan bahwa judul kitab Ibn Taymiyah

ini adalah Ushûl al-Tafsîr.11 Namun judul lain yang biasa

dipakai adalah Muqaddimah al-Tafsîr. Karya ini hanya

mencakup materi -materi pengantar I lmu Tafsir seperti

penjelasan Nabi atas beberapa ayat kepada para Sahabat,

perbedaan penafsiran di kalangan Salaf, al-tafsîr bi al-naql

dan mekanisme istidlâl, tafsir al-Qur’ân dengan Hadis dan

riwayat para Sahabat, tafsir al-Qur’ân dan riwayat para Tâbi‘în,

dan al-tafsîr bi al-ra’y. Kitab ini pernah diterbitkan dengan

disyarah oleh al- ‘Utsaymin. Dalam edisi syarah ini, al -

Utsyamin menambahkan 41 kaidah tafsir di bagian akhir

kitab Muqaddimah al-Tafsîr.12

9 Lihat Muhammad ‘Abd al-‘Azhîm al-Zarqânî, Manâhil al-‘Irfân fî

‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), vol. I, h. 28.

10 Lihat penjelasan lainnya dalam Faried F. Saenong, “Kodifikasi ‘Ulûm
al-Qur’ân hingga Abad Pertengahan: Studi Bibliografis”, Jurnal Studi al-

Qur’ân 1 (I:1), h. 119.

11 Muhammad b. Muhammad Abû Syahbah, al-Madkhal li-Dirâsah al-

Qur’ân al-Karîm, (Beirut: Dâr al-Jayl, 1992), h. 35.

12 Ibn Taymiyah, Pengantar Memahami Tafsir al-Qur’ân, (Solo: al-
Qowam, 2002), Terj. Lukman Hakim, h. 289-303.
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Beberapa Kaidah Tafsir13

Lafal dan Konteks

Kaidah paling terkenal ini berbunyi, “al-‘ibrah bi-‘umûm

al-alfâzh lâ bi-khushûsh al-asbâb” (yang dijadikan pegangan

adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab).14 Penulis

al-Qawâ‘id al-Hisân fî Tafsîr al-Qur’ân, al-Sa‘dî, menempatkan

kaidah ini pada tempat kedua di antara 70 kaidah yang dia

jelaskan dalam kitab ini.15 Diklaim bahwa kaidah ini di-

sepakati oleh jumhur ulama khususnya ulama Ushul Fiqh.

Kaidah ini memang sangat berorientasi teks. Kaidah

ini mengandaikan bahwa yang selalu menjadi patokan atau

pegangan adalah lafal, kata, kalimat, atau redaksi yang

memang biasanya bersifat umum (‘âm), terlepas dari semua

konteks atau sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat.

Ayat qadzaf (menuduh istri berzina) Q.S. al-Nûr [24]: 6

berbunyi,

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) tetapi

tidak memiliki saksi selain dirinya, maka cukup dengan

empat kali bersumpah atas nama Allah; sesungguhnya

ia termasuk orang yang benar.”

Ayat menggunakan ism mawshûl (kata sambung) “al-

13 Secara umum, dalam menulis pembahasan ini, penulis cenderung
memanfaatkan karya al-Zarkasyî dan al-Suyûthî. Dalam hal-hal tertentu,
penulis juga menggunakan beberapa referensi lain agar lebih jelas.

14 Dalam ungkapan atau kaidah yang lain, kata “al-alfâzh” dan “al-

asbâb” yang berbentuk jamak ini diganti dengan bentuk mufrad-nya,
yaitu “al-lafzh”  dan “al-sabab”.

15 ‘Abd al-Rahmân b. Nâshir al-Sa‘dî, al-Qawâ‘id al-Hisân li-Tafsîr

al-Qur’ân, h. 10-11.
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ladzîna” yang merupakan salah satu shiyagh al-‘umûm (lafal

yang menunjukkan makna umum), sehingga maknanya

sangat umum dan berlaku bagi siapa saja, meski ayat ini

muncul sebagai jawaban atas kasus Hilâl b. Umayyah yang

menuduh istrinya berzina. Pendapat ini merupakan pendapat

jumhur ulama.16

Kaidah lain yang masih termasuk dalam masalah

keumuman adalah “hadzf al-muta‘alliq al-ma‘mûl fî-hî yufîd

ta‘mîm al-ma‘nâ al-munâsib la-hû”, yaitu bahwa menghilang-

kan muta‘alliq yang berposisi sebagai maf‘ûl atau objek

menunjukkan makna umum yang sesuai dengannya.

Abrogasi atau penghapusan ini dinilai lebih baik daripada

menyebutkannya. Abrogasi seperti ini biasanya bertujuan

untuk mencakup makna yang lebih luas dan bermanfaat.

Di banyak tempat, Allah sering berfirman “ la‘alla-kum

tatafakkarûn” (agar kamu berpikir), “la‘allakum tadzakkarûn”

(agar kamu mengingat-ingat), atau “la‘allakum tasykurûn”

(agar kamu bersyukur). Objek apa yang mesti dipikirkan,

diingat-ingat, atau disyukuri dalam semua potongan ayat

ini, t idak disebutkan atau dihapus. Ini berarti, manusia

diperintahkan memikirkan semua tanda kebesaran Allah,

pengetahuan atau petunjuk Allah, tak terkecuali; manusia

diperintahkan mengingat-ingat apa saja yang berhubungan

dengan Allah agar tidak lalai, lupa dan selalu awas; dan

manusia diperintahkan bersyukur atas segala nikmat tanpa

kecuali. Dalam Q.S. al-Nahl [16]: 43, Allah berfirman, “fa-

is’alû ahl al-dzikr in kun-tum lâ ta‘lamûn” (bertanyalah pada

ahlinya jika kamu tidak tahu). Di sini, Allah tidak menyebutkan

apa saja yang dapat ditanya, karenanya ayat ini mencakup

segala jenis pengetahuan untuk ditanyakan dan dikonfirmasi

kepada ahlinya.

Hal lain yang masuk dalam konteks kaidah ini adalah

ketika Allah tidak merinci sesuatu. Q.S. al-Takâtsur [102]:

16 Lihat al-Zarqânî, Manâhil al-‘Irfân, vol. I, h. 89-91.
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1, “alhâkum al-takâtsur” (bermegah-megahan telah melalai-

kan kamu). Di sini Allah tidak merinci cara, model, atau

jenis bermegah-megahan. Karenanya ayat ini menunjuk

segala cara atau jenis bermegah-megahan termasuk ke-

kuasaan, harta, keturunan, status sosial, dan sebagainya.17

Kata Ganti (al-Dhamâ’ir)18

Pembahasan kata ganti atau dhamîr dalam al-Qur’ân

ini merupakan salah satu pembahasan paling penting dalam

kaidah tafsir. Dalam konteks kata ganti ini misalnya, Q.S.

al-Ahzâb [33]: 35, “a‘adda Allâh la-hum maghfiratan wa

ajran ‘azhîman”, dapat menempati 25 posisi kata j ika

diperluas. Contoh lain, Q.S. al-Nûr [24]: 31, “wa qul li al-

mu’minât yaghdhudhna min abshâri-hinna”, menggunakan

25 dhamîr. Bahkan, oleh al-Makkî, ayat ini diyakini sebagai

ayat yang paling banyak menggunakan dhamîr dalam al-

Qur’ân. Karena pentingnya, masalah ini misalnya pernah

diseriusi oleh Ibn al-Anbârî yang menulis kaidah ini dalam

dua jilid.19

Kata ganti bertujuan menciptakan kalimat hemat dengan

tidak mengulangi kata atau kalimat yang sama, serta tanpa

kehilangan makna. Kata hum, misalnya, dalam Q.S. al-Ahzâb

[33]: 35, mengganti posisi 20 kata sebelumnya. Selain itu,

mayoritas al-dhamâ’ir dalam al-Qur’ân mengikuti teori-teori

genuine-nya dalam gramatika Arab, semisal bahwa sebuah

kata ganti harus merujuk sebuah kata atau makna yang telah

disebutkan sebelumnya. Kata ganti hû dalam Q.S. Hûd [11]:

32 kembali pada Nabi Nûh as., yang disebutkan sebelumnya.

Begitu pula kata huwa dalam Q.S. al-Mâ’idah [5]: 8 kembali

pada makna adil dalam kata i‘dilû.

17 al-Sa‘dî, al-Qawâ‘id al-Hisân li-Tafsîr al-Qur’ân, h. 50-53.

18 Lihat pembahasan ini dalam al-Suyûthî, al-Itqân, II, h. 281-284.

19 al-Suyûthî, al-Itqân, I I, h. 281.
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Namun, sering kali al-Qur’ân melakukan sebaliknya.

Beberapa kata ganti dalam al-Qur’ân justru merujuk pada

kata yang disebut setelah penyebutan kata ganti, bahkan

tidak sedikit sebuah kata ganti merujuk sebuah kata yang

tidak sesuai dengan jenis kata ganti itu. Kata ganti hû (nafsi-

hî) dalam Q.S. Thâhâ [20]: 67 merujuk pada Nabi Mûsâ as.,

yang disebutkan belakangan, meskipun kategori mufrad

mudzakkar-nya sudah terdeteksi dari kata kerja awjasa yang

disebutkan sebelumnya. Di tempat lain, al-Qur’ân sering

menggunakan kata ganti yang tidak me-refer kata atau makna

sebelumnya, bahkan tanpa indikasi kategoris sama sekali.

Kata ganti huwa (Q.S. al-Ikhlâsh [112]: 1) dan kata ganti

hiya (Q.S. al-Anbiyâ’ [21]: 27) tidak memiliki indikasi kategoris

sama sekali sebelumnya. Kedua kata tersebut kemudian

jelas setelah sebuah kata yang sesuai ditempatkan setelah

kata ganti tersebut. Kasus-kasus seperti ini biasa terjadi

dalam dhamîr al-sya’n (kata ganti kondisional) atau kisah-

kisah, atau dhamîr yang tersembunyi dalam kata-kata seperti

bi’sa seperti Q.S. al-Kahf [18]: 50 atau ni‘ma. Bahkan, al-

Qur’ân juga kadang menggunakan kata ganti yang men-

jelaskan sebuah kata atau makna yang hanya dapat di-

pahami melalui konteks. Kata ganti mufrad mu’annats dalam

kata balaghat (Q.S. al-Wâqi‘ah [56]:83) me-refer kata al-rûh

yang dapat dipastikan setelah mengetahui konteks ayat

tersebut.20

Sebuah kata ganti juga bisa menjelaskan sebuah kata

meskipun maknanya berbeda. Lihat misalnya kata ganti hâ

(‘umrihi) dalam Q.S. Fâthir [35]: 11 me-refer kata mu‘ammar,

tetapi yang dimaksud bukan diri mu‘ammar itu. Sebaliknya,

sebuah kata ganti bisa me-refer sebuah makna saja tanpa

kesesuaian kata. Kata ganti mutsannâ muannats dalam

kânatâ dalam Q.S. al-Nisâ’ [4]: 176 me-refer kata al-kalâlah

yang bisa berindikasi satu, dua, atau tiga.

20 Untuk kasus-kasus seperti ini, lihat Q.S. al-Rahmân [55]: 26, al-
Qadr [97]: 1, ‘Abasa [80]: 1, atau Hûd [11]: 13.
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Kata Tentu (al-Ma‘rifah) dan Kata Tidak Tentu
(al-Nakirah)21

Al-Zarkasyî sedikit lebih lengkap mengkaji persoalan

ini. Beliau bahkan menjelaskan hal-hal mendasar seputar

ini seperti sebab-sebab penggunaan ma‘rifah (empat sebab)

dan nakirah (enam sebab).22 Hal ini kemudian diikuti oleh

al-Suyûthî, sambil menambahkan hal-hal tertentu.23 Jika

sebuah kata benda, ma‘rifah atau nakirah, disebut dua kali

dalam satu komposisi kalimat sempurna (lafzh mufîd), maka

terdapat empat alternatif pemaknaan. Pertama, jika keduanya

ma’rifah,  maka hanya terdapat satu objek. Kedua ism

ma‘rifah i tu menunjuk maksud yang sama sebagaimana

kata shirâth pada Q.S. al-Fâtihah [1]: 6-7. Kedua, jika keduanya

nakirah, maka terdapat madlûl atau objek yang berbeda.

Dalam Q.S. al-Rûm [30]: 54, terdapat tiga kata nakirah yang

sama, yaitu dha‘f. Kata dha‘f pertama pada Q.S. al-Rûm

[30]: 54 tidak menunjuk makna yang sama dengan kata

dha‘f kedua dan ketiga. Perhatikan ayat tersebut:

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari dha‘f (kelemah-

an), kemudian Dia menjadikan (kamu) quwwah (kekuatan)

dari kelemahan itu, kemudian Allah menjadikan dha‘f lain

dan uban dari quwwah itu. Dia menciptakan apa yang

dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi

Maha Kuasa”.

21 Lihat pembahasan ini dalam al-Zarkasyî, al-Burhân, IV, h. 103-
119; al-Suyûthî, al-Itqân, I,  h. 291-299.

22 al-Zarkasyî, al-Burhân, IV, h. 103-110.

23al-Suyûthî, al-Itqân, I I ,  h. 291-295.
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Al-Zarkasyî menjelaskan bahwa kata dha‘f pertama

adalah kelemahan dalam bentuk air mani atau tanah, dha‘f

kedua adalah kelemahan pada masa janin atau bayi,

sedangkan dha‘f ketiga adalah kelemahan pada masa tua

atau jompo.24 Ketiga, j ika yang disebut pertama nakirah

dan yang kedua ma‘rifah, maka madlûl keduanya sama,

karena persamaan masa, sebagaimana kata rasûl dan al-

rasûl dalam Q.S. al-Muzzammil [73]: 15-16. Keempat, j ika

yang pertama ma‘rifah  dan yang kedua nakirah,  maka

maknanya bergantung pada indikatornya. Madlûl keduanya

kadang berbeda seperti kata al-sâ‘ah pada Q.S. al-Rûm [30]:

55, kadang sama sebagaimana kata al-Qur’ân pada Q.S.

al-Zumar [39]: 27-28.

Kata Benda Tunggal (al-Mufrad) dan Kata Benda
Jamak (al-Jam‘)25

Pada dasarnya, dalam bahasa Arab sebuah kata benda

disebut mufrad j ika ia berjumlah satu, atau jam‘ j ika ia

menunjuk lebih dari dua atau sesuatu yang banyak. Dalam

konteks kaidah tafsir, sebuah kata disebut dalam bentuk

mufrad j ika madlûl-nya tertentu atau khusus, atau dalam

bentuk jam‘ jika ingin menunjukkan suatu makna tertentu.

Dalam bahasa yang lain, bentuk mufrad dan jam‘ relatif

cenderung menunjukkan maksud tertentu, tetapi bukan

dalam konteks bilangan. Kata al-lubb (hati) dalam al-Qur’ân

tidak pernah disebut dalam bentuk mufrad, tetapi selalu

dalam bentuk jam‘, yaitu albâb. Namun, ketika menunjuk

bentuk mufrad -nya, maka Allah SWT. menggunakan kata

lain yang murâdif (sinonim), yaitu al-qalb. Sebaliknya, kata

al-ardh (bumi) selalu muncul dalam bentuk mufrad. Ketika

menunjukkan bentuk jam‘-nya, kata ini selalu dipadankan

24 Lihat al-Zarkasyî, al-Burhân, IV, h. 115-116; al-Suyûthî, al-Itqân,

I I,  h. 296.

25 Lihat al-Zarkasyî, al-Burhân, IV, h. 9-49; al-Suyûthî, al-Itqân, I,
h. 299-306.



220 JSQ, Vol. II, No. 1, 2007Faried F. Saenong

dengan kata lain yang berbentuk jam‘, seperti dalam Q.S.

al-Thalâq [65]: 12:

“Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti i tu

pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu

mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala

sesuatu, dan sesungguhnya Allah, i lmu-Nya benar-benar

meliputi segala sesuatu.”

Sementara itu, kata al-samâ’ (langit) muncul dalam dua

kondisi. Ketika ingin menunjukkan keagungan Allah, maka

muncul bentuk jam‘ -nya. Kata ini muncul dalam bentuk

mufrad jika hanya ingin menunjukkan arah seperti dalam

Q.S. al-Mulk [67]: 16.

Kata al-rîh (angin) lain lagi. Jika ia muncul dalam bentuk

plural, maka secara umum, yang dimaksud adalah angin

rahmat. Sebaliknya, jika ia muncul dalam bentuk mufrad,

maka yang dimaksud adalah angin jahat atau siksa. Mungkin

karena itulah, ada doa yang disebut dalam Hadis, yaitu

“Allâhumma ij ‘alhâ riyâhan wa lâ taj ‘alhâ rîhan”. Namun,

terdapat sedikit pengecualian. Kata ini juga muncul dalam

bentuk mufrad, tetapi tidak menunjukkan siksa atau musibah.

Hanya saja, dalam konteks terakhir ini, kata tersebut selalu

dipadankan dengan kata lain yang mengandung maksud

baik, seperti kata “bi rîh thayyibah” dalam Q.S. Yûnus [10]:

22. Sementara itu, terdapat beberapa kata kontradiktif yang

selalu berkonotasi baik dalam bentuk mufrad seperti al-nûr,

sabîl al-haqq atau walî al-mu’minîn, tetapi selalu buruk dalam

bentuk jam‘ seperti al-zhulumât, subul al-bâthil atau awliyâ’

al-kâfirîn.
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Kata Sinonim (al-Mutarâdif)26

Al-mutarâdif dimaknai sebagai dua kata yang sinonim

(bermakna serupa) seperti al-insân dan al-basyar, atau al-

haraj dan al-dhayq, atau al-khawf dan al-khasyyah, atau

sejumlah kata sinonim lainnya. Dalam al-Ta‘rîfât, al-Jurjânî

memaknai al-mutarâdif sebagai suatu kata yang bermakna

satu, tetapi memiliki sejumlah ism (nama) lainnya. Ia bahkan

menegaskan bahwa al-mutarâdif justru kontradiktif dengan

al-musytarak yang maknanya diibaratkan seorang yang

menumpang di belakang atau di kendaraan orang lain. Dalam

al-Muzhir, al-Suyûthî memperkenalkan istilah al-mutawâridah

untuk menjelaskan kata al-mutarâdif. Menurutnya, al-

mutarâdif merupakan kata yang maknanya dekat, sedangkan

al-mutawârid digambarkan seperti “kamâ tusammâ al-asad

laytsan wa dhurgâman”. Namun, mayoritas ulama menegas-

kan bahwa tidak terdapat al-mutarâdif dalam al-Qur ’ân.

Penyebutan beberapa kata yang bermakna dekat, pasti

memiliki perbedaan makna, sekalipun sangat tipis.

Jika dipadankan dengan kata lain menjadi syajarah

khasyyah, maka makna pohon tersebut kering sama sekali.

Adapun kata al-khawf memiliki konotasi kecil serta dapat

diminimalisasi. Mungkin karena itulah, ketakutan yang

diekspresikan dengan kata al-khasyyah dipandang jauh

lebih besar daripada jika ia diekspresikan dengan kata al-

khawf. Mungkin karena itu pula, ketakutan kepada Allah

selalu diungkapkan dalam kata al-khasyyah seperti dalam

Q.S. Fâthir [35]: 28 atau Q.S. al-Ahzâb [33]: 39. Adapun

kata al-khawf digunakan dalam mengungkap ketakutan pada

selain Allah. Kata “yakhâfûna rabbahum min fawqi-him”

(Q.S. al-Nahl [16]: 50) memang mengungkap ketakutan

malaikat pada Allah. Namun, dengan qarînah “min fawqi-

him”, ketakutan malaikat juga disertai dengan kekaguman

dan ketakjuban.

26 Lihat al-Zarkasyî, al-Burhân, IV, h. 93-102; al-Suyûthî, al-Itqân,

I I ,  h. 306-310.
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Contoh sederhana lain yang dapat dikemukakan di

sini adalah penggunaan kata sabîl dan tharîq dalam al-Qur’ân

yang keduanya berarti jalan. Al-Zarkasyî dan al-Suyûthî

menjelaskan bahwa kata sabîl selalu digunakan dalam

konotasi baik, sebaliknya kata tharîq digunakan dalam

konotasi buruk, kecuali jika kata tharîq disandarkan atau

disifatkan pada atau dengan kata lain yang bermakna baik,

seperti kata tharîq mustaqîm dalam Q.S. al-Ahqâf [46]: 30.

Kata-kata mutarâdif lainnya yang dibahas dalam konteks

ini antara lain al-syuhh dan al-bukhl (dengki), jâ’a dan atâ

(datang), ‘amila dan fa‘ala (berbuat), qu‘ûd dan julûs (duduk),

tamâm dan  kamâl (sempurna),  i ‘ thâ’ dan îtâ’ (memberi),

sanah dan ‘âm ( tahun), dan lainnya yang kesemuanya

memiliki penggunaan yang berbeda dalam al-Qur’ân.27

Tanya Jawab (al-Su’âl wa al-Jawâb)28

Bentuk tanya jawab dalam al-Qur’ân mewujud dalam

beberapa bentuk. Pertama, Allah menjawab secara se-

derhana dengan pertanyaan seperti kasus tanya jawab

tentang al-ahillah (bulan sabit) dalam Q.S. al-Baqarah [2]:

189,

“Mereka bertanya tentang ahillah (bulan sabit), katakanlah,

ahillah itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan

(pelaksanaan) haji…”

Dijelaskan bahwa jawaban yang diberikan dalam ayat

ini sangat sederhana meski tidak memenuhi permintaan

mereka, dengan tujuan tertentu. Al-Zarkasyî menjelaskan,

pertanyaan mereka adalah “untuk apa bulan sabit yang

27 Lihat pembahasan ini dalam al-Zarkasyî, al-Burhân, IV, h. 93-102.

28 Lihat al-Zarkasyî, al-Burhân, IV, h. 50-64; al-Suyûthî, al-Itqân,

I I ,  h. 310-316.
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berbentuk seperti garis, yang kemudian semakin bertambah

dan purnama, yang akhirnya menipis dan kembali seperti

semula”. Jawaban yang sederhana ini ditujukan agar mereka

berhenti bertanya tentang bulan sabit, dan karena jawaban

ini telah menutupi kebutuhan pertanyaan mereka. Oleh

al-Sakkâkî, jawaban seperti ini disebut dengan al-uslûb al-

hakîm atau susunan kalimat yang bijak. Riwayat lain oleh

Ibn Jarîr dari Ibn al-‘Âliyah yang dikutip al-Suyûthî, bahwa

ayat ini turun atas pertanyaan sederhana Sahabat “li-ma

khuliqat al-ahillah”, mengapa bulan sabit diciptakan?, maka

turunlah ayat ini.29

Kedua, jawaban kadang juga lebih umum dari tuntutan

pertanyaan, seperti dalam Q.S. Thâhâ [20]: 17-18. Dalam

ayat ini, Nabi Mûsâ menjawab agak panjang dan melebihi

tuntutan pertanyaan. Mereka bertanya “wa mâ ti lka bi-

yamîni-ka ya Mûsâ”, apa yang ada di tangan kananmu,

hai Mûsâ? Beliau menjawab, ini adalah tongkatku, saya

bertelekan dengan tongkat ini, saya memukul (menggiring)

kambingku dengan tongkat ini, dan banyak keperluan

lainnya. Ketiga, terkadang jawaban justru lebih minim dari

tuntutan pertanyaan, seperti dalam Q.S. Yûnus [10]: 15.

Jawaban dalam ayat ini, justru panjang tetapi tidak men-

jawab atau memenuhi keinginan penanya. Mereka bertanya

(meminta), “i’ti bi-Qur’ân ghayr hâdzâ aw baddil-hû”, buatlah

al-Qur’ân lain selain ini atau ganti. Jawaban Rasulullah, “mâ

yakûnu lî an ubaddila-hû min tilqâ’ nafsî”, tidak patut saya

menggantinya dengan sesuatu dari diriku, aku tidak

mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku, saya takut

jika mendurhakai Tuhanku yang dapat mendatangkan siksa

besar di hari Kiamat kelak.”

29 Lihat al-Zarkasyî, al-Burhân, IV, h. 50; al-Suyûthî, al-Itqân, I I ,
h. 311.
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Kalimat Nominal (al-Khithâb bi al-Ism), Kalimat
Verbal (al-Khithâb bi al-Fi‘l), dan Mashdar

Al-Qur’ân memiliki maksud tertentu ketika ia meng-

gunakan kalimat nominal (al-khithâb bi al-ism atau jumlah

ismiyyah) dan kalimat verbal (al-khithâb bi al-fi‘l atau jumlah

fi‘liyyah) dalam bentuk kata benda atau kata kerja. Ism (kata

benda) biasanya menunjuk makna tsubût (stabilitas atau

kemapanan) dan istimrâr (kontinuitas), sedangkan fi‘l (kata

kerja) sering kali memaksudkan suatu aktivitas yang baru

muncul (tajaddud) dan baru (hudûts). Dalam menjelaskan

orang yang beriman, misalnya, Q.S. al-Hujurât [49]: 15

menggunakan kata benda al-mu’minûn, bukan dalam kata

kerja, mengingat iman merupakan hal yang stabil dan

kontinu. Akan tetapi, ketika mengungkap nafkah, misalnya,

Q.S. Âlu ‘Imrân [3]: 134 menggunakan kata kerja yunfiqûn,

karena nafkah merupakan aktivitas yang kadang ada dan

kadang tidak ada, atau dilakukan berulang-ulang. Begitu

pula dalam Q.S. al-Kahf [18]: 18,

“Dan anjing mereka yang sikunya melipat…”

Di sini, digunakan kata benda “bâsith”. Menurut al-

Suyûthî, kalau digunakan “yabsuthu”, maka tujuan ayat ini

tidak tercapai, yaitu untuk menjelaskan keadaan anjing itu

yang memang terus-menerus melipatkan sikunya. Selain

itu, menggunakan kata kerja atau jumlah fi‘liyyah (yabsuthu)

akan memberi kesan bahwa anjing itu kadang-kadang

melipatkan tangan dan kadang-kadang tidak. Karenanya,

menurut al-Suyûthî, kata benda atau jumlah ismiyyah

(“bâsith”) lebih tepat digunakan dalam ayat ini.

Lebih khusus lagi, penggunaan kata kerja mâdhî

menunjuk satu aktivitas telah terjadi jauh sebelumnya.

Bahkan, jika subjeknya Allah, maka itu menunjukkan aktivitas

yang dimulai atau telah terjadi sejak azali. Sementara itu,

kata kerja mudhâri‘ bermakna aktivitas yang berulang-ulang
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setelah terjadi sebelumnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-

Syu‘arâ’ [26]: 78,

“…Yang menciptakan saya dan memberiku hidayah…”

Allah menggunakan kata kerja mâdhî (lampau) dalam

menjelaskan aktivitas penciptaan (khalaqanî), tetapi meng-

gunakan kata kerja mudhâri‘ (sekarang) untuk menjelaskan

aktivitas pemberian petunjuk. Perbedaan penggunaan ini

memang bertujuan untuk menjelaskan bahwa Allah men-

cipta sejak azali, tetapi memberi hidayah dapat Allah lakukan

kapan saja.

Al-Qur’ân juga kadang ingin mengungkapkan suatu

makna dengan menggunakan kata kerja mudhmar (yang

muncul bukan dalam bentuk fi‘l atau kata kerja). Biasanya,

pengungkapannya meminjam bentuk mashdar, yang makna-

nya boleh jadi lebih dekat dengan kata kerja (dalam status

gramatikal nashab atau manshûb misalnya), atau lebih dekat

dengan kata benda yang umumnya muncul dalam status

raf ‘ atau marfû‘. Salam malaikat (salâman) dan jawaban

Ibrâhîm (salâmun) dalam Q.S. al-Dzâriyât [51]: 25 dapat

menjadi contoh kecil. Dalam ayat ini, Allah berfirman,

“ ( Ingatlah) ketika mereka (malaikat) masuk ke tempatnya

(Ibrahim), mereka (malaikat) berkata, “salâman”. Lalu ia

(Ibrâhîm) berkata, “salâmun”, salam (kepadamu) kelompok

yang tidak dikenal.”

Salâman malaikat merupakan bentuk mashdar manshûb

yang kalau diperluas atau kalimatnya dilengkapkan, maka

komposisi kalimatnya menjadi nusallimu ‘alayka salâman

yang maknanya tentu lebih dekat dengan kata kerja. Dengan

begitu, makna kata kerja di sini adalah aktivitas (salam) malaikat
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kepada Ibrâhîm yang baru saja terjadi dan tidak tetap.

Sementara itu, jawaban Ibrâhîm muncul dalam bentuk

mashdar marfû‘ yang kalau dijelaskan, maka statusnya menjadi

mubtada’ (subjek) yang khabr (predikat) -nya mahdzûf (di-

gugurkan). Jika khabr mahdzûf ini dimunculkan, maka

komposisinya menjadi ‘alaykum salâm, sehingga maknanya

menggambarkan penghormatan terbaik Ibrâhîm kepada

malaikat.

Preposisi (al-‘Athf)

Pada dasarnya, al-‘athf digunakan sebagai penghubung

antara dua lafal atau lebih yang lebih dikenal dengan istilah

al-‘athf ‘alâ al-lafzh. Akan tetapi, dalam perkembangannya,

al-‘athf juga digunakan untuk menghubungkan dua status

(al-‘athf ‘alâ al-mahall) dan dua makna (al-‘athf ‘alâ al-ma‘nâ)

atau lebih. Al-‘athf ‘alâ al-mahall berarti kata yang di- ‘athf-

kan pada posisi sebuah kata atau frasa. Kata wa al-shâbi’ûn

dalam Q.S. al-Mâ’idah [5]: 69 misalnya dianggap sebagai

‘athf inna dan ism-nya yang status hukumnya raf‘ karena

posisi komulatifnya sebagai subjek, sehingga kata al-

shâbi’ûn itu muncul dalam bentuk raf‘. Ini adalah satu contoh

atas dua lafal atau al- ‘athf ‘al al-lafzh. Sementara itu, al-

‘athf ‘alâ al-ma‘nâ misalnya terjadi dalam Q.S. al-Munâfiqûn

[63]: 10. Kata wa akun dalam ayat ini dianggap sebagai

‘athf al-ma‘nâ atas lawlâ akhkhartanî i lâ ajal qarîb, fa

ashshaddaqa. Agar lebih jelas, ayat ini seakan-akan dapat

disusun menjadi “in akhkharta-nî ilâ ajal qarîb, ashshaddaqa

wa akun min al-shâlihîn”. Jika Engkau tangguhkan (ajalku)

sementara waktu, saya pasti akan bersedekah, dan akan

menjadi orang saleh.

Materi al-fashl dan al-washl juga tampaknya dapat

diikutkan dalam materi al-‘athf ini. Al-washl dimaknai sama

dengan al- ‘athf atau ikutan yang kontradiktif dengan al-

fashl. Kedua hal ini menjadi signifikan tatkala berhadapan

dengan dua ayat yang relatif berurutan dan seakan-akan

bersambung atau berpisah karena menggunakan kata yang
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serupa. Q.S. al-Baqarah [2]: 14 dan 15 seakan-akan ber-

sambung, padahal terpisah.

“Dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman,

mereka berkata, “Kami telah beriman”, dan jika mereka

kembali pada setan-setan (pemimpin-pemimpin)nya, mereka

berkata, “Kami tetap bersamamu, kami hanya berolok-olok.”

“Allah mengolok-olok mereka, dan membiarkan mereka

terombang-ambing dalam kesesatan.”

Kata “mustahzi’ûn” pada akhir ayat 14 di atas, sama

dengan kata “yastahzi’u” dalam awal ayat 15. Kedua ayat

ini seakan-akan tersambung, tetapi sebenarnya terpisah.

Keterpisahan ini menurut al-Zamakhsyarî, sebagaimana yang

dikutip Munîr Sulthân, menunjukkan makna tertinggi, tak

tertandingi serta superlatif.30 Sebaliknya, Q.S. al-Infithâr [82]:

13-14 seakan-akan bersambung padahal terpisah.

Kata Maskulin (al-Mudzakkar) dan Kata Feminin
(al-Mu’annats)

Mu’annats biasa dikenal dalam bentuk haqîqî dan

majâzî. Al-Qur’ân sering kali memadankan—misalnya dalam

komposisi mubtada’ khabar—dua kata yang tidak sejenis

dari sisi mudzakkar dan mu’annats-nya. Beberapa ulama

misalnya menganggap bahwa bentuk mu’annats yang

digunakan adalah majâzî dengan tambahan penjelasan

tertentu. Misalnya, ketika ada kata atau frasa (jumlah) yang

30 Munîr Sulthân, al-Fashl wa al-Washl fî al-Qur’ân al-Karîm, (Kairo:
Dâr al-Ma‘ârif, t.th.), h. 93-94.
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mengantarai mubtada’ dan khabar, maka kata kerjanya dapat

menggunakan bentuk mudzakkar (dengan menghilangkan

tâ’ al-ta’nîts dalam kata kerja) atau mu’annats. Semakin

banyak kata atau frasa yang mengantarai mubtada’ dan

khabar i tu, semakin dianjurkan menggunakan kata kerja

mufrad mudzakkar  dengan menghilangkan tâ’ al-ta’nîts.

Q.S. al-Baqarah [2]: 275, “fa-man jâ’a-hû maw‘izhah min

rabbi-hî”; Q.S. Âlu ‘Imrân [3]: 13, “qad kâna la-kum âyah”;

Q.S. Hûd [11]: 67, “wa akhadza al- ladzîna zhalamû al-

shayhah”; atau Q.S. Hûd [11]: 94, “wa akhadzat al-ladzîna

zhalamû al-shayhah”, merupakan beberapa contoh. Dalam

contoh pertama dan kedua di atas, mubatada’ dan khabar

dipisah masing-masing oleh kata ganti “hû” dan frasa “la-

kum”, sehingga dapat menggunakan kata kerja mufrad

mudzakkar. Pada contoh ketiga dan keempat, al-Qur ’ân

menggunakan kedua pil ihan itu; yang pertama dengan

menggunakan kata kerja mufrad mudzakkar, dan contoh

kedua dengan kata kerja mufrad mu’annats. Persoalan lain

adalah ketika terdapat dhamîr atau isyârah yang memisah-

kan mubtada’ dan khabar misalnya, maka untuk melengkapi-

nya, kalimat itu dapat menggunakan bentuk mudzakkar

atau mu’annats, seperti dalam komposisi hâdzâ rahmah

min rabbî (Q.S. al-Kahf [19]: 98), atau dalam komposisi fa-

dzâlika burhânâni min rabbi-ka (Q.S. al-Qashash [28]: 32).

Jawâb al-Syarth

Jawâb al-syarth dalam al-Qur’ân kadang disebutkan

dan kadang juga tidak. Kaidah ini hanya berhubungan

dengan jawâb al-syarth yang tidak disebutkan. Kaidah yang

dipasang pada urutan enam belas oleh al-Sa‘dî ini berbunyi

“hadzf jawâb al-syarth yadull ‘alâ ta‘zhîm al-amr wa syiddati-

hî fî maqâmât al-wa‘îd” (abrogasi jawâb al-syarth menunjuk-

kan keluarbiasaan dalam kasus ancaman).31 Dalam ayat-

ayat wa‘îd (ancaman), al-Qur’ân sering menggunakan kalimat

31 al-Sa‘dî, al-Qawâ‘id al-Hisân li-Tafsîr al-Qur’ân, h. 56.
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syarth atau pengandaian tanpa melengkapinya dengan

jawâb al-syarth. Jika terjadi, ini mengandung makna

kedahsyatan, kebesaran, atau keluarbiasaan pada masalah-

masalah yang diceritakan. Al-Sa‘dî menjelaskan bahwa

kedahsyatan dan keluarbiasaan itu tidak dapat diekspresikan

dengan kata-kata yang serbaterbatas, sehingga Allah tidak

melengkapinya dengan jawâb al-syarth. Dalam Q.S. al-

An‘âm [6]: 27 “fa-law tarâ idz wuqifû ‘alâ al-nâr…”  (dan

jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka).

Contoh lain dapat dilihat dalam Q.S. al-Sajdah [32]: 12; Saba’

[34]: 51; al-Baqarah [2]: 165; al-Mâ’idah [6]: 30, dan lainnya.

Kata Serapan (al-Mu‘arrab)32

Al-mu‘arrab merupakan kata bahasa asing yang telah

digunakan dalam bahasa Arab. Mayoritas ulama meyakini

tidak adanya al-mu‘arrab dalam al-Qur’ân. Mereka antara

lain al-Syâfi’î, Ibn Jarîr, Abû ‘Ubayd, al-Qâdhî Abû Bakr, serta

Ibn Fâris. Adalah Q.S. al-Zumar [39]: 28 yang menjadi

pegangan utama mereka. Sementara itu, sebagian yang

lain memandang adanya al-mu‘arrab dalam al-Qur ’ân,

mengingat al-Qur’ân diyakini universal sehingga niscaya

memanfaatkan kata-kata asing. Al-Suyûthî sendiri membenar-

kan keduanya dengan berdalih bahwa kata asing itu sudah

terserap dan digunakan dalam bahasa Arab.33

32 Ulama yang antara lain menulis khusus materi ini adalah Jalâl al-
Dîn al-Suyûthî, al-Muhadzdzab fî-mâ Waqa‘a fî al-Qur’ân min al-Mu‘arrab,

(Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988) yang di-tahqîq dan di-syarh oleh
Samîr Husain Halabî, dan Abû Manshûr al-Jawâlîqî (w. 450), al-Mu‘arrab

min Kalâm al-A‘jamî. Lihat Abû al-Faraj ‘Abd al-Rahmân b. al-Jawzî, Funûn

al-Afnân fî ‘Uyûn ‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut: Dâr al-Basyâ’ir al-Islâmiyyah,
1987), tahqîq Hasan Dhiyâ’ al-Dîn ‘Itr, h. 341.

33 al-Suyûthî sendiri  menjelaskan 13 pendapat ulama seputar al-

mu‘arrab dalam al-Qur’ân. Setelah menjelaskan perbedaan pendapat ini,
beliau menyebut dan menjelaskan makna 134 kata yang diduga dalam
kategori al-mu‘arrab dalam al-Qur’ân. Lihat al-Suyûthî, al-Itqân, I I, h.
105-120. Dalam format penulisan berbeda, hal-hal ini juga dijelaskan oleh
Muhammad Sâlim Muhaysin, Fî Rihâb al-Qur’ân, (Beirut: Dâr al-Jayl, 1989),
h. 169-187.



230 JSQ, Vol. II, No. 1, 2007Faried F. Saenong

Catatan Akhir

Sebagaimana yang penulis jelaskan pada bagian awal

tulisan ini, materi kaidah tafsir memang cukup kompleks.

Kompleksitas ini semakin menjadi-jadi akibat tidak adanya

pedoman pasti dalam penulisan materi ini. Bahkan, per-

bedaan ini dapat ditemukan pada karya yang judulnya

sangat dekat dengan materi ini. Jika ingin membandingkan

ushûl al-tafsîr wa qawâ‘idu-hû karya al-‘Akk dengan Buhûts

fî Ushûl al-Tafsîr karya al-Shabbâgh, maka perbedaan

signifikan akan terlihat jelas. Al-‘Akk boleh jadi lebih fokus

kepada materi kaidah tafsir, bahkan membuat klasifikasi

khusus yang tidak dilakukan oleh penulis lainnya. Sementara

itu, al-Shabbâgh justru mengkaji tafsir beberapa mufasir

yang diformat dengan subjudul seperti Ibn Taymiyyah wa

Ushûl al-Tafsîr, Ibn Katsîr wa Ushûl al-Tafsîr, dan sebagai-

nya.34 Belum lagi, keacakan materi -materi ini semakin

kelihatan dalam karya-karya ‘ulûm al-Qur’ân dan ‘ulûm al-

tafsîr. Sebagian penulis terfokus pada syarat-syarat seorang

mufasir, sebagian lainnya mengkaji masalah lain.35

Selain itu, status kaidah tafsir ini masih problematik.

Seperti yang telah penulis jelaskan secara tersirat pada

tulisan ini, kaidah-kaidah tafsir ini masih dil iputi oleh

beberapa pengecualian. Hal ini misalnya dapat kelihatan

jika seluruh ayat-ayat contoh yang disebutkan ditelusuri

dalam kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer. Dalam salah

satu kaidah ma‘rifah dan nakirah, misalnya, dijelaskan

bahwa jika keduanya ma‘rifah, maka madlûl keduanya sama.

Akan tetapi, jika Q.S. al-Rahmân [55]: 60 dijadikan contoh

34 Lihat dalam al-Shabbâg, Buhûts fî Ushûl al-Tafsîr, h. 341-346.

35 Bandingan materi-materi ini dalam al-Suyûthî, al-Tahbîr fî ‘Ilm

al-Tafsîr, (Kairo: Dâr al-Manâr, 1986). Lihat juga ‘Abd al-Hamîd b.
Muhammad Nidâ Ja‘râbah, al-Madkhal ilâ al-Tafsîr, (Kairo: Maktabah
al-Zahrâ’, 1996). Lihat lagi Muhammad b. Luthfî al-Shabbâg, Lamahât fî

‘Ulûm al-Qur’ân wa Ittijâhât al-Tafsîr, (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1990),
dan sebagainya.



231Kaidah Tafsir: Teori atau Ideologi (?)JSQ, Vol. II, No. 1, 2007

kasus, maka yang terjadi sebaliknya. Kata al-ihsân pertama

berbeda dengan kedua.36

“Apakah balasan ihsân (kebaikan) kecuali dengan ihsân

(kebaikan) juga.”

Quraish Shihab misalnya, menegaskan bahwa ayat ini

merupakan pengecualian atas kaidah tafsir ini. Makna ihsân

pertama dan makna ihsân kedua menunjuk dua hal atau

entitas makna yang berbeda; yang pertama adalah perbuatan

baik atau amal saleh, sedangkan yang kedua adalah

penganugerahan yang baik atau kenikmatan surgawi.37 Al-

Thabarî38 dan Ibn ‘Âsyûr39 juga mengonfirmasi perbedaan

makna itu. Dengan sedikit berbeda, al-Zuhaylî menjelaskan

kedua ihsân i tu dengan makna yang sama, yaitu surga,

meski yang pertama surga di dunia, dan yang kedua surga

di akhirat40.

Selain pengecualian, kaidah-kaidah ini banyak berasal

dari penafsiran atas suatu ayat, sehingga ketika terjadi

perbedaan tafsir, muncul pula kaidah yang berbeda tentang

satu hal. Persoalan ini semakin kompleks ketika perbedaan

tafsir yang memunculkan perbedaan kaidah tafsir tentang

satu hal ini berhubungan dengan persoalan-persoalan

hukum.

36 al-Suyûthî, al-Itqân, I I, h. 297.

37 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian

al-Qur’ân, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), vol. XII I, h. 532.

38 Al-Thabarî bahkan mengutip sejumlah riwayat yang menjelaskan
ayat ini. Lihat Ibn Jarîr al-Thabarî, Jâmi‘ al-Bayân fî Tafsîr al-Qur’ân,

(Kairo: al-Rayyân li al-Turâts dan Dâr al-Hadîts), vol. XI/27, h. 89.

39 Muhammad al-Thâhir b. ‘Âsyûr, Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr, (Tunis:
Dâr Suhnûn, 1997), vol. 13/27, h. 271.

40 Lihat Wahbah al-Zuhaylî, al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-

Syarî‘ah wa al-Manhaj, (Syria/Lebanon: Dâr al-Fikr/Dâr al-Fikr al-
Mu‘âshir), vol. XXVII, h. 226.
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Tentang lafal dan konteks misalnya, kaidah pertama

di atas, “al-‘ibrah bi-‘umûm al-lafzh lâ bi-khushûsh al-sabab”

(yang menjadi patokan adalah teks yang bermakna umum,

bukan sebab yang bermakna khusus). Harus diakui, pen-

dapat ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun, sebagian

ulama mengajukan kaidah sebaliknya, yaitu “al- ‘ ibrah bi-

khushûsh al-sabab lâ bi- ‘umûm al-lafzh” sehingga yang

menjadi patokan adalah sebab yang bermakna khusus,

bukan teks yang bermakna umum. Bagi yang pro dengan

kaidah terbalik ini, suatu ayat dapat diterapkan dalam kasus

yang sama di masa datang, hanya dengan cara qiyâs

(analogi), tentu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ini

berbeda dengan jumhur ulama yang langsung menerapkan

teks ini pada kasus-kasus berikutnya. Oleh karena itu, qadzaf

(menuduh istri berzina) dapat terpenuhi hanya dengan empat

kali sumpah atas nama Allah yang dilakukan suami. Terlepas

dari setuju dan tidak setuju, ini menempatkan perempuan

atau istri pada posisi tersudut.

Ayat poligami misalnya, Q.S. al-Nisâ’ [4]: 3,

“Jika engkau khawatir berbuat tidak adil terhadap anak

yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua,

tiga, atau empat…”

Ayat ini menggunakan kata-kata yang bermakna umum

dengan menggunakan kata ganti kedua jamak atau subjek

orang kedua jamak. Namun, jika memerhatikan konteks turun

ayat ini, atau jika ayat ini ditafsirkan dengan ayat lainnya,

maka penafsirannya akan berbeda. Setelah ditanya oleh

‘Urwah b. al-Zubayr, ‘Â’isyah menjelaskan bahwa ayat ini

berhubungan dengan seseorang yang ingin menikahi anak

yatim perempuan asuhannya yang cantik dan juga memiliki
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harta.41 Oleh karena itu, ayat ini hanya berlaku pada kasus

anak yatim. Selain itu, ada syarat “berlaku adil” untuk

melakukan poligami. Namun, di ayat lain Q.S. al-Nisâ’ [4]:

129 menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berbuat

adil terhadap istri-istri. Dengan begitu, menjelaskan suatu

kaidah tafsir dengan kasus lain, justru memunculkan kaidah

terbalik. Berkenaan dengan kaidah ini, Quraish Shihab

mempertanyakan, “Bukankah akan lebih mendukung pe-

ngembangan tafsir jika pandangan minoritas di atas yang

ditekankan?”.42 Pandangan minoritas yang dimaksud Quraish

Shihab di sini adalah “al-‘ibrah bi-khushûsh al-sabab lâ bi-

‘umûm al-lafzh”, bahwa yang menjadi patokan adalah sebab

yang bermakna khusus, bukan teks yang bermakna umum.

Catatan lain dapat dilihat pada kaidah tentang dhamîr

misalnya, yang umumnya diharuskan merujuk pada kata

terdekat yang disebutkan sebelumnya. Namun, persoalan

lain muncul ketika dhamîr merujuk pada frasa mudhâf dan

mudhâf ilay-hî. Pada dasarnya, dhamîr selalu merujuk pada

mudhâf, namun terkadang dhamîr juga merujuk pada

mudhâf ilay-hî. Dalam Q.S. Ibrâhîm [14]: 34, “wa in ta‘uddû

ni‘mah Allâh lâ tuhshû-hâ” ( j ika engkau ingin menghitung

nikmat Allah, sungguh kamu tak akan selesai), dhamîr “hâ”

pada kata “tuhshû-hâ merujuk pada “ni‘mah” (nikmat), bukan

“Allâh”. Adapun dhamîr “hû” dalam Q.S. al-An‘âm [6]: 145,

“aw lahm khinzîr fa-inna-hû rijs” (atau daging babi, karena

ia kotor atau najis) dapat merujuk pada mudhâf (lahm,

daging) atau pada mudhâf ilay-hî (khinzîr, babi). Sebagian

ulama mendukung pendapat pertama, namun sebagian

ulama yang lain mendukung pendapat kedua. Bagi yang

mendukung pendapat pertama, yang najis adalah dagingnya,

bukan babinya secara keseluruhan, sehingga yang haram

41 Lihat beberapa riwayat seputar sabab nuzûl ayat ini dalam al-
Thabarî, Jâmi‘ al-Bayân fî Tafsîr al-Qur’ân, vol. I I I/IV, h. 155.

42 Lihat M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’ân: Fungsi dan Peran

Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1992), h. 89.
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adalah memakan dagingnya, sedangkan kulitnya dapat

dimanfaatkan, dan halal beternak babi. Adapun bagi yang

kedua, babi secara keseluruhan haram bagi umat Islam,

termasuk kulit atau beternak babi.

Kontroversi ini semakin menebal, karena ternyata,

ketika menggunakan contoh atau suatu kasus di ayat lain,

akan muncul kaidah lain yang berseberangan dengan kaidah

lain tentang materi yang sama. Selain itu, kaidah-kaidah

ini sebenarnya dikembangkan dari penafsiran yang meng-

hegemoni di kalangan mufasir. Sehingga, terkadang kaidah

tafsir cenderung terlihat ideologis dan memihak daripada

sebagai teori yang relatif netral.

Oleh karena itu, kajian-kajian khusus seputar materi

ini tetap diperlukan. Selain kaidah-kaidah di atas, masih

banyak kaidah tafsir yang berserakan. Namun, harus diakui,

dengan mengetahui kaidah-kaidah ini, kontroversi seputar

materi -materi kaidah tafsir semakin menipis, mengingat

menguasai kaidah tafsir, juga berarti memenuhi syarat-syarat

mufasir, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa

karya tulis di atas.[] Wa Allâh a‘lam bi al-shawâb
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Gerhard Bõwering

TAFSIR AL-QUR’ÂN KARYA
AL-SULAMÎ:
Studi atas Bibliografi Haqâ’iq al-Tafsîr1

ebagian besar kehidupan Profesor Fritz Meier

didedikasikan hanya untuk menggali sejarah dan

fenomenologi perkembangan ajaran sufi yang

kebanyakan referensi primernya tertulis dalam bahasa Arab,

Persia, dan Turki. Ia juga lebih menyajikan hasil penelitiannya

dalam bahasa Jerman (dengan gaya bahasa) yang nyaris

sempurna. Jarang sekali ia menggunakan bahasa lain untuk

mengekspresikan pemikirannya. Kendati demikian, sebuah

pengecualian dari kebiasaannya ini, yaitu ketika ia meneliti

al-Sulamî. Dengan menulisnya dalam bahasa Latin, Profesor

Meier menyatakan, “Ceterum censeo commentarium Sulamîi

S

1 Di-Indonesia-kan oleh Syahrullah Iskandar dari Gerhard Bõwering,
“The Major Sources of Sulamî’s Minor Qur’ân Commentary”, dalam Oriens,
vol. 35 (1996), h. 35-56.

This writing reviews Sufi interpretive works of al-Sulamî Haqâ’iq al-Tafsîr and

Ziyâda Haqâ’iq al-Tafsîr by focusing on its resources. Bõwering insists that the main

reference of this tafsîr is thematically related verses of the Qur’ân and aqwâl or lisân

ahl al-haqîqa. By the latter, he means not sayings of Sahâba or Companions, but

oral traditions among Sufis. This is a new genre of tafsîr works. More particularly, al-

Sulamî made use interpretive reports by Ibn Athâ’ and Ja‘far al-Sâdiq. By this,

Bõwering shows that both Sunnite-Sufi influence (through Ahmad b. Nashr, ‘Abdallâh

b. Ahmad b. ‘Âmir and his father) and Shi’ite-Sufi discourses (through ‘Alî al-Ridhâ ke

Ja‘far al-Shâdiq) are apparent in this work.
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de Corano esse edendum” dan berkata bahwa penafsiran

al-Sulamî terhadap al-Qur’ân adalah salah satu ajaran yang

terpenting dan merupakan bentuk kompilasi ajaran sufi klasik

yang paling kaya.2 Mengapresiasi penekanan yang ter-

sembunyi dari frasa Latin, saya tertantang untuk mengedit

naskah tersebut. Oleh karena itu, adalah memungkinkan

untuk menghadirkan sebuah studi kecil tentang rujukan

utama dari penafsiran al-Qur’ân al-Sulamî yang bersifat minor

sebagai sebuah penghormatan atas usaha ilmuwan yang

tak kenal lelah ini dan dari viri docti rerumque islamicarum

periti.

Al-Sulamî dan Karya-karyanya3

Al-Sulamî, yang nama lengkapnya Abû ‘Abd al-Rahmân

Muhammad b. al-Husayn b. Muhammad b. Mûsâ b. Khâlid

b. Sâlim b. Zâwiyyah b. Sa‘îd b. Qabîshah b. Sarrâq al-

Azdî al-Sulamî al-Naysâbûrî, dilahirkan di Nay/îsâbûr (Arab)

atau Nç/šâp/bûr (Persi) pada tahun 325/937 atau 330/942

dan menghembuskan napas terakhirnya di kota itu juga

2 Cf. F. Meier, “Ein wichtiger Handschriftenfund zur Sufik,” Oriens
20 (1967), 106.

3 Karena adanya perbedaan ejaan tempat dan isti lah-istilah Arab
atau Persia termasuk dalam W. Morris (ed.), The American Heritage
Dictionary of the English Language, Boston 1969 (dan dicetak ulang),
saya tetap mengadopsi penggunaan standar Amerika. Kecuali pada aturan
yang saya tetapkan seperti “Qur’an” dan “Qur’anic” untuk istilah “Koran”
dan “Koranic”. Singkatan dari judul-judul jurnal mengikuti J.D. Pearson,
Index Islamicus, London 1958. EI (New Edition) merujuk pada  The
Encyclopedia of Islam, (ed. H.A.R. Gibb dkk, Leiden 1960-dan seterusnya)
dan GAS ke F. Sezgin, Geschicte des arabischen Schrifttums, volume 1-
9, Leiden 1964-1984. Referensi al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr berdasarkan
pada sebuah seleksi atas manuskrip yang disingkat sebagai berikut: Hûd.
Ef. 77 = Ms. Hûdai Efendi 77 (Selim Aða Halk Kütûphanesi, Üskûdar), 399
ff., 553 h.; Brit. Mus. Or. 9433 =  Ms. British Museum Or. 9433 (British
Museum London), 388 ff., 564 h.; Faith 262 = Ms. Fatih 262 (Süleymaniye
Kütuphanesi, Istanbul), 296 ff., 672 h.; Balad. 1018b = Ms. Baladiyya
1018b (al-Maktabah al-Baladiyyah, Alexandria), 302 ff., 795 h.—Kapan
saja sebuah referensi manuskrip cukup untuk dijadikan penjelasan dalam
pertanyaan saya hanya merujuk ke Ms. British Museum Or. 9433.
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pada tahun 412/1021.4 Ia termasuk suku Azd dari pihak

ayahnya, sedangkan dari pihak ibunya ia berasal dari suku

Sulaym. Ketika ayahnya, al-Husayn b. Muhammad b. Mûsâ

al -Azdî, yang mendidik al -Sulamî semasa masih bel ia,

meninggalkan Nîšâbûr dan bermukim di Mekkah, pendidikan

al-Sulamî dipercayakan kepada kakek dari pihak ibunya,

Abû ‘Amr Ismâ‘îl b. Nujayd b. Ahmad b. Yûsuf b. Khâlid

al -Sulamî al -Naysâbûrî (w. 366/976-7),  yang merupakan

murid dari Abû ‘Utsmân Sa‘îd b. Ismâ‘îl al-Hîrî (w. 298/910),

yang lebih dikenal sebagai pengikut Syâfi ‘î dalam bidang

Hadis dan penganut tradisi asketik di Nîšâbûr.5

Secara resmi, al-Sulamî bergelut dengan ajaran sufi

dan diberi sebuah sertifikat mengajar (ijâzah) oleh seorang

hakim bermazhab Hanafî, Abû Sahl Muhammad b. Sulaymân

al-Su‘lukî (296/909-369/980), seorang guru terpelajar dan

terkenal di Nîšâbûr sejak tahun 337/949. Al-Sulamî mem-

peroleh pengakuan penuh sebagai seorang sufi dari Abû

al-Qâsim Ibrâhîm b. Muhammad al-Nashrâbâdhî (w. 367/977-

8), seorang ulama Hadis bermazhab Syâfi ‘î yang menjadi

seorang sufi oleh Abû Bakr Dulaf b. Jahdar al-Syiblî (w.

334/946) di Baghdad tahun 330/942. Pada tahun 340/951,

setelah menjelajah bertahun-tahun, Nashrâbâdî kembali ke

kampung halamannya Nîsâbûr yang, beberapa saat ke-

mudian, menobatkan al-Sulamî dengan (memberinya) mantel

sufi (hirqah).

Sebagai seorang pelajar yang ‘keranjingan’ mempelajari

Hadis, al-Sulamî menjelajah jauh ke segenap pelosok

Khurâsân dan Irak untuk menuntut ilmu, mengunjungi Marwa

4 Di sini, hanya ringkasan kehidupan dan karya al-Sulamî yang
diberikan; untuk lebih detailnya l ihat, G. Bõwering, “The Qur’ân
Commentary of al-Sulamî,” dalam W.B. Hallaq dan D.P. Little (eds.), Islamic
Studies Presented to Charles J. Adams, Leiden 1991, 41-56.

5 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 159-165; (ed. Syurayba) 170-
175; Abû Nu‘aym, Hilyah al-Awliyâ’ 10/244-246; Khathîb al-Baghdâdî,
Târîkh Baghdâd 9/99-102; Dzahabî, Siyar 14/62-66; Târîkh al-Islâm,
Hawâdits wa Wafayât 290-300 149-153.
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dan Baghdad dalam tempo yang cukup lama. Ia berkelana

jauh hingga ke Hijaz, namun tampaknya tidak pernah me-

ngunjungi Syria dan Mesir. Perjalanannya yang terjauh adalah

saat berhaji ke Mekkah pada tahun 366/976 bersama

Nashrâbâdî, yang meninggal tidak lama setelah berhaji.

Ketika al-Sulamî kembali ke Nîšâbûr sekitar tahun 368/977-

978, gurunya Ismâ‘îl b. Nujayd telah meninggal, dengan

mewariskannya sebuah perpustakaan besar. Perpustakaan

inilah kemudian yang menjadi pusat pemondokan sufi

(duwayra) yang didirikan oleh al-Sulamî di dekat kotanya,

Sikkat al-Nawand. Di tempat itu, ia menghabiskan empat

puluh tahun sisa hidupnya sebagai ilmuwan lokal (penduduk

setempat), dan boleh jadi mengunjungi Baghdad berkali-

kali. Pada tahun berikutnya, al-Sulamî menerima kehormatan

besar di seantero Khurâsân sebagai seorang pengajar Hadis

dan menjadi pengikut mazhab Syâfi ‘ î.

Al-Sulamî adalah penulis produktif yang mempekerja-

kan seorang biografer masa depan, Abû Sa‘îd Muhammad

b. ‘Alî al-Khashshâb (381/991-456/1064), baik sebagai murid

maupun penulis. Dari daftar karyanya, yang terhitung lebih

dari seribu judul, al-Sulamî menulis lebih dari satu periode

sekitar lima puluh tahun, yaitu sejak tahun 360/970. Sekitar

tiga puluh karyanya diketahui masih berbentuk manuskrip,

dan sebagiannya telah berbentuk cetakan. Tulisan-tulisan

tersebut dapat diklasifikasi ke dalam tiga kategori besar:

sufi hagiografi; penafsiran sufi terhadap al-Qur’ân; dan risalah

tentang perilaku dan tradisi sufi. Masing-masing dari kategori

tersebut terwakili oleh sebuah karya besar.

Yang terpenting adalah kitab Târîkh al-Shûfiyyah, sebuah

hagiografi yang mendata biografi ribuan sufi, telah hilang

dan hanya dapat diketahui dengan mengutip referensi-

referensi belakangan. Kemungkinan ini adalah versi pen-

jelasan (anotasi) dari Târîkh karya Abû Bakr Muhammad b.

‘Abdallâh al-Bajalî, yang dikenal sebagai Ibn Syâdzân al-Râzî,

yang wafat tahun 376/986 di Nîsâbûr. Kitab Thabaqât al-

Shûfiyyah sepertinya merupakan versi ringkas dari Târîkh
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al-Shûfiyyah tersebut, yang mendata ringkasan biografi 105

sufi beserta ungkapan-ungkapan terpilihnya.6 Tulisan al-Sulamî

tentang perilaku dan tradisi sufi, yang selalu merujuk pada

al-Sunan al-Shûfiyyah, sekarang ini telah tiada.7 Kutipan-

kutipan dari isi buku tersebut diintegrasikan ke dalam Kitâb

al-Zuhd al-Kabîr dan Syu‘ab al-Îmân karya Abû Bakr Ahmad

b. al-Husayn b. ‘Alî al-Bayhaqî (w. 458/1066).8 Merujuk pada

kutipan-kutipan tersebut, kitab Sunan karya al-Sulamî tampak-

nya sama dengan beberapa risalah kecil praktik sufi, yang

kebanyakan dari risalah tersebut telah diedit.9

Uraian al-Qur ’ân oleh al-Sulamî yang paling besar

(major), Haqâ’iq al-Tafsîr, adalah sebuah karya besar yang

masih dalam proses cetak secara keseluruhan, meskipun

kutipan-kutipan buku tersebut telah diterbitkan oleh

6 Al-Sulamî, Thabaqât Shûfiyyah, ed. J. Pedersen, Leiden 1960; ed.
Nûraddîn Syurayba, Kairo 1969; keduanya dengan pengenalan substansi
tentang kehidupan dan karya al-Sulamî.

7 Abû al-‘Abbâs Ahmad b. Nashr b. Ahmad al-Hiyarigi dikenal pernah
meriwayatkan karya al-Sulamî Sunan Shûfiyyah melalui Abû Ishâq b. Himyar
al-Himyarî; lihat, Qazwînî, ‘Abd al-Karîm b. Muhammad al-Râfi‘î, al-Tadwîn
fî Akhbâr Qazwîn, 4 vol., Beirut 1408/1987, 2/266.

8 Bayhaqî, Kitâb al-Zuhd al-Kabîr, Beirut 1408/1987 (sekitar 150
referensi ke al-Sulamî); Syu‘ab al-Îmân, 9 vols., Beirut 1410/1990 (lebih
dari 500 referensi ke al-Sulamî); Bayhaqî, al-Sunan al-Kubrâ, 11 vols.,
Beirut 1406/1986 juga mencakup aneka tradisi yang dikutip dalam karya
al-Sulamî.

9 Al-Sulamî, al-Risâlah al-Malâmatiyyah, ed. Abû al-‘Alâ al-‘Afîfî, Kairo
1364/1945; Kitâb al-Arba‘în fî al-Tashawwuf, Hyderabad 1369/1950; Kitâb
Âdâb al-Shuhbah, ed. M.J. Kister, Jerusalem 1954; Thabaqât al-Shûfiyyah,
ed. J.Pedersen. Leiden 1960; ed. Nûraddîn Syurayba, Kairo 1969; Jawâmi‘
Âdâb al-Shûfiyyah dan ‘Uyûb al-Nafs wa Mudâwatuhâ, ed. E. Kohlberg,
Jerusalem 1976; Kitâb al-Futuwwa ed. S. Atesh, Ankara 1397/1977; Manâhij
al-‘Ârifîn, Darajât al-Mu‘âmalât Jawâmi‘ Âdâb al-Shûfiyyah, al-
Muqaddimah fî al-Tashawwuf, Bayân Ahwâl al-Shûfiyyah, Mas’alah Darajât
al-Shâdiqîn, Sulûk al-‘Ârifîn, Nasîm al-Arwâh, Bayân Zhilâl al-Fuqarâ’,
ed. S. Atesh, dalam Tis‘ah Kutub li Abî ‘Abdarrahmân Muhammad b. al-
Husayn b. Mûsâ al-Sulamî, Ankara 1401/1981, 1-212; al-Muqaddimah fî
al-Tashawwuf, ed. Husayn Amîn, Baghdad 1984; ed. Yûsuf Zîdân, Kairo
1407/1987; Ushûl al-Malâmatiyyah wa Ghalathât al-Shûfiyyah, ed.
‘Abdalfattâh Ahmad al-Fâwî Mahmûd, Kairo 1405/1985. Lihat juga
Bõwering, “The Qur’ân Commentary of al-Sulamî,” 45; GAS 1/671/674.
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Massignon dan Nwyia.10 Karya tersebut, baik secara

keseluruhan maupun sebagiannya, ada sekitar 50

manuskrip, dan teks yang tertua dikopi pada pertengahan

abad VI/XII, sekitar 150 tahun setelah penulisnya tiada.

Teks tersebut ada yang versinya panjang dan ada juga yang

pendek; yang terpendek terdiri dari kutipan yang dapat

ditelusuri jejaknya pada abad VII/XIII. Dari abad IX/XV, juga

terdapat versi singkat lain dari teks tersebut dalam tradisi

manuskrip.11 Selang beberapa saat setelah menyelesaikan

Haqâ’iq al-Tafsîr, al-Sulamî menulis sebuah uraian al-Qur’ân

dalam format yang terpisah yang disebutnya sebagai sebuah

lampiran (apendiks) untuk karya sebelumnya. Uraian kecil

(minor) al-Qur’ân ini dijuduli Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr, disusun

setelah tahun 370/980, tanggal dan semua kemungkinan

tentang Haqâ’iq al-Tafsîr telah disempurnakan oleh penulis.12

Penyelidikan selanjutnya terfokus pada sumber-sumber dari

uraian kecil (minor) al-Qur’ân ini.13

10 L. Massignon, Essai sur les origins du lexique technique de la
mystique musulmane, Paris 1922; 2nd ed. 1968, 359-412; P. Nwyia, “Le
Tafsir mystique atribue a Ja‘far Shâdiq,” MUSJ 43, 1968, 181-230; dicetak
ulang dalam ‘Alî Zay‘ûr, al-Tafsîr al-Shûfî li al-Qur’ân ‘inda al-Shâdiq,
Beirut 1979, 125-212; P. Nwyia, “Sentences de nûrî citées par al-Sulamî
dans Haqâ’iq al-Tafsîr,” MUSJ 44, 1968, 145-147; idem, Trois oeuvres
inédites de mystiques musulmans, Beirut 1973, 23-182. Kutipan Massignon
dan Nywia telah dicetak dalam N. Pûrjavâdî, Majmû‘ al-Âtsâr Abû
‘Abdarrahmân al-Sulamî, vol. I, Tehran 1369, 1-292.

11 Daftar terinci dari manuskrip al-Sulamî Haqâ’iq al-Tafsîr l ihat,
Bõwering, “The Qur’ân Commentary of al-Sulamî,” 45-48; daftar manuskrip
tambahan, Ms. St. Petersburg, Nr. 9 (ANC-9), nr. 60; 306 ff., 7 th c.h.
(Lihat E.E. Bertels, Izbrannye Trudy, vol. III, Moscow 1965, h. 219-224)
dan Ms. Medina 16, 312 ff., 704 h. (informasi lisan dari Dr. Alan Godlas,
Athens, Georgia).

12 Untuk rentetan kronologi dari tulisan al-Sulamî lihat, Bõwering,
“The Qur’ân Commentary of al-Sulamî,” 48-50.

13 Pengantar untuk edisi teks saya Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr (Beirut
1995) mencakup sebuah deskripsi tentang manuskrip dasar dan jangkauan
teks dari karya tersebut. Referensi-referensi saya adalah nomor-nomor
paragraf dari Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr.
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Penggunaan Sumber Rujukan oleh al-Sulamî

Kunci penggunaan sumber-sumber al-Sulamî pada

uraian al-Qur’ân-nya dapat dibuktikan dalam pengantarnya

pada uraian pamungkasnya, Haqâ’iq al-Tafsîr, di mana al-

Sulamî membuat dua poin penting.14 Pertama, secara

eksplisit dinyatakan bahwa ia mengombinasikan dua kategori

isi karyanya: âyât, keterangan atau uraian interpretatif

terhadap frasa al-Qur’ân; dan aqwâl, ungkapan-ungkapan

sufi tentang topik-topik tertentu yang diperoleh dari sebuah

term kunci yang dihasilkan frasa-frasa tersebut.15 Dalam

mengumpulkan item-item tersebut, al-Sulamî menempuh

sebuah metodologi yang sangat cermat. Ia meniadakan

semua materi yang sifatnya anekdot dari uraian al-Qur’ân

dan hanya memasukkan beberapa keterangan atau ung-

kapan yang menurutnya sufistik murni dalam pembacaan

al-Qur’ân (hurûf), dan dipahaminya sebagai ekspresi-ekspresi

yang dituliskan dalam “bahasa penganut hakikat” ( the

language of the people of reality/lisân ahl al-haqîqah).16

Metode penafsiran al-Qur’ân yang bermula dari asumsi

bahwa intepretasi mistik terhadap al-Qur ’ân, penganut

realitas, sesuai dengan dimensi asrâr (divine secrets) dan

kehalusan ekspresi yang berkelindan dalam al-Qur ’ân.

Pemahaman sufistik al-Qur ’ân mereka terhimpun dalam

14 Pengantar dari karya al-Sulamî Haqâ’iq al-Tafsîr dikutip secara
meluas oleh Nwyia, Trois oeuvres, 33-34.

15 Term ahwâl digunakan oleh al-Sulamî untuk ungkapan-ungkapan
ahli sufi dalam topik-topik tertentu tentang pengalaman sufistik, ketika
term âyât diambil olehnya sebagai rujukan penjelasan al-Qur’ân. Al-Sulamî
menggunakan term âyah (jamaknya âyât), tidak sederhana dalam makna
aslinya sebagai “sign, symbol” tidak juga pada bentuknya yang terbatas,
makna teknis dari ayat al-Qur’ân (cf. A. Jeffery, “Âya,” EI (new edition),
1/773-774), tetapi sebagai sebuah term untuk penjelasan al-Qur’ân yang
menyatakan secara tidak langsung ayat tersebut beserta interpretasi
s imboliknya.

16 Nywia, Trois oeuvres, 33; G. Bõwering, The Mystical Vision of
Existence in Classical Islam, Berlin 1980, 111; “The Qur’ân Commentary
of al-Sulamî,” 50-51.
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sesuatu yang oleh al-Sulamî dan para sufi lainnya sebut

sebagai “kiasan (allusions), ekspresi simbolik (symbolic

expressions/isyârât)”, yang merupakan aliran kesusastraan

tersendiri dalam penafsiran al-Qur’ân di kalangan para sufi.

Kiasan demikian menunjukkan kekayaan makna yang

tersembunyi dalam al-Qur’ân sebagaimana terekspresikan

dalam ungkapan yang dibuat oleh para pendengar yang

terinspirasi oleh kata-kata al-Qur’ân. Pendekatan rangkap

ini, secara sadar dipilih oleh al-Sulamî, memungkinkannya

untuk menghasilkan sebuah karya asli dalam dua bagian,

Haqâ’iq al-Tafsîr dan Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr. Ia me-

mimpikan karyanya berbeda dari karya tafsir yang lain,

meskipun ia lebih merupakan kolektor materi daripada

sumber asli dari isinya.

Poin penting kedua yang dibuat oleh al-Sulamî dalam

pengantar Haqâ’iq al-Tafsîr terkait dengan penggunaan

sumber-sumbernya. Dalam pandangan al-Sulamî, belum ada

tafsir yang komprehensif—yang mencakup cara sufistik

dalam pembacaan al-Qur’ân—yang telah dihasilkan sampai

sekarang. Atas dasar itu, ia merintis dengan cara yang

sistematis dalam menghimpun komentar dan ungkapan

terkait yang dapat ditemukannya, baik informasi yang bersifat

lisan maupun tertulis, dan mengorganisasi materi-materi

tersebut sesuai susunan penafsiran al-Qur’ân secara ber-

urutan. Dua sumber tertulis paling mendasar yang dikutip

oleh al-Sulamî adalah âyât mutafarriqah (scattered glosses)

yang diriwayatkan oleh Abû al- ‘Abbâs Ahmad b. Muhammad

b. Sahl al-Adamî, yang dikenal sebagai Ibn ‘Athâ’ (w. 309/

921-922 atau 311/923-924) dan penafsiran yang diriwayatkan

oleh Ja‘far b. Muhammad al-Shâdiq (w. 148/765).17 Selain

dari yang dua itu, al-Sulamî menyebutkan bahwa tidak ada

sumber tafsir al-Qur’ân dari yang kemungkinan ia tarik dari

materi inti, meskipun pengujian terhadap penggunaan isnâd

17 Nwyia, Trois oeuvres, 34. Say abaca, âyât dzukira annahâ ‘an
Ja‘far b. Muhammad al-Shâdiq.



243Tafsir al-Qur’ân Karya al-SulamîJSQ, Vol. II, No. 1, 2007

menampakkan sumber-sumber tertulis tambahan yang

mendasari penyusunan tafsirnya.18

Karena komentar ringan al-Sulamî terhadap al-Qur’ân

bukanlah karya dari seorang penulis yang menampilkan

karyanya, interpretasi personal terhadap al-Qur’ân, melainkan

sebuah kumpulan ungkapan-ungkapan tentang ayat-ayat

al-Qur ’ân oleh sejumlah besar ahli, para ahli tersebut

(sebagian besar adalah Sufi abad II/VIII hingga IV/X) adalah

sumber-sumber aktual dari isi Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr.

Mereka, pada gilirannya, mesti membedakannya dari sumber-

sumber informasi terdekat dari al-Sulamî, informan langsung

yang meriwayatkan komentar-komentar al-Sulamî. Sebagai-

mana yang diharapkan, kumpulan bahan termasuk Ziyâdât

Haqâ’iq al-Tafsîr diriwayatkan kepada al-Sulamî sendiri oleh

informan lain daripada sumber-sumber asli.

Secara faktual, kebanyakan materi tersebut diriwayat-

kan kepada al-Sulamî dari sumber-sumber asli melalui mata

rantai periwayatan (isnâd, jamaknya asânîd), yang terdiri

dari satu, dua, tiga, atau bahkan empat jalur. Secara eksplisit

sebagian disebutkan namanya, sedangkan yang lain di-

pahami untuk menghubungkan dengan sumber asli dengan

informan dalam proses periwayatan. Dalam sejumlah contoh

kecil, sumber utama komentarnya tentang al-Qur’ân adalah

dari informan langsung al-Sulamî. Kasus demikian adalah

beberapa term yang diungkapkan oleh al-Sulamî termasuk

dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr. Kadang-kadang informan

18 Melalui penafsirannya, al-Sulamî menamai beberapa sumber tertulis
di mana ia mengutip catatan pendek, seperti kopian autografi dari Hikâyât
al-Shûfiyyah oleh Ibn Syadz’ân al-Râzî (w. 376/986) lihat al-Sulamî, Haqâ’iq
al-Tafsîr, Ms. Brit. Mus. Or. 9433, f. 74a [Qur’an 7; 130]; cf. GAS 1/
666); Darajât al-Murîdîn karya Abû Sa‘îd Ahmad b. ‘Isâ al-Baghdâdî al-
Kharrâz (w. 277/890-891; lihat al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, Ms. Brit. Or.
9433, f. 2b [Qur’an 1; 1]; Marâtib al-Shabr dan Dawâ’ al-Tafrîth karya
Abû al-Qâsim b. Muhammad b. al-Junayd (w. 297/910 atau 298/911; lihat
al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, Ms. Brit. Mus. Or. 9433, f. 74b [Qur’an 7:
137] dan f. 85a [Qur’an 8: 24]; cf. GAS 1/649).



244 JSQ, Vol. II, No. 1, 2007Gerhard Böwering

al-Sulamî memberinya informasi hanya dengan cara lisan

dan tidak pernah menulisnya. Pada umumnya, meskipun

mereka berkomunikasi dengan al-Sulamî tentang dasar karya-

karya tertulis dalam proses penyelesaiannya, karya-karya

tersebut lebih sedikit daripada surat selebaran. Dalam

menggunakan sumber-sumber tersebut, al-Sulamî mengikuti

dasar dan praktik yang telah ia gariskan dalam Haqâ’iq al-

Tafsîr. Sebagai tambahan terhadap karya-karya tertulis yang

ia peroleh, dari sumber informasi yang secara langsung ia

salin, al-Sulamî juga mencatat periwayatan secara lisan yang

diperoleh dari informan yang membacakannya dari

manuskrip yang mereka miliki, baik yang ada di Nisabur

maupun yang mereka jumpai di perjalanan. Kendati

kebanyakan proses aktual komunikasi dilakukan secara lisan,

diperkirakan teks tertulis dan Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr,

seperti Haqâ’iq al-Tafsîr, secara umum berdasar pada

sebuah tradisi tertulis.

Jelasnya, dari sekitar 500 komentar yang tercakup

dalam kitab Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr, kriteria dasar al-Sulamî

dalam menyeleksi poin dari penafsiran al-Qur’ân adalah

isi (substansi )  dari  komentar, bukan berdasarkan pe-

ngarangnya. Isi dari komentar tersebut membatasi tempat

di mana ia dapat disusun berdasarkan topik yang sama

dengan ayat-ayat al -Qur ’ân dalam kerangka sebuah pe-

nafsiran al-Qur’ân secara berurutan. Kriteria pencantuman

dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr selanjutnya dimasukkan

dalam pilihan al-Sulamî yang tidak hanya pada halaman-

halaman yang terkait dengan sebagian ayat al-Qur’ân, dan

kemungkinan dipilih dari surat selebaran yang mengandung

interpretasi al-Qur’ân, tetapi juga pada halaman-halaman

yang kurang seperti hubungan jelas dengan sebagian ayat

al-Qur’ân yang sejalan dengan term kunci al-Qur’ân yang

terkait dengan isinya.

Ada tiga tokoh penting yang sering muncul ketika

mempelajari karya al-Sulamî, Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr, yang

kebanyakan berasal dari sumber-sumber kutipan, masing-
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masing disebutkan sebanyak 200 hingga 250 kali. Mereka

adalah Abû Muhammad Sahl b. ‘Abdallâh b. Yûnus b. ‘Îsâ

al-Tustarî (w. 283/896), Ja‘far b. Muhammad al-Shâdiq, dan

Ibn ‘Athâ’. Setiap contoh dari ketiga figur yang ditampilkan

tersebut memberi gambaran jelas tentang bagaimana al-

Sulamî mempergunakan sumber-sumbernya. al-Sulamî

menyandarkan materi tertulis kepada ketiganya, sumber-

sumber di mana ia memperoleh banyak informasi yang ia

masukkan dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr demikian halnya

dalam Haqâ’iq al-Tafsîr. Pada ketiga kasus tersebut, Manshûr

b. ‘Abdallâh memainkan peran penting sebagai informan

langsung bagi al-Sulamî dalam periwayatan komentar-

komentar tersebut.

Ibn ‘Athâ’ “Komentar yang Terpisah-pisah”
tentang Interpretasi al-Qur’ân

Ibn ‘Athâ’, sufi ternama di Baghdad, adalah tokoh yang

paling banyak dikutip dalam penafsiran al-Sulamî, yaitu berada

pada urutan pertama dalam Haqâ’iq al-Tafsîr dan urutan ketiga

dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr dari segi frekuensi kutipan.

Secara eksplisit, al-Sulamî mengakui komentar terpisah-pisah

(scattered glosses/âyât mutafarriqah) sebagai sebuah sumber

utama dalam pengantar kitab Haqâ’iq al-Tafsîr. Sebagaimana

Massignon telah nyatakan,19 Ibn ‘Athâ’ dididik oleh ahli Hadis

bermazhab Hanbalî, Fadhl b. Ziyâd al-Baghdâdî (w. sekitar

255/869) dan Yûsuf b. Mûsâ al-Qaththân al-Kûfî (w. 253/869).

Melalui interaksi dengan sufi Abû Hamzah Muhammad b.

Ibrâhîm al-Bazzâz (w. 269/822 atau, kemungkinan, 289/902)

di Baghdad, Ibn ‘Athâ’ menjadi seorang murid dari Abû Ishâq

Ibrâhîm b. Ahmad al-Mâristânî dan teman dari Junayd dan

Nûrî. Setelah melewati sebuah periode yang tidak me-

nguntungkan antara tahun 275/888-294/907, ia memulai

sebuah disiplin asketis yang teliti, dan menurut Massignon,

19 L. Massignon, The Passion of al-Hallâj, 4 vols., Princeton, 1982,
1/88-94; Nywia, Trois oeuvres, 25-30.
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mengumpulkan komentar al-Qur’ân-nya selama taraf akhir

hidupnya yang ketika itu Abû al-Husayn Muhammad b. ‘Alî

b. Hubaysh (w. 359/970)20 sebagai muridnya. Menjelang akhir

hidupnya, Ibn ‘Athâ’ membela al-Hallâj dan bernasib sama

dalam kematian yang tragis.21

Hampir 200 komentar (194 komentar ditul is dalam

161 paragraf) dikutip oleh Ibn ‘Athâ’ dalam Ziyâdât Haqâ’iq

al-Tafsîr dihimpun oleh al-Sulamî dari berbagai sumber,

tetapi hanya 13 di antaranya yang ditampilkan dengan

isnâd. Untuk kelompok yang terakhir terdapat t iga jalur

isnâd yang bermula dari Ibn ‘Athâ’ kepada al-Sulamî. Sebuah

jalur, dikutip sembilan kali, diriwayatkan oleh Ibn Shâdzân

al-Râzî22 kepada al-Sulamî, baik secara langsung dari Ibn

‘Athâ’23 maupun melalui perantaraan, empat kali, Abû al-

Fadhl al- ‘Abbâs b. Yûsuf al-Syiklî (w. 314/926),24 dua kali,

Ibn al -Mâl ikî , 25 dan sekal i  yang masing-masing, Abû

‘Abdallâh al-Hushrî26 dan Abû al-Thayyib al-Sâmarrî.27 Jalur

kedua, dikutip t iga kal i ,  Abû al -Husayn Muhammad b.

Ahmad al-Fârisî (w. 370/981) yang meriwayatkan secara

langsung ke al-Sulamî,28 sementara jalur ketiga meriwayat-

kan komentar29 melalui Abû ‘Umar, yang boleh jadi identik

dengan Abû ‘Umar ‘Alî b. Muhammad b. ‘Alî b. Bashshâr

b. Salmân al-Anmâthî yang peduli akan kematian Ibn ‘Athâ’

20 Khathîb al-Baghdâdî, Abû Bakr Ahmad b. ‘Alî, Târîkh Baghdâd, 14
vols., Kairo 1349/1931, 3/86.

21 Massignon, Passion I/88-94; Nwyia, Trois oeuvres, 25-30.

22 Lihat GAS I/666.

23 Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr 46.

24 Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr 73; 149; 177; 288.

25 Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr 146; 482.

26 Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr 263.

27 Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr 466.

28 Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr 65; 414; 452.

29 Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr 260.
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yang meninggalkan buku-bukunya.30 Karena Abû ‘Umar

al -Anmâthî juga dikenal telah meriwayatkan kitab yang

disusun oleh Ibn ‘Athâ’ tentang interpretasi al-Qur’ân (Kitâb

fî Fahm al-Qur’ân) ke generasi sufi selanjutnya, ia boleh

jadi merupakan jalur al -Sulamî yang menentukan untuk

sebagian besar materi dari Ibn ‘Athâ’ yang dikutip oleh al-

Sulamî tanpa isnâd.31

Dalam Haqâ’iq al-Tafsîr, sekitar seperenam dari 500

komentar yang dikutip dalam Ibn ‘Athâ’ ditampilkan dengan

isnâd.32 Jalur langsung antara al -Sulamî dan Ibn ‘Athâ’

adalah Abû al-Husayn al-Fârisî,33 Ibn Shadzân al-Râzî34 dan

Abû Nashr ‘Abdallâh b. ‘Alî b. Muhammad b. Yahyâ al-Tamîmî

al-Thûsî al-Baghdâdî al-Sarrâj (w. 378/988).35 Dalam dua

isnâd, jalur kedua memisahkan al-Sulamî dari Ibn ‘Athâ’

ketika Sarrâj menghubungkan sebuah komentar Ahmad

b. Fâtik36 dan Ibn Shadhân al-Râzî menghubungkan sebuah

komentar37 Abû Bakr Muhammad b. ‘Alî b. Ja‘far al-Kattânî

(w. 322/934). Sekali, jalur langsung antara al-Sulamî dan

Ibn ‘Athâ’ adalah Muhammad b. ‘ Îsâ al-Hâsyimî (w. 351/

963).38 Muhammad b. ‘Îsâ al-Hâsyimî adalah juga sebuah

30 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd, 12/73.

31 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd, 12/73; G. Bõwering, “The
Qur’ân Commentary of al-Sulamî,” 41-56.

32 Nywia, Trois oeuvres, 25-182.

33 Cf. Ms. Brit. Mus. Or. 9433, f. 28 b (Qur’an 3: 80); f. 36b (Qur’an
3: 102); f. 247a (Qur’an 33:1, dua kali); f. 332a (Qur’an 57: 20).

34 Cf. Ms. Brit. Or. 9433, f. 109a (Qur’an 11: 80); f. 116b (Qur’an
12: 24); f. 254a (Qur’an 34: 13); f. 278a (Qur’an 39: 65); f. 369a (Qur’an
88: 21).

35 Cf. Ms. Brit. Or. 9433, f. 211b (Qur’an 25: 58).

36 Cf. Ms. Brit. Or. 9433, f. 379b (Qur’an 107: 5).

37 Cf. Ms. Brit. Or. 9433, f. 57a (Qur’an 5: 119).

38 Qur’an 7: 1; dikopi di Baqlî, Abû Muhammad Ruzbihân b. Abî Nashr,
‘Arâ’is al-Bayân fî Haqâ’iq al-Qur’ân, 2 vols., Cawnpore 1301/1884, I/
2 4 0 .
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jalur dalam rantai periwayatan al-Sulamî39—Abû Nashr al-

Ishbahânî—Muhammad b. ‘ Îsâ—Kharrâz.40 Kebanyakan

komentar tersebut dari Ibn ‘Athâ’ yang didahului sebuah

isnâd dalam Haqâ’iq al -Tafsîr (64 i tem), yang dikutip

sebagai berikut: al-Sulamî—Manshûr b. ‘Abdallâh—Abû al-

Qâsim al-Bazzâz al-Mishrî—Ibn ‘Athâ’. Manshûr b. ‘Abdallâh

berulang kali ditampilkan telah menerima riwayat dari Abû

al-Qâsim al-Bazzâz al-Mishrî di Mesir.41

Di samping versi komentar Ibn ‘Athâ’ yang dimiliki Abû

‘Umar al-Anmâthî, isnâd “Mesir” memainkan sebuah cara

mendasar di mana al-Sulamî memasukkan riwayat dari Ibn

‘Athâ’. Keberagaman yang jelas dari mata rantai periwayatan

lain, yang dikutip baik dalam penafsiran mayor maupun

minor al-Sulamî, merefleksikan bentuk “ayat-ayat yang

terpisah-pisah” yang al-Sulamî banyak peroleh dari materi

Ibn ‘Athâ’. Kondisi terputusnya sumber-sumber ini adalah

sangat kontras dengan banyaknya komentar dan ungkapan

39 Cf. Ms. Brit. Or. 9433, f. 172a (Qur’an 19: 62) dan f. 173b (Qur’an
20: 1); dikopi di Baqlî, ‘Arâ’is al-Bayân 2/14, 18; Identitas Muhammad
b. ‘Isâ al-Hâsyimî masih problematik. Menurut al-Khathîb al-Baghdâdî,
Târîkh Baghdâd 2/401, dan Dzahabî, Syamsaddîn Abû ‘Abdallâh Muhammad
b. Ahmad,  Mîzân al-I‘tidâl fî Naqd al-Rijâl, 4 vols. Beirut 1382/1963, 3/
679-680. Beliau meninggal tahun 294 H, sementara Massignon menyatakan
ia meninggal tahun 351 H. (cf. Massignon, Passion I/90; Opera Minora,
3 vols., Beirut 1963, 2/73).

40 Qasyayrî, Abû al-Qâsim ‘Abdalkarîm b. Hawâzin, al-Risâlah, eds.
‘Abdalkarîm Mahmûd dan Mahmûd b. al-Syarîf, Kairo 1972-1974, 395.

41 Brit. Mus. Or. 9433, f. 161b (Qur’an 18: 17); f. 169b (Qur’an 19:
29); f. 251b (Qur’an 33: 56); f. 275b (Qur’an 39: 30); f. 329b (Qur’an 57:
3). Secara kronologis, tampaknya mustahil untuk mengidentifikasi Abû al-
Qâsim al-Bazzâz al-Mishrî dengan Abû al-Qâsim ‘Ubaydallâh b. Muhammad
b. Khalaf b. Sahl al-Bazzâz al-Mishrî, yang lebih dikenal sebagai Ibn Abî
Ghâlib (w. 387/997; cf. Dzahabî, Syamsaddîn Abû ‘Abdallâh Muhammad b.
Ahmad, Siyar A‘lâm al-Nubalâ’, ed. Syu‘ab Arna‘ût et.al., 25 vols., Beirut,
1401/1981-1409/1988, 16/522-523; Târîkh al-Islâm, Hawâdits wa Wafayât,
Beirut 1409/1989 dan seterusnya, 5/465-466; al-I‘bâr fî Khabar man Jabar,
4 vols., ed. Ibn Basyûnî Zaghlûl, Beirut 1405/1985, 2/171; Ibn al-‘Imâd,
Abû al-Falâh ‘Abdalhayy al-Hanbalî, Syadzarât al-Dzahab fî Akhbâr man
Dzahab, 8 vols., Kairo 1350-1351, 3/122.)
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Abû Bakr Muhammad b. Mûsâ al-Wâsithî (w. 320/932),

sebagai contoh, yang sebagian besar al-Sulamî masukkan

ke dalam Haqâ’iq al-Tafsîr dan, pada tingkat yang lebih

rendah, ke dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr tanpa men-

cantumkan isnâd.42 Kekurangan isnâd dalam kasus al-

Wâsithî ini kemungkinan mengindikasikan sebuah ke-

seragaman bahwa tidak lebih dari dua untai sumber materi,

satu untuk mayor dan selainnya untuk penafsiran minor.43

Dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr, al-Sulamî mengikuti

prinsip dasar yang sama yaitu penghilangan isnâd dalam

pengutipan, baik 45 komentar Abû ‘Utsmân Sa‘îd b. Ismâ‘îl

b. Sa‘îd b. Manshûr al-Hîrî (w. 298/910), sufi ternama dari

Nîsâbûr dan murid Abû Zakariyyâ Yahyâ b. Mu‘âd b. Ja‘far

al-Râzî (w. 258/872),44 maupun 45 komentar ‘Abdal ‘Azîz

al-Makkî. Yang terakhir tidak identik dengan Abû al-Hasan

Muhammad b. ‘Abd al- ‘Azîz b. Ja ‘ far b. Muhammad al -

42 Al-Sulamî menyebut Abû Bakr Muhammad b. Mûsâ al-Wâsithî (w.
320/932; cf. GAS I/659-660) dalam Haqâ’iq al-Tafsîr hampir sesering
Ibn ‘Athâ’. Dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr, ia mengutipnya hanya 56
kali, dan lebih konsisten tanpa isnâd.

43 Yang paling kurang dikutip, contoh tipe bentuk dasar yang
terpotong-potong dari sumber al-Sulamî adalah Junayd (w. 297/910; lihat
GAS I/647-650). Dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr, al-Sulamî mengutip 79
penjelasan Junayd, 22 di antaranya adalah ahli yang sebuah isnâd kembali
ke Abû Muhammad Ja‘far b. Muhammad b. Nusyayr al-Khuldî (w. 348/959-
960) melalui dua perawi utama. Mereka adalah Abû al-Fath Yûsuf b. ‘Umar
b. Masrûr al-Qawwâs al-Baghdâdî al-Zâhid (w. 385/995), disebutkan dalam
11 isnâd sebagai perawi langsung, dan Ibn Syadzân al-Râzî, dikutip dalam
8 isnâds sebagai jalur al-Sulamî ke Khuldî. Tiga isnâd lainnya adalah Junayd—
Khuldî—al-Husayn b. Yahyâ al-Syâfi‘î—al-Sulamî (Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr
45); Junayd—Abû Ja‘far Muhammad b. ‘Abdallâh al-Farghânî—Ibn Syadzân
al-Râzî—al-Sulamî (Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr 77); dan Junayd—Abû
Muhammad Ahmad b. Muhammad b. al-Husayn al-Juyayrî (w. 312/924)—
Abû al-Husayn al-Fârisî—al-Sulamî (Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr 306).

44 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 159-165; (ed. Syurayba) 170-
175; Abû Nu‘aym, Hilyah al-Awliyâ’ 10/244-246; Khathîb al-Baghdâdî,
Târîkh Baghdâd 9/99-102; Dzahabî,  Siyar 14/62-66; Târîkh al-Islâm,
Hawâdits wa Wafayât 299-300 149-153.
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Barzha‘î (w. 423/1032)45 sebagaimana disebutkan oleh S.

Atesh.46 Cukup, ia menampilkannya identik dengan Abû

Khâlid ‘Abdal ‘Azîz b. Mu‘awiyah b. ‘Abdal ‘Azîz al-Qurasyî

al-Umawî al- ‘Attâbî al-Bashrî (w. 284.897), yang berguru

di Baghdad dan Mesir,  tetapi menghembuskan napas

terakhirnya di Basrah.47

Periwayatan Abû Nashr Manshûr b. ‘Abdallâh al-Ishbahânî

Manshûr b. ‘Abdallâh, sosok yang al-Sulamî banyak

kutip sebagai informan langsung pada banyak komentar

Ibn ‘Athâ’ yang didahului dengan sebuah isnâd, juga

memainkan peran krusial dalam periwayatan komentar Sahl

al-Tustarî. Sahl al-Tustarî, Sufi ternama dari Basrah, adalah

murid tokoh tradisionis Muhammad b. Sawwâr al-Bashrî dan

pengikut tokoh sufi Dzû al-Nûn Abû al-Faydh Tsawbân b.

Ibrâhîm al-Ikhmîmî al-Mishrî (w. 245/860).48 Lebih dari 250

komentar (266 komentar ditulis dalam 201 paragraf) dikutip

dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr dari sumber-sumber Sahl

al-Tustarî dihimpun oleh al-Sulamî dari sumber-sumber yang

beragam. Hampir dua pertiga dari uraian tersebut yang

didahului oleh rujukan Sahl al-Tustarî, yang memustahil-

kannya untuk menjiplak periwayatan khusus mereka kepada

45 Cf. Khathîb Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 2/353-354; Sam‘ânî, Abû
Sa‘d ‘Abdalkarîm b. Muhammad, Kitâb al-Ansâb, ed. ‘Abdallâh ‘Umar al-
Bârûdî, 5 vols., Beirut 1408/1988; 2/154, 1/317; Dzahabî, Mîzân al-I‘tidâl
3/630; Ibn Hajar al-‘Asqalânî, Lisân al-Mîzân, 7 vols., Hyderabad 1929-
1931; 5/262.

46 Sülemî ve tasavvufi tefsiri, Istanbul 1969, 88; cf. Khathîb al-
Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 2/353-354; Sam‘ânî, Kitâb al-Ansâb 2/154,
I/317; Dzahabî, Mîzân al-I‘tidâl 3/630; Târîkh al-Islâm, Hawâdits wa
Wafayât 421-440 116; Ibn Hajar al-‘Asqalânî, Lisân al-Mîzân, 7 vols.,
Hyderabad 1929-1931; 5/262.

47 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 10/452-453; Ibn ‘Asâkir,
Târîkh Dimasyq 10/394-396; Dzahabî, Mîzân al-I‘tidâl 2/636; Siyar 3/
382-383; Târîkh al-Islâm, Hawâdits wa Wafayât 281-290 216.

48 Bõwering, Mystical Vision 43-74.
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al-Sulamî. Lebih dari sepertiga komentar-komentar yang

tersisa (95 seluruhnya), dikutip secara konsisten dalam

sumber isnâd, Manshûr b. ‘Abdallâh al-Ishbahânî—Abû al-

Hasan ‘Umar b. Wâshil al-‘Anbarî—Sahl al-Tustarî. Meskipun

isnâd ini juga dicatat dalam Haqâ’iq al-Tafsîr-nya al-Sulamî,49

t idak terjadi tumpang-tindih materi yang dikutip dalam

sumber Sahl al-Tustarî dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr

dengan yang dikutip dalam Haqâ’iq al-Tafsîr atau, dalam

hal tersebut, dalam Tafsîr al-Qur’ân yang dialamatkan kepada

Sahl al-Tustarî.50 Komentar-komentar yang dikutip dalam

Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr merepresentasikan sebuah bentuk

tersendiri dari sumber materi ajaran Sahl al-Tustarî, meski-

pun, dalam hal isi dan gayanya, mereka menyerupai

pemikiran dan bahasa yang terdapat dalam Haqâ’iq al-Tafsîr-

nya al-Sulamî. Dengan begitu, materi yang dikutip dalam

sumber Sahl al-Tustarî dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr

melengkapi ajarannya sebagaimana telah dianalisis se-

belumnya.51

Karena penghormatan terhadap isnâd, Manshûr b.

‘Abdallâh al-Ishbahânî—Abû al-Hasan ‘Umar b. Wâshil al-

‘Anbarî (w. 312/924)—Sahl al-Tustarî, hubungan dua tokoh

yang disebutkan terakhir dulunya terjalin.52 Jalur mereka

antara Manshûr b. ‘Abdallâh dan Abû al-Hasan ‘Umar b. Wâshil

al- ‘Anbarî dapat juga dijejaki pada sumber-sumber lain

Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr.53 Identitas Manshûr b. ‘Abdallâh

49 Cf. Ms. Brit. Mus. Or. 9433, f. 262a; Balad 1018b, f. 207b (Qur’an
35: 32); Qusyayrî, Risâlah 33; 585.

50 Sahl al-Tustarî, Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm, ed. Na‘sânî, Kairo 1326/
1908; ed. Jamrâwî, Kairo 1329/1911. Untuk jalur komentar al-Qur’ân
Sahl al-Tustarî dengan Haqâ’iq al-Tafsîr karya al-Sulamî, lihat Bõwering,
Mystical Vision 110-128.

51 Bõwering, Mystical Vision  145-261.

52 Bõwering, Mystical Vision  87-88.
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sulit ditentukan karena dalam korpus karya-karya al-Sulamî

mencatat tiga orang dengan nama yang sama di antara

sumber-sumber langsung dan kadang-kadang hanya meng-

indikasikan mana di antara ketiganya yang dimaksud. Yang

pertama adalah Abû al-Hasan Manshûr b. ‘Abdallâh al-Dîmartî,

penduduk asli Dîmart di bagian Ishfahân,54 yang dijumpai

oleh al-Sulamî di Baghdad.55 Kecuali dalam satu catatan

tentang nama lengkapnya dalam Thabaqât-nya al-Sulamî,56

t idak ada informasi yang terkait dengan orang ini yang

dijumpai dalam sumber-sumber primer yang ada.

Kemungkinan kedua untuk mengidentifikasi Manshûr

b. ‘Abdallâh tentang isnâd al-Tustarî, melalui dasar kronologi

yang tidak memungkinkan, adalah Abû ‘Alî Manshûr b.

‘Abdallâh b. Khâlid b. Ahmad b. Khâlid b. Hammâd al-Dzuhlî

53 Al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, Ms. Brit. Mus. Or. 9433, f. 262a; Balad
1018b f. 207b (Qur’an 35: 32); Qusyayrî, Risâlah  33; 585. Ada satu
peristiwa tentang isnâd dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr, di mana al-Sulamî
mencatat dua Hadis kenabian dalam dua versi, dari Abû Sa‘îd al-Khudrî
(w. 74/693) dan Abû Hurayrah (w. kira-kira 58/677-678 atau 59/678-
679) berturut-turut, melalui sebuah jalur periwayat yang bermula dari
Muhammad b. Sawwâr al-Bashrî melalui Sahl al-Tustarî—Abû al-Hasan ‘Umar
b. Wâshil al-Anbârî—Abû al-Qâsim ‘Ubaydallâh b. Ja‘far al-Shâghânî kepada
Abû al-Fath Yûsuf b. ‘Umar b. Masrûr al-Qawwâs al-Baghdâdî al-Zâhid
(w. 385/995), periwayat langsung al-Sulamî (Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr
52). Isnâd ini dapat dikomparasikan dengan rantai periwayat yang terdapat
dalam Thabaqât-nya al-Sulamî (ed. Pedersen) 74, 199; (ed. Syurayba) 84,
2 0 6 .

54 Yâqût, Syihâbuddîn Abû ‘Abdallâh al-Rûmî, Mu‘jam al-Buldân, 7
vols., Beirut 1410/1990, 2/615 (nr. 5182).

55 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. J. Pedersen) 60; (ed. Syurayba) 68; Sahlaji,
Abû al-Fadhl Muhammad b. ‘Alî, al-Nûr min Kalimât Abî (Yazîd) Tayfûr,
dalam ‘Abdurrahmân al-Badawî, Syathahât al-Shûfiyyah, Kairo 1949, 63.
Tidak ada bukti bahwa al-Sulamî mengutip pria ini dengan nisbah Ishbahânî
sebagaimana anggapan R. Gramlich, das Senschreiben al-Qusyayrîs ûber
das Sufitum, Weisbaden 1989, 624. Hanya kasus yang tak dapat dipercaya
bahwa kunyah Abû al-Hasan adalah sebuah kekeliruan oleh Abû Nashr, ini
dapat diterka bahwa Abû al-Hasan Manshûr b. ‘Abdallâh al-Dimartî adalah
sama dengan Abû Nashr Manshûr b. ‘Abdallâh al-Ishbahânî, yang identitas-
nya didiskusikan di bawah.

56 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 60; (ed. Syurayba) 68.
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al-Khâlidî al-Syaybânî al-Harawî (w. 401 atau 402/1010-

1012),57 yang didokumentasikan dengan baik dalam sumber-

sumber primer.58 Dia adalah cucu lelaki dari Abû al-Haytsam

Khâlid b. Ahmad al-Dzuhlî (w. 269/882-883), mantan pe-

nguasa Herat.59 Ia dinyatakan telah mengumpulkan banyak

tulisan dan meriwayatkan ungkapan-ungkapan banyak Sufi

dari Khurâsân. Ia juga berkelana ke Irak dan Transoxiana,

berhaji ke Mekkah, tetapi sepertinya tidak pernah me-

ngunjungi Mesir. Ia disebut sebagai seorang periwayat Abû

Sa‘îd Ahmad b. Muhammad b. Ziyâd b. Bishr b. al-‘Arabî al-

‘Anazî (w. 341/952), dan selainnya yang telah dicatat oleh

al-Dzahabî.60 Dalam seluruh karyanya, al-Sulamî tidak pernah

mengutip kunyah Manshûr b. ‘Abdallâh, Abû ‘Alî, atau

nisbah, Dzuhlî, Syaybânî, dan Khâlidî.61 Di beberapa contoh,

al-Sulamî merujuk kepadanya dengan nisbah Harawî sebagai-

mana ungkapan-ungkapan yang terkait dengan Abû Bakr

‘Abdallâh b. Thâhir al-Abharî (w. 330/941-942),62 Abû ‘Alî

57 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 13/84, menyebut nenek
moyang Arabnya dengan semua jalurnya hingga ‘Adnân.

58 Khathîb, Târîkh Baghdâd 13/84; Sam‘ânî, Ansâb 2/311-312; Ibn
al-Jawzî, Abû al-Faraj ‘Abdarrahmân b. ‘Alî,  Kitâb al-Dhu‘afâ’ wa al-
Matrûkîn, 3 vols., Beirut 1406/1986, 3/140; Syarifini, Muntakhab, dalam
R.N. Frye, Histories of Nishafur, Cambridge 1965, f. 129a; Ibn al-Atsîr,
Lubâb 1/413; Dzahabî, I‘bâr 2/199-200; Mîzân al-I‘tidâl 4/185; al-Mughnî
fî al-Dhu‘afâ’, 2 vols., Kairo 1969, 2/678; Siyar 17/114-115; 14/331;
Ibn Hajar, Lisân al-Mîzân 6/96-97; Ibn al-‘ Imâd, Syadzarât 3/162.

59 Sam‘ânî, Ansâb 3/18.

60 Mereka adalah Nashr Muhammad b. Hamdawayh (Hamdôya) al-
Marwazî; ‘Abdallâh b. Ahwash al-Dabûsî, yang ia jumpai di Samarqand;
al-Hasan b. Muhammad b. ‘Utsmân al-Fasawî; Abû Ja‘far b. al-Bakhtarî;
Abû Hâmid b. Bilâl; ‘Abdallâh b. ‘Umar b. Syawdzab; ‘Abdallâh b. Ya‘qûb
al-Kirmânî; Isma‘îl al-Shaffâr; Abû al-‘Abbâs al-Ashamm; ‘Abdalmu’min b.
Khalaf al-Nasafî dan Ibn al-Sammâk (Dzahabî, Siyar 17/115). Di antara
perawinya, Khathîb al-Baghdâdî (Târîkh Baghdâd 1/261-262; 16/84)
menyebut Abû Bakr Muhammad b. Ishâq b. ‘Isâ b. Thâriq al-Qathi‘î al-
Nâqid (w. 378/988) dan Dzahabî (Siyar 17/115) menyebut Abû Ya‘lâ b.
al-Shâbûnî; Abû Hâzim al-‘Abdûnî; Abû Sa‘îd ‘Abdarrahmân b. Muhammad
al-Mu’addib; dan Najîb b. Maymûn al-Wâsithî al-Harawî.

61 Dalam bukti manuskrip Meier menambahkan nisbah, al-Usynânî,
lihat Oriens 20 (1967), 95 (teks yang rusak milik Syaybânî?).
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Muhammad b. ‘Abd al-Wahhâb al-Tsaqafî (w. 328/940),63 Abû

al-Hasan ‘Alî b. Muhammad al-Muzayyin (w. 328/939-940),64

Abû ‘Alî Ahmad b. Muhammad b. al-Qâsim al-Rûdzabârî (w.

322.934)65 sebagaimana sebuah ayat dari Abû al-Hasan

‘Alî b. al-‘Abbâs b. Jurayj, yang dikenal sebagai Ibn al-Rûmî

(w. 283/896),66 dan komentar Syiblî pada praktik puasa Abû

Turâb ‘Askar b. Husayn al-Nakhsyabî.67

Dalam contoh kasus lain, al-Sulamî mengutip nama

Manshûr b. ‘Abdallâh disertai dengan nisbah, al-Ishbahânî

(atau Ashbahânî; juga, Ishfahânî). Dalam Ziyâdât Haqâ’iq

al-Tafsîr, nisbah yang secara konsisten diasosiasikan dengan

nama Manshûr b. ‘Abdallâh hanya Ishbahânî; dan dalam

sebuah contoh kunyah-nya, Abû Nashr, dikutip.68 Abû Nashr

Manshûr b. ‘Abdullâh al-Ishbahânî yang dicatat dengan nama

lengkapnya dalam Adab al-Shuhbah-nya al-Sulamî sebagai

periwayatan sebuah ungkapan Abû Muhammad Ahmad b.

Muhammad al-Jurayj (w. 312/924).69 Abû Nashr Manshûr b.

‘Abdallâh al-Ishbahânî boleh jadi identik dengan Manshûr

b. ‘Abdallâh al-Ishbahânî, yang disebut oleh al-Qazwînî70

pernah berguru kepada Abû ‘Abdallâh al-Qaththân (ke-

mungkinan Abû ‘Abdallâh al-Husayn b. Yahya al-Mattûtî al-

62 Al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, Ms. Brit. Or. 9433, ff. 136b, 142a,
143a, 156a, 169a, 176a, 177a, 194a; al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen)
408; (ed. Syurayba) 394; Qusyayrî, Risâlah 161.

63 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 371, 373; (ed. Syurayba) 363,
365; Âdâb al-Shuhbah 28, 41; Ushûl al-Malâmatiyyah  174; Qusyayrî,
Risâlah 153.

64 Al-Sulamî, Kitâb al-Futuwwa 28.

65 Al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, Ms. Brit. Mus. Or. 9433, f. 222b.

66 Al-Sulamî, Kitâb al-Futuwwa 55; cf. GAS 2/585-588.

67 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 341, (ed. Syurayba) 339.

68 Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr 9.

69 Al-Sulamî, Âdâb al-Shuhbah 47.

70 Tadwîn 4/116.
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Baghdâdî al-Qaththân, yang hidup dari tahun 239/853 hingga

tahun 334/946),71 dan dengan Abû Nashr Manshûr b.

‘Abdallâh b. Ibrâhîm al- Ishbahânî yang dikutip oleh Â!â

Buzurg-i Thihrânî,72 sebagai periwayat ajaran Syiah yang

tercakup dalam Kitâb al-Tawhîd-nya Abû Ja‘far Muhammad

b. ‘Alî b. Husayn b. Mûsâ al-Qummî, yang dikenal sebagai

Ibn Babawayh (Bâbôya) al-Shâdiq (w. 381/991).73 Ibn

Babawayh menerima informasinya di Nisabur dari ‘Abdallâh

b. Muhammad b. ‘Abd al-Wahhâb al-Sijzî (diperantarai oleh

Ahmad b. al-Mufadhdhal b. al-Mughîrah atau secara lang-

sung) sumber Abû Nashr Manshûr b. ‘Abdallâh b. Ibrâhîm

al-Ishbahânî yang, di antara ungkapan lainnya, meriwayatkan

sebuah ungkapan ‘Alî al-Ridhâ dalam isnâd, ‘Alî b. ‘Abdallâh—

Abû ‘Alî al-Husayn b. Bisyâr b. Mûsâ al-Harbî (w. 286/899),74

dan sebuah tradisi yang terkait dengan al-Awzâ’î (w. 157/

774)75 dalam isnâd, ‘Alî b. ‘Abdallâh—Abû al-Syu‘ayb ‘Abdallâh

b. al-Hasan b. Ahmad al-Harrânî (w. 295/908)76—Abû Sa‘îd

Yahya b. ‘Abdallâh b. al-Dhahhâk al-Harrânî al-Bâbluttî (w.

218/833).77 Penolakan al-Dzahabî sekalipun,78 ‘Abdallâh b.

Muhammad b. ‘Abd al-Wahhâb al-Sijzî, dikatakan pernah

aktif di Nîsâbûr setelah 370/980-981, tampaknya identik

dengan Abû Sa‘îd ‘Abdallâh b. Muhammad b. ‘Abd al-Wahhâb

b. Nusayr b. ‘Abdalwahhâb b. ‘Athâ’ b. Wâshil al-Qurasyî

71 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 8/148; Dzahabî, Siyar 15/
319-320; ‘Ibar 2/48; Ibn al-‘Imâd, Syadzarât 2/335.

72 Thabaqât A‘lâm al-Syî‘ah: Nawâbigh al-Ruwât, Beirut 1390/1971,
3 2 7 .

73 Ibn Bâbawayh, Kitâb al-Tawhîd, ed. ‘Alî Muhammad Kasmîrî, Bombay
1321, 126, 355, 387, 427; cf. GAS I/516-549.

74 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 8/24-25.

75 Cf. GAS I/544-549.

76 Dzahabî, Siyar 13/536-537.

77 Dzahabî, Siyar 10/318-319 (dengan beberapa referensi tambahan)

78 Dzahabî, Siyar 16/428.
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al-Râzî (w. 382/992).79

Identitas Abû Nashr Manshûr b. ‘Abdallâh al-Ishbahânî

ditegaskan dalam kitab Haqâ’iq al-Tafsîr, di mana al-Sulamî

secara konsisten dan banyak mengutip Manshûr b. ‘Abdallâh

ini sebagai sumber utamanya dalam penafsiran al-Qur’ân

yang dihubungkan dengan Ja‘far b. Muhammad al-Shâdiq,

Imam Syiah yang keenam.80 Manshûr b. ‘Abdallâh ini di-

hubungkan dalam isnâd melalui Abû al-Qâsim al-Iskandarânî

dan Abû Ja‘far al-Malathî dengan mata rantai para Imam

Syiah yang naik dari ‘Alî al-Ridhâ (w. 203/818) melalui Mûsâ

al-Kâzhim (w. 183/799) kepada Ja‘far al-Shâdiq. Dalam sebuah

kesempatan, kunyah-nya, Abû Nashr, dan nisbah-nya, al-

Ishbahânî, ditulis bersamaan dalam referensi yang sama.81

Patut dicatat bahwa al-Sulamî, yang konsisten dalam meng-

gunakan kosakata teknis dalam mata rantai periwayatannya,

terlihat dalam Haqâ’iq al-Tafsîr bahwa Abû Ja‘far al-Malathî

menghubungkan materi periwayatan pada ‘Alî al-Ridhâ tanpa

kontak personal dengan yang setelahnya (sami‘tuhû

yadzkuru ‘an yahkî ‘an), daripada meriwayatkannya dengan

informasi langsung (sami‘tuhû yaqûl) sebagaimana kasus

periwayatan Abû Ja‘far al-Malathî82 melalui Abû al-Qâsim

79 Abû Sa‘îd ‘Abdallâh b. Muhammad b. ‘Abd al-Wahhâb menjadi murid
Abû ‘Alî al-Tsaqafî di Mekkah pada tahun 325/937, yang mengembara ke
Mesir dan Syiria, adalah penduduk di Nisabur kemungkinan setelah 271/
980-981, dan berangkat ke Marw di mana Abû ‘Abdallâh Muhammad b.
‘Abdallâh b. Muhammad al-Naysâburi, EI (new edition), 3/82), men-
jumpainya, pada usia 93 tahun, pada tahun 381/991. Pada akhir hidupnya,
Abû Sa‘îd pergi ke Bukhâra tempat ia meninggal, 94 tahun, pada tahun
382/992 (Dzahabî, Siyar 16/427-428; Târîkh al-Islâm: Hawâdits wa
Wafayât 381-400, 52-53; Ibn Manzhûr, Mukhtashar Târîkh Dimasyq, 29
vols., Damaskus 1988, 13/298).

80 Nwyia (Trois oeuvres, 27, note 10), mengaburkannya dengan Abû
‘Alî Manshûr b. ‘Abdallâh al-Khâlidî, sebagaimana disebutkan di bawah.

81 Al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, Ms. Brit. Or. 9433, f. 325b (Qur’an
56: 30); cf. Ms. Hûd. Ef., f. 343a; Ms. Faith 262, f. 256b.
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al-Iskandarânî83 dan Manshûr b. ‘Abdallâh kepada al-Sulamî.

Abû Nashr Manshûr b. ‘Abdallâh al - Ishbahânî juga

82 Untuk Abû Ja‘far al-Malathî tidak ada referensi yang jelas yang
dapat ditemukan pada sumber-sumber primer yang ada. Ini diragukan
apakah ia dapat diidentikkan dengan Abû Ja‘far Muhammad b. ‘Amr b.
Mudrik al-Razzâz al-Baghdâdî, yang dikenal debagai Ibn al-Bakhtarî (w.
339/951; Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd, 3/132; Sam‘ânî, Ansâb
3/58; Qusyayrî, Abû al-Qâsim ‘Abdalkarîm b. Hawâzin, Sikâyah Ahl al-
Sunnah, dalam al-Rasâ’il al-Qusyayriyyah, Karachi 1384/1964, 16;
Dzahabî, Siyar 16/385-386; ‘Ibar 2/58; Shafadi, Shalâhaddîn Khalîl b. Aybak,
al-Wâfî bi al-Wafayât, ed. H. Ritter et.al., Leipzig [Wiesbaden-Stutgart]
1931 dan seterusnya, 4 [dicetak ulang 1974] 291; Ibn al-‘Imâd, Syadzarât
2/350) karena tidak ada sebuah referensi yang dinisbahkan al-Malathî
dan tidak juga sebuah jejak dari materi periwayatan pada ‘Alî al-Ridhâ.
Dalam menelusuri identitas Abû Ja‘far al-Malathî, ini menarik untuk
membandingkan isnâd yang dikutip di atas dengan rantai periwayatan
yang tidak menentu (atau kemungkinan secara tekstual rusak) termasuk
dalam karya al-Sulamî Kitâb al-Futuwwa 58, karena terkait dengan isnâd
keluarga Syiah, yaitu, Manshûr b. ‘Abdallâh—al-Qâsim b. ‘Ubaydallâh di
Bashrah—al-Husayn b. Nashr—‘Alî  al-Ridhâ—Mûsâ al-Kâzhim—Ja‘far al-
Shâdiq. Dalam teks yang sama Manshûr b. ‘Abdallâh, meriwayatkan sebuah
ungkapan oleh Junayd dalam al-Tiflisi, disebut Manshûr b. ‘Abdallâh al-
Khawwâsh (Kitâb al-Futuwwa 55). Usaha lain untuk mengidentifikasi Abû
Ja‘far al-Malathî juga melahirkan sebuah kesulitan. Menurut cerita yang
diragukan keasliannya dari al-Thusî, Abû Ja‘far al-Saqqâ’, yang dikenal
sebagai al-ahwâl dan al-munajjim, disebut pernah bertemu ‘Ali al-Ridhâ
(w. 203/818) dan, pada tahun 340/951-952, menggambarkan yang terakhir
dan menghubungkan ceritanya dengan Abû Muhammad Hârûn b. Mûsâ al-
Tall‘ukbarî (w. 385/995) dalam istana (Rijâl 520; cf. Tawhidî, Bashâ’ir
7/77). Tetapi, tidak ada sebuah referensi yang menisbahkan al-Malathî
demikian pula tidak dijumpai adanya indikasi apakah Abû Ja‘far identik
dengan astronomer Abû Ja‘far Muhammad b. al-Husayn, yang dikenal
sebagai al-Khâzin (hidup sekitar paruh pertama abad IV/X M; cf. GAS
5/298-299; GAS 6/189-190). Dalam alasan-alasan kronologis Abu Ja‘far
Muhammad b. al-Husayn Sa‘id al-Shâ’ij al-Kûfî (w. 261/875) kemungkinan
juga dipertimbangkan dalam menelusuri identitas Abû Ja‘far al-Malathî.
Sepertinya mustahil untuk alasan-alasan kronologis bahwa Abû Ja‘far al-
Malathî identik dengan ‘Umar al-Malathî yang dijumpai oleh Sarrâj di
Antioch (cf. Sarrâj, Luma‘ 261; Gramlich, Schlaglichter 381).

83 Abû al-Qâsim al-Iskandarânî disebut oleh Ibn Mandah dengan nama
lengkapnya, sayangnya termasuk sebuah kekosongan, sebagai Abû al-
Qâsim ‘Ubaydallâh b. Muhammad (b. Sulaymân b. … b. Mûsâ) al-Iskandarânî
(l ihat, Dedering, 21). Catatan Dzahabî Mîzân al-I‘tidâl 3/15) bahwa
‘Ubaydallâh b. Muhammad al-Iskandarânî adalah seorang perawi dari dua
jalur tradisi yang terkenal buruk yang kemungkinan pencelaan Dzahabî
terhadap materi yang diriwayatkan kepada Ja‘far al-Shâdiq.
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ditempatkan sebagai sumber informasi ungkapan-ungkap-

an sufi dalam beberapa karya al-Sulamî lainnya yang masih

ada. Melalui jalur perantara dalam mata rantai sumber

periwayatan, seperti ‘Ammî Basthâmî dan selainnya, ia

meriwayatkan ungkapan Abû Yâzid al-Basthâmî (w. 261/

874-875) kepada al-Sulamî.84 Ini adalah sumber utama infor-

masi al-Sulamî untuk pernyataan-pernyataan Abû al-Khayr

al-Aqtha‘ (w. 349/960),85 Abû ‘Alî Ahmad b. Muhammad b.

al-Qâsim al-Rûdzabârî86 dan Abû Bakr al-Fârisî al-Tamastânî

(w. 340/951-952).87 Abû Nashr Manshûr b. ‘Abdallâh al -

Ishbahânî juga menghubungkan ungkapan-ungkapan sufi

kepada al-Sulamî pada sumber periwayat ketiga seperti

Abû Ja‘ far b. Turkân (seorang periwayat Abû al-Husayn

Ahmad b. Muhammad al-Nûrî, (w. 295/907-908)88 dan Abû

al-Fadhl al- ‘Abbâs b. Yûsuf al-Syiklî (w. 314/926; seorang

periwayat ayat-ayat dan ungkapan Dzû al-Nûn al-Mishrî).89

Selanjutnya, Abû Nashr Manshûr b. ‘Abdallâh al-Ishbahânî

boleh jadi juga identik dengan Abû Nashr al-Ishbahânî yang

ditulis oleh al-Sulamî seperti terkait dengan ungkapan Abû

Muhammad al-Jurayrî90 dan, pada sumber Abû al-Husayn

84 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 60, 62, 64; (ed. Syurayba) pp.
68, 70, 72; Risâlah al-Malâmatiyyah 105, 106; Ushûl al-Malâmatiyyah
161, 162, 171; ‘Uyûb al-Nafs 99; Qusyayrî, Risâlah 80, 522; Sahlagi, al-
Nûr, 63, 81, 82, 103, 104, 107, 118, 132, 134, 135, 136, 137, 144; Abû
Nu‘aym, Hilyah 10/34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; Ibn al-Jawzî, Shifah al-
Shafwah 4/107, 108.

85 Cf. Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 382, 384; (ed. Syurayba) 370,
372; Abû Nu‘aym, Hilyah 10/378.

86 Al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, cf. Ms. Brit. Mus. Or. 9433, f. 56b;
Thabaqât (ed. Pedersen) 364, 366, 367; (ed. Syurayba) 356, 357, 358,
359; al-Qusyayrî, Risâlah 151,266,269, 319, 335, 524, 659; Abû Nu‘aym,
Hilyah 10/357; Ibn al-Jawzî, Shifah al-Shafwah 2/455.

87 Al-Qusyayrî, Risâlah 177; Furûzânfar, Badî‘ al-Zamân, Tarjumah
al-Risâlah al-Qusyayriyyah, Tehran 1345s/1967, 81.

88 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 137; (ed. Syurayba) 148; al-
Qusyayrî, Risâlah 693; Abû Nu‘aym, Hilyah 10/50.

89 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 27; (ed. Syurayba) 21; Abû
Nu‘aym, Hilyah 9/395.
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al-Bashrî, sebuah peristiwa yang terjadi pada majelis Ibn

‘Atha‘ .91 Akhirnya, Qusyayrî mencatat Abu Nashr al -

Ishbahânî terkait dengan ungkapan Junayd pada sumber

Abû ‘Alî al-Rûdzabârî,92 sebuah perkataan Abû Sa‘îd Ahmad

b. ‘Îsâ al-Baghdâdî al-Kharrâz (w. 277/980-981) pada sumber

Muhammad b. ‘Îsâ al-Hâsyimî93 dan ungkapan Syiblî.94 Jika

tanggal kematian para sumber langsung Abû Nashr

Manshûr b. ‘Abdallâh al-Ishbahânî dihitung-hitung, maka

ia tampaknya hidup pada pertengahan abad IV/X.

Dalam beberapa hal, t idak ada bukti tekstual yang

mengindikasikan apakah Abû Nashr al-Ishbahânî atau Abû

‘Alî al -Harawî yang dimaksud ketika nama Manshûr b.

‘Abdallâh dicatat oleh al-Sulamî sebagai sebuah rujukan.

Ini adalah contoh kasus yang terkait dengan Abû ‘Umar

(juga dicatat seperti Abû ‘Amr atau Abû ‘ Imrân) ‘Alî b.

Muhammad b. ‘Alî b. Basysyâr b. Salmân al-Anmâthî yang

meriwayatkan ungkapan-ungkapan Junayd dan Ibn ‘Athâ’

kepada al-Sulamî.95 Contoh lainnya adalah kutipan al-Sulamî

terhadap ungkapan Ibn ‘Athâ’,96 Abû Ya‘qûb Ishâq b.

Muhammad b. Ayyûb al-Nahrajûrî (w. 330/941-942),97 Abû

Ishâq Ibrâhîm b. Dâwûd al-Qashshâr al-Raqqî (w. 326/937-

90 Al-Sulamî, Kitâb al-Futuwwa 74.

91 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 5/29.

92 Qusyayrî,  Risâlah 107.

93 Qusyayrî,  Risâlah 395.

94 Qusyayrî,  Risâlah 515.

95 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 148, 149; (ed. Syurayba) 161,
163; Jawâmî‘ Âdâb al-Shûfiyyah (ed. Kohlberg) 59; (ed. Atesh) 82; Khathîb
al-Baghdâdi, Târîkh Baghdâd 14/395; Qusyayrî,  Risâlah 107, 351;
Suhrawardî, Syihabuddin Abû Hafsh ‘Umar, ‘Awârif al-Ma‘ârif, Beirut 1966,
538; Subkî, Tâjaddîn, Abû Nashr ‘Abdalwahhâb b. ‘Alî,  Thabaqât al-
Syâfi‘iyyah al-Kubrâ, 6 vols., Kairo 1324, 2/36.

96 Al-Sulamî, Kitâb al-Futuwwa 47.

97 Al-Sulamî, Kitâb al-Futuwwa 55; Bayân Zilal al-Fuqarâ’ 197; Abû
Nu‘aym, Hilyah 10/40; Qusyayrî,  Risâlah 395, 620.
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938),98 Abû ‘Umar al-Dimasyqî (w. 320/932),99 Abû ‘Abdallâh

Ahmad b. Yahya al-Jallâ’ al-Baghdâdî al-Syâmî (w. 306/918),100

Abû ‘Amr Muhammad b. Ibrâhîm b. Yûsuf al-Naysâbûrî (w.

348/959-960),101 Abû Ja‘far al-Anmâthî102 dan Ahmad b.

‘Abdallâh al-Jarisyî (?).103 Manshûr b. ‘Abdallâh (tanpa kunyah

atau nisbah ) juga merupakan sumber langsung al-Sulamî

dalam sebuah kisah Rabî‘ al-Kâmakhî104 dan ayat-ayat yang

dihubungkan dengan Abû al-Hasan Ahmad b. Ja‘far b. Mûsâ

b. al-Wazîr Yahyâ b. Khâlid b. Barmak al-Barmakî al-Baghdâdî,

yang dikenal sebagai Jahzha (w. 324/936 atau 326/938).105

Tanpa kunyah maupun nisbah, Manshûr b. ‘Abdallâh

juga menceritakan ungkapan-ungkapan sufi kepada al-Sulamî

dengan merujuk kepada ketiga periwayat seperti Abû Ishâq

Ibrâhîm b. Ahmad b. al-Muwallad al-Raqqî (w. 342/953-954;

periwayat dari Nûrî),106 Abû Ahmad Muhammad b. Hâmid

b. Muhammad b. Ibrâhîm b. Ismâ‘îl al-Sulamî al-Khurâsânî

(murid Abû Hâmid Ahmad b. Khidhroya al-Balkhî, w. 240/

854-855),107 Abû Muhammad Hasan b. ‘Alî b. Muhammad

b. Sulaymân al-Dâmaghânî al-Qaththân, dikenal sebagai Ibn

98 Qusyayrî,  Risâlah 538.

99 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 275; (ed. Syurayba) 278;
Jawâmi‘ Âdâb al-Shûfiyyah (ed. Kohlberg) 25; (ed. Atesh) 55; Abû Nu‘aym,
Hilyah 10/346.

100 Abû Nu‘aym, Hilyah 10/49.

101 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 451; (ed. Syurayba) 432.

102 Al-Sulamî, Kitâb al-Futuwwa 57.

103 Al-Sulamî, Âdâb al-Shuhbah 84.

104 Al-Sulamî, Kitâb al-Futuwwa 70; kemungkinan Rabî‘ b. Sulaymân
al-Azdî (w. 256/870; cf. Dzahabî, Siyar 12/587-592).

105 Al-Sulamî, Âdâb al-Shuhbah 69; cf. Dzahabi, Siyar 15/221-222;
GAS I/377; 2/84, 609.

106 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 429; (ed. Syurayba) 412; Abû
Nu‘aym, Hilyah 10/364.

107 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 22, 95; (ed. Syurayba) 37,
104; Qusyayrî, Risâlah 53, 93, 266, 273; Abû Nu‘aym, Hilyah 10/42;
Suhrawardi, ‘Awârif 214.
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‘Aloyya (w. 298/911 atau setelah 314/926/927;108 periwayat

dari Abû Zakariyyâ Yahyâ b. Mu‘âdz b. Ja‘far al-Râzî, w. 258/

872),109 ‘Abdallâh b. Muhammad al-Muzayyin al-Naysâbûrî

(periwayat ungkapan-ungkapan oleh Abû Hafsh ‘Amr b.

Salama al-Naysâbûrî al-Haddâd, w. 265/878-879),110 Abû Mûsâ

al-Zaqqâq (periwayat dari Kharrâz)111 dan Abû ‘Alî al-Duqqî

(periwayat ungkapan-ungkapan oleh Dzû al-Nûn).112

Problem identitas lebih lanjut menjadi sulit karena, dalam

kasus Syiblî,113 al-Sulamî mencatat periwayat langsung seperti

Manshûr b. ‘Abdallâh, sekali dengan nisbah Harawî; dan

sekali dengan nisbah Ishbahânî. Dalam kasus Rûdzabârî,114

al-Sulamî mencatatnya dengan nisbah Harawî, sementara

Qusyayrî mengutipnya dengan nisbah Ishbahânî, yang

menyisakan kemungkinan bahwa, dalam beberapa kasus,

al-Sulamî menggunakan keduanya sebagai periwayat

langsungnya.115 Ada juga dua contoh dalam sumber-sumber

berikutnya dari al-Sulamî di mana, kemungkinan disebabkan

kesalahan yang memfotokopi, kunyah Abû Nashr dihubung-

kan dengan nisbah Harawî.116 Karya-karya al-Bayhaqî tidak

108 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 7/375; Abû Nu‘aym, Hilyah
10/51 .

109 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 101; (ed. Syurayba) 110; Âdâb
al-Shuhbah 47-48; Bayân Zilal al-Fuqarâ’ 194; Abû Nu‘aym, Hilyah 10/
60 .

110 Al-Sulamî, Ushûl al-Malâmatiyya 166.

111 Suhrawardî, ‘Awârif 48.

112 Jawâmi‘ Âdâb al-Shûfiyyâh (ed. Kohlberg) 25; (ed. Atesh) 54.

113 Al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, Ms. Brit. Mus. Or. 9433, f.  283a
(Ishbahani); al-Sulamî, Thabaqât, (ed. Pedersen) 341. (ed. Syurayba) 339
(Harawî) .

114 Al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, Ms. Brit. Mus. Or. 9433, ff. 222b
(Harawî); Qusyayrî, Risâlah 107, 335, 659 (Ishbahânî); Ibn al-Jawzî, Shifah
al-Shafwah 2/455 ( Ishbahânî).

115 Al-Sulamî, Haqâ’iq al-Tafsîr, Ms. Brit. Mus. Or. 9433, ff. 256b,
283a, 376b; Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh 14/395-396; Qusyayrî, Risâlah
204; 545; 586; 615; Dzahabî, Siyar 14/331.
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terhinggapi inkonsistensi, meskipun secara umum lebih

banyak diisi dengan catatan nama Manshûr b. ‘Abdallâh tanpa

kunyah atau nisbah seperti sebuah periwayat langsung al-

Sulamî.117 Al-Dzahabî adalah satu-satunya sumber yang

menyebut Manshûr b. ‘Abdallâh al-Shûfî sebagai seorang

periwayat ajaran Abû al-Hasan Ahmad b. Muhammad b. Sâlim

al-Bashrî (w. 356/967).118

Dari analisis tentang identitas Manshûr b. ‘Abdallâh ini

muncul fakta penting: Abû Nashr Manshûr ‘Abdallâh al-

Ishbahânî, dikutip dalam isnâd pada sumber Sahl al-Tustarî

yang tercakup dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr, sama dengan

Manshûr b. ‘Abdallâh dicatat dalam isnâd Syiah dalam Haqâ’iq

al-Tafsîr. Ia tampil sebagai periwayat komentar-komentar al-

Qur’ân dan lebih sedikit sebagai periwayat ungkapan-

ungkapan sufi. Lebih lanjut, ketenarannya seperti informan

langsung al-Sulamî, baik dalam Haqâ’iq al-Tafsîr maupun

116 Qusyayrî, Risâlah 545; Abû Nu‘aym, Hilyah 10/38. Ini akan menjadi
perkiraan yang riskan untuk menentang bukti tertulis, sebagaimana Nwyia
lakukan (Trois Oeuvres, 27, catatan 19), bahwa kunyah, Abû ‘Alî dan Abû
Nashr demikian halnya nisbah  Harawî dan Ishbahânî digunakan secara
tertukar oleh al-Sulamî untuk sosok yang sama. Kekurangan total informasi
pada Abû Nashr Manshûr b. ‘Abdallâh al-Ishbahânî pada sumber-sumber
biografi Islam, menyisakan sebuah fakta yang mengejutkan.

117 Dalam Syu‘ab al-Îmân, Bayhaqî mengutip Manshûr b. ‘Abdallâh
sebagai informan al-Sulamî secara umum tanpa kunyah atau nisbah, cf.
1/228 (nr. 234), 270 (nr. 287); 2/12 (nr. 1027), 14 (nr. 1033), 30 (nr.
1082) 184 (nr. 1492); 5/345 (nr. 6871), 367 (nr. 6981), 437 (nr. 7184),
438 (nr. 7189); 6/505 (nr. 9079); 7/64 (nr. 9483). Sekali ia diidentifikasi
sebagai Manshûr b. ‘Abdallâh al-Ishbahânî, cf. 7/68 (nr. 9507); Abû Nashr
b. ‘Abdallâh, cf. 1/461 (nr. 726); Abû Nashr al-Ishbahânî, cf. 2/304 (nr.
1878); dan Abû Nashr Manshûr b. ‘Abdallâh al-Ishbahânî, cf. 1/461 (nr.
455). Hanya sekali Manshûr b. ‘Abdallâh al-Harawî disebutkan 7/522 (nr.
11198). Dalam satu kesempatan (2/184, nr. 1492) Bayhaqî menyebut isnâd
Manshûr b. ‘Abdallâh—Abû al-Qâsim al-Iskandarânî—Abû Ja‘far al-Malathî—
‘Alî  b. Mûsâ al-Ridhâ—ayahnya—Ja‘far b. Muhammad, beserta sebuah
catatan yang dikopi dari karya al-Sulamî Haqâ’iq al-Tafsîr (Qur’an 4:
125). Kitab Zuhd karya Bayhaqî (nr. 73; 134; 179; 187; 314; 330; 400;
497; 843; 932) menyebut Manshûr b. ‘Abdallâh tanpa kunyah atau nisbah.

118 Dzahabî, Târîkh al-Islâm, Hawâdits wa Wafayât 351-380, 226;
cf. Bõwering, Mystical Vision 92-99.
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Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr, menunjukkan peran besar yang

dimilikinya dalam mengumpulkan penafsiran al-Qur’ân al-

Sulamî.

Kutipan Sumber Materi dalam Karya Ja‘far al-Shâdiq

Sumber kedua yang paling sering dikutip dalam Ziyâdât

Haqâ’iq al-Tafsîr adalah Ja‘far b. Muhammad al-Shâdiq, imam

keenam Syiah.119 Ketika al-Sulamî mengutip nama Ja‘far

tanpa isnâd, ia menulisnya dengan Ja‘far b. Muhammad

al-Shâdiq, al-Shâdiq atau Ja‘far, jadi jelas dibedakan dari

Ja‘far b. Muhammad b. Nushayr al-Khuldî (w. 348/959), yang

ia tulis sebagai jalur lanjutan dalam beberapa isnâd yang

tercakup dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr.120 Al-Sulamî

menghimpun lebih dari 200 komentar dalam sumber Ja‘far

al-Shâdiq (211 komentar dalam 163 paragraf) dari sumber-

sumber yang beragam. Sekitar setengah dari materi (94

uraian) secara eksplisit dikutip dari sumber Ahmad b. Nushayr

al-Dzârî—‘Abdallâh b. Ahmad b. ‘Âmir—ayahnya—‘Alî b. Mûsâ

al-Ridhâ (w. 203/818)—ayahnya—Ja‘far b. Muhammad. Setiap

jalur dari mata rantai periwayatan ini dapat diidentifikasi

secara meyakinkan.

Periwayat langsung untuk al-Sulamî adalah Abû Bakr

Ahmad b. Bashr b. ‘Abdallâh b. al-Fath al-Baghdâdî al-Dzârî

(w. setelah 365/975-976),121 penduduk Nahrawân, di mana

al-Sulamî menjumpainya dan menerima informasi darinya

perihal t iga ungkapan Junayd.122 Semua uraian yang di-

alamatkan kepada Ja‘far al-Shâdiq dan diriwayatkan oleh

119 Cf. Massignon, Essai 201-206.

120 Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr 8, 11, 25, 45, 55, 71, 91, 93, 121, 128,
140, 144, 173, 178, 213, 256, 189, 325, 361, 388, 423, 439, 442, 462.

121 Khatîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 5/184; 3/55; Ibn al-Jawzî,
Kitâb al-Dhu‘afâ’ wa al-Matrûkîn 1/91; Dzahabî, ‘Ibar 2/120; Mîzân al-
I‘tidâl  1/161-162; al-Mughnî fî al-Dhu‘afâ’  1/61;  Târîkh al-Islâm,
Hawâdits wa Wafayât 351-380, 335; Ibn Hajar, Lisân al-Mîzân I/317-
3 1 8 .

122 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 150; (ed. Syurayba) 162.
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Ahmad b. Nashr al-Dzârî dalam Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr

adalah tercakup oleh al-Sulamî dengan ijazah ekplisit dari

yang kedua. Pengarang kitab Târîkh Baghdâd mencatat

sejumlah sosok yang memiliki ijazah dari Ahmad b. Nashr

al-Dzârî meriwayatkan informasi, tetapi ‘Abdallâh b. Ahmad

b. ‘Âmir tidak dihitung di antara mereka. Salah seorang

dari ketiga person yang disebutkan dalam Târikh Baghdâd,

seperti yang meriwayatkan pada ijazah Ahmad b. Nashr

al-Dzârî, adalah Abû ‘Alî al-Hasan b. al-Husayn b. al-‘Abbâs

b. al-Fadhl b. al-Mughîrah b. Dûmâ al-Ni ‘âl î, penduduk

Baghdad yang hidup dari tahun 346/959 hingga 431/1040123

dan dikatakan telah menerima informasinya dari Ahmad

b. Nashr al-Dârî pada tahun 365/975-976.124 Al-Dzahabî

mencatat bahwa, sepengetahuannya, tanggal kematian

Ahmad b. Nashr al-Dzârî t idak tercatat meskipun ia me-

nyebutnya pada tahun 365/975-976 atau sesudah itu.125

Pengarang Târîkh Baghdâd tidak mempertimbangkan Ahmad

b. Nashr al-Dzârî sebagai seorang periwayat yang ter-

percaya,126 sementara Abû al-Hasan ‘Alî b. ‘Umar b. Ahmad

b. Mahdî al-Dâraquthnî (w. 385/995) mengarahkan ter-

sebarnya kebatilan (abâthil) dan kebohongan (ifk).127 Pada

halaman yang sama di mana Dâruquthnî menghukum Ahmad

b. Nashr al-Dzârî sebagai “penipu” (dajjâl), ia menegaskannya

sebagai periwayat tradisi Syiah. Dâruqthnî mengikuti isnâd

dari Ahmad b. Nashr al-Dzârî kepada Abû al-Mughîrah

Shadaqah b. Mûsâ b. Tamîm al-Sulamî al-Daqîqî al-Bashrî

(kakek dari pihak ibunya)128 kepada ayah yang terakhir pada

123 Sam‘ânî, Ansâb 5/508.

124 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 5/184; Dzahabî, Târîkh al-
Islâm, Hawâdits wa Wafayât 351-380, 335.

125 Dzahabî, Târîkh al-Islâm Hawâdits wa Wafayât 351-380, 335;
‘Ibar  2/120.

126 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd  5/184.

127 Dzahabî, Mîzân al-I‘tidâl 1/161-162.
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mata rantai keluarga Syiah naik dari ‘Alî b. Mûsâ al-Ridhâ

kepada Ja‘far al-Shâdiq dan ‘Alî b. Abî Thâlib (w. 40/661).129

Al-Dzahabî menganggap Ahmad b. Nashr al-Dzârî, untuk

volume yang terkenal (juz’ masyhûr) dialamatkan,130 sebagai

tertuduh (muttaham) dan isu-isu untuk berhati-hati dengan-

nya karena keganjilan (thâmmât) yang ia ceritakan.131

Ahmad b. Nashr al-Dzârî menerima riwayatnya dari Abû

al-Qâsim ‘Abdallâh b. Ahmad b. ‘Âmir b. Shâlih al-Thâ’î (w.

324/936).132 ‘Abdallâh b. Ahmad b. ‘Âmir secara eksplisit

disebutkan dalam Târîkh Baghdâd telah meriwayatkan

informasinya dengan berdasar pada sebuah sumber tertulis

(nushhatan) yang diserahkan oleh ayahnya, yang memiliki

riwayat pada isnâd keluarga Syiah yang diambil dari ‘Alî b.

Mûsâ al-Ridhâ kepada Ja‘far al-Shâdiq.133 Sebenarnya,

pengarang Târîkh Baghdâd menyatakan dengan penuh

128 Nasâ’î, Abû ‘Abdurrahmân Ahmad b. Syu‘ayb, Kitâb al-Dhu‘afâ’
wa al-Matrûkîn, 1405/1985, 138; Dzahabî, Mîzân al-I‘tidâl 2/312; Târîkh
al-Islâm, Hawâdits wa Wafayât 351-380, 335.

129 Dzahabî, Mîzân al-I‘tidâl 1/161; al-Mughnî fî al-Dhu‘afâ’ 1/61;
Ibn Hajar, Lisân al-Mîzân 1/317.

130 Dzahabî, al-Mughnî fî al-Dhu‘afâ’ 1/61.

131 Dzahabî, Târîkh al-Islâm, Hawâdits wa Wafayât 351-380, 335.
Karena tidak adanya nama keluarga al-Dârî demikian pula kesulitan
geografis dan kronologis, ini diragukan apakah Ahmad b. Nashr al-Dârî
dapat diidentifikasi dengan Ahmad b. Nashr, tokoh sufi Naisabur, yang
merupakan murid dari Abû al-Hasan ‘Alî b. Ibrâhîm al-Husrî (w. 371/982)
dan sezaman dengan Abû al-‘Abbâs Ahmad b. Muhammad al-Âmulî al-
Qashshâb (hidup di paruh kedua abad IV/X M); lihat al-Qusyayrî, Risâlah
594; Anshârî al-Harawî, ‘Abdullâh, Thabaqât al-Shûfiyyah, ed. Habîbî, Kâbul
1340s, 308; Muhammad b. Munawwar, Asrâr al-Tawhîd (ed. Kadkani) 39-
41; ‘Aththâr, Farîduddîn, Tadzkirah al-Awliyâ’, ed. R.A. Nicholson, 2 vols.,
London-Leiden 1905-1907, 2/289-290; Jâmi‘, Nûruddîn, ‘Abdurrahmân,
Nafahât al-Uns min Hadharât al-Quds, ed. Tawhidipûr, Tehran 1336, 289-
290. Untuk al-Qashshâb lihat referensinya dalam F. Meier, Abû Sa‘îd Abû
al-Khayr, Leiden 1976, p. 577.

132 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 9/385-386; Sam‘ânî, Ansâb
4/39; Ibn al-Jawzî, Kitâb al-Dhu‘afâ’ wa al-Matrûkîn 2/115; Dzahabî,
Mîzân al-I‘tidâl 2/390; Ibn Hajar, Lisân al-Mîzân 3/252.

133 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 9/385.
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ketelit ian bahwa, pada tahun 265/878/879, ‘Abdallâh b.

Ahmad b. ‘Âmir menerima sebuah Hadis dari ayahnya,134

yang telah ia terima dari ‘Alî b. Mûsâ al-Ridhâ pada tahun

194/809/810 pada isnâd keluarga Syiah yang diikuti oleh

‘Alî b. Abî Thâlib.135 Abû Muhammad al-Hasan b. ‘Alî al-

Zuhrî al-Bashrî (pada ijazah Hamzah b. Yûsuf dan ‘Alî b.

Muhammad b. Nashr) tidak puas dengan ‘Abdallâh b. Ahmad

b. ‘Âmir yang ia anggap sebagai orang yang tidak terdidik

(umm) dan periwayat yang tidak terpercaya.136 Ibn al-Jawzî

secara blak-blakan menyebut sumber tertulis ‘Abdallâh b.

Ahmad b. ‘Âmir palsu (bâthil)137 sementara al-Dzahabî

menganggapnya sebagai “Ini adalah sumber tertulis palsu”

(Tilka al-Nushhah al-Mawdhû‘ah al-Bâthilah) diubah oleh

‘Abdallâh b. Ahmad b. ‘Âmir atau ayahnya.138

Ahmad b. ‘Âmir b. Sulaymân al-Thâ’î, ayah dari yang

pertama, tinggal di Surramanra’â (Samarrâ’)139 dan di sana

terdapat ajaran-ajaran yang diriwayatkan dari ‘Alî b. Mûsâ

al-Ridhâ.140 Ketika al-Dzahabî mencatat sejumlah orang

sebagai perawi yang dicurigai dari ‘Ali b. Mûsâ al-Ridhâ, ia

memasukkan Ahmad b. ‘Âmir, bersama Abû al-Shalt

‘Abdassalâm b. Shâlih b. Ayyûb b. Maysarah al-Harawî al-

Naysâbûrî (w. 236/851; salah seorang perawinya adalah

Ibn ‘Alloya)141 dan ‘Abdallâh b. al-‘Abbâs al-Qazwînî, sebagai

tiga orang yang meriwayatkan melalui sumber ‘Alî b. Mûsâ

134 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 9/47; Dzahabî, Siyar 15/
4 0 0 .

135 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd  9/386.

136 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd  9/385.

137 Ibn al-Jawzî, Kitâb al-Dhu‘afâ’ wa al-Matrûkîn 2/115.

138 Dzahabî, Mizân al-I‘tidâl 2/390; Ibn Hajar, Lisân al-Mîzân 3/
2 5 2 .

139 Cf. Yâqût, Mu‘jam al-Buldân 3/243 (nr. 6392).

140 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 4/336; Thusî, Abû Ja‘far
Muhammad b. al-Hasan, Rijâl al-Thûsî, Najaf 1960, 367.

141 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 11/46-51; Dzahabî, Siyar
11/446-448; Mîzân al-I‘tidâl 2/616.
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al-Ridhâ. Meskipun ia menganggap mereka sebagai perawi

yang lemah (dhu‘afâ’).142 Al-Dzahabî selanjutnya menyatakan

bahwa terdapat tiga versi dari tradisi keluarga yang diriwayat-

kan oleh ‘Alî b. Mûsâ al-Ridhâ dan disandarkan pada Ja‘far

al-Shâdiq, salah satu di antaranya adalah “volume besar”

(nushhah kabîrah) yang dimiliki oleh Ahmad b. ‘Âmir b.

Sulaymân al-Tha’i.143

Versi kedua adalah pada Abû al-Hasan ‘Alî b. Mahdî

b. Shadaqah b. Hisyâm b. Ghâl ib al -Raqqî, yang me-

wariskannya ke anaknya, Abû ‘Alî Ahmad b. ‘Alî b. Mahdî

b. Shadaqah b. Hisyâm b. Ghâlib al-Raqqî.144 Al-Dzahabî

menyebut kopian yang dimil iki  Ahmad b. ‘Al î  b. Mahdî

sebagai kopian yang dipalsukan (nushhah makdzûbah)

dan informasi yang palsu (khabar bâthi l ) .145 Al -Sulamî

terkenal dengan isi kopian tersebut karena mata rantai

perawinya identik dalam Âdâb al-Shuhbah dan pada

permulaan kitab Haqâ’iq al-Tafsîr-nya mengombinasikan

isnâd keluarga Syiah yang berakhir pada ‘Alî b. Mûsâ al-

Ridhâ dengan mata rantai periwayatannya yang dimulai

pada ‘Alî b. Mahdî dan putranya, Abû ‘Alî Ahmad b. ‘Alî b.

Mahdî b. Shadaqah b. Hisyâm b. Ghalib al-Raqqî, kepada

Muhammad b. ‘Abdallâh b. al-Muththalib al-Syaybânî, yang

merupakan periwayat langsung al -Sulamî.146 Al -Sulamî

bertemu dengan yang terakhir di Kufah di mana ia men-

dengarkannya meriwayatkan sebuah Hadis pada sumber

Abû al-Fadhl al- ‘Abbâs b. Yûsuf al-Syiklî, yang memperoleh

informasinya dari Abû al-Hasan Sarî b. al-Mughallis al-Saqathî

142 Dzahabî, Siyar 9/388.

143 Dzahabî, Mîzân al-I‘tidâl 3/158.

144 Dzahabi, Mîzân al-I‘tidâl 1/120; Thûsî, Rijâl 381.

145 Dzahabi, Mîzân al-I’tidâl 1/120.

146 Al-Sulamî, Âdâb al-Shuhbah 64; Haqâ’iq al-Tafsîr, Ms. Carullah
97 (215 ff.; 671 h.), f. 3b; Ms. Cairo, Tafsîr 23010 (249 ff. 736 h.), f. 3a;
Ms. Alexandria, Baladiyya 1018b (302 ff.; 795 h.), f. 2b; Ms. Bankipore
1451 (238 ff.; 823 h.), f. 3a/b; Ms. Faith 260 (164 ff., abad XI h.), f. 2a.
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(w. 251/865).147 Periwayat langsung al -Sulamî, Abû al -

Mufadhdhal Muhammad b. ‘Abdal lâh b. Muhammad b.

‘Ubaydallâh b. al -Bahlûl b. Humâm b. al -Muththal ib al -

Syaybâni al -Kûfî (297/910-387/997), 148 yang kuburannya

berada di Baghdad lantaran banyaknya huru-hara publik

pada tahun 387/997, dicatat dalam Târîkh Baghdâd sebagai-

mana ditemukan dalam Hadis Syiah.149

Versi ketiga ada pada Abû Ahmad Dâwûd b. Sulaymân

b. Yûsuf al-Qârî al-Jurjânî al-Qazwînî150 yang dicatat dalam

sejarah lokal Qazwîn sebagai orang yang masyhur dalam

periwayatannya tentang Hadis Syiah pada sumber ‘Alî b.

Mûsâ al-Ridhâ, yang kemudian menyembunyikannya dari

musuh-musuhnya dalam sebuah rumah di Qazwîn. Generasi

terdidik Qazwin, seperti Abû al-Hasan ‘Alî b. Muhammad

147 Al-Sulamî, Thabaqât (ed. Pedersen) 41; (ed. Syurayba) 48-50.

148 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 5/466-468; Ibn al-‘ Imâd,
Syadzarât 3/126.

149 Thûsî, Rijâl 375.

150 Khathîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd 12/69-70; Sam‘ânî, Ansâb
4/494-495; Dzahabî, Siyar 15/396-397.
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b. Mahroya al-Qazwînî (w. 335/946-947) di Nihâwand,151

meriwayatkan Hadis dari volume (nushhah) yang dimiliki

oleh Dâwûd b. Sulaymân. Patut dicatat bahwa semua kutipan

dari versi yang dimiliki oleh Dâwud b. Sulaymân, yang dikutip

oleh banyak sumber, dapat dirunut jejaknya ke ‘Alî b. Abî

Thâlib.

Jaringan penting dari Sunni al-Sulamî (melalui periwayat

langsungnya Ahmad b. Nashr dan perantaranya ‘Abdallâh

b. Ahmad b. ‘Âmir dan ayahnya) dengan tradisi keluarga

Syiah, terpengaruh melalui ‘Alî al-Ridhâ ke Ja‘far al-Shâdiq,

menyisakan sebuah kesulitan kronologis. Sejak ‘Abdallâh

b. Ahmad b. ‘Âmir wafat pada tahun 324/936, ayahnya tidak

pernah menjumpai ‘Alî al -Ridhâ (w. 203/818). Meskipun

begitu, ‘Abdallâh b. Ahmad b. ‘Âmir dan ayahnya memiliki

sebuah versi ajaran Syiah yang dialamatkan kepada Ja‘far

al-Shâdiq pada periwayatan ‘Alî al-Ridhâ. Dari versi tersebut,

yang secara eksplisit tertulis sebagai sumber tertulis, al-

Sulamî memilih komentar al-Qur’ân pada Ahmad b. Nashr.

Sikap permusuhan al-Dzahabî terhadap tradisi Syiah

memotivasinya untuk mencatat keberadaan akar periwayatan

tersebut. Informasi yang terkait dengan basis isnâd ini

menghadirkan bukti penting tentang pengambilan tradisi

Syiah yang dilakukan oleh ajaran Sufi Sunni. Mata rantai

periwayatan selanjutnya yang tak kalah pentingnya dalam

tradisi Syiah terdapat dalam Haqâ’iq al-Tafsîr, isnâd ini

membuktikan secara detail satu jalur utama yang dilalui di

mana al-Sulamî menggabung sebuah bangunan ajaran

penting yang dihubungkan kepada Ja‘far al-Shâdiq kepada

tradisi sufi Khurasan pada abad IV/X M.152 Bukti bahwa al-

151 Qazwînî, Tadwîn 3/3-4; Sam’ânî, Ansâb 4/495; Dzahabî, Mîzân
al-I‘tidâl 2/8.

152 Cf. Bõwering, “The Qur’ân Commentary of al-Sulamî”, pp. 41-
56. Tidak ada bukti dalam karya-karya al-Sulamî untuk pernyataan L.
Massignon bahwa Dzû al-Nûn al-Mishrî adalah “le premier éditeur” dari
komentar al-Qur’ân Ja‘far al-Shâdiq (cf. Essai sur les origines du lexique
technique de la mystique musulmane, 2 nd. ed., Paris 1968, 206).
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Sulamî sendiri yang membuka jalan ke sufisme untuk tradisi

keluarga Syiah terbangun, secara positif, dengan identitas

perawi, yang semuanya berada dalam tradisi Syiah dan

termasuk periwayat langsung al-Sulamî, Abû Nashr Manshûr

b. ‘Abdullâh al-Ishbahânî, dan, secara negatif, dengan tidak

adanya penafsiran-penafsiran Syiah, yang terhimpun dalam

Haqâ’iq al-Tafsîr dan Ziyâdât Haqâ’iq al-Tafsîr, dari buku-

buku pegangan awal tentang sufisme.[]
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Novizal Wendry

PENAFSIRAN SIMBOLIK
AL-QUSYAYRÎ DALAM
LATHÂ’IF AL-ISYÂRÂT

ama al-Qusyayrî bagi pengkaji tasawuf bukanlah

nama yang asing. Sufi yang terkenal sebagai tokoh

tasawuf sunnî1 dari kalangan Sunnî ini diklaim

menyebarkan ajarannya dengan landasan al-Qur’ân dan

Sunnah. Ajarannya diabadikan dalam karya-karyanya seperti

Bulghat al-Maqâshid fî al-Tashawwuf, al-Risâlah al-

Qusyayriyyah, dan Lathâ’if al- Isyârât.

Tulisan ini membahas tentang penafsiran al-Qusyayrî,

sufi yang hidup hingga pertengahan abad V H. Kajian ini

difokuskan kepada penafsiran simbolik al-Qusyayrî yang

1 Tasawuf terbagi kepada al-tashawwuf al-salafî, al-tashawwuf al-

sunnî, dan al-tashawwuf al-falsafî. Al-Tashawwuf al-salafî muncul pada

masa al-madrasah-kalâmiyyah Muqâtil  ibn Sulaimân (w. 150 H). Al-

Tashawwuf al-sunnî tumbuh pada masa al-Muhâsibî (w. 243 H), dilanjutkan

oleh al-Junayd (w. 297 H) hingga periode al-Ghazâlî (w. 505 H). Adapun

al-Tashawwuf al-falsafî, di antara tokohnya yang populer adalah Abû Yazîd

al-Bisthâmî (w. 261 H), al-Hallâj (w. 309 H), Suhrawardî (w. 587 H), Ibn

‘Arabî (w. 628 H), Ibn Sab‘în (w. 667 H), Ibn al-Fâridh (w. 632 H), dan al-

Jîlî (w. 805 H). Lihat: ‘Abd al-Qâdir Mahmûd, “Muqaddimah” dalam al-

Falsafah al-Shûfiyyah fî al-Islâm, Mashâdiruhâ wa Nazhariyyâtuhâ wa

Makânatuhâ min al-Dîn wa al-Hayât, (t.tp.: t.p., 1966), hal. g-h

Judul Disertasi : ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî dan Sumbangannya dalam Tafsir

Simbolik: Analisis Karya Lathâ’if al-Isyârât

Karya : Abdurrahim Yapono
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terdapat dalam Lathâ’if al-Isyârât. Setidaknya, studi yang

dilakukan oleh Abdurrahim ini mengkaji dua hal. Pertama,

ketokohan al-Qusyayrî sebagai seorang sufi yang meng-

integrasikan antara ilmu-ilmu syariat dan hakikat; dan Kedua,

peran al-Qusyayrî dalam menafsirkan al-Qur ’an secara

simbolik yang tergambar dalam Lathâ’if al-Isyârât.

Kajian ini merupakan disertasi Abdurrahim Yapono pada

Universitas Malaya Malaysia tahun 2006. Tulisan yang

berbahasa Melayu ini terdiri dari 5 bab, 357 halaman,

dilengkapi dengan bibliografi dan lampiran sebanyak 38

halaman. Pada bagian pendahuluan, Abdurrahim membahas

latar belakang ia memilih al-Qusyayrî dengan Lathâ’if al-

Isyârât-nya sebagai objek kajian. Pada bab pertama, ia

mengelaborasi biodata al-Qusyayrî dengan setting sosial

yang melingkupinya. Pada bab kedua, ia menyajikan

perkembangan tafsir simbolik. Adapun pada bab ketiga,

disajikan metodologi al-Qusyayrî dalam penafsiran simbolik.

Pada bab keempat diuraikan kontribusi al-Qusyayrî terhadap

penafsiran simbolik dalam aspek akidah. Adapun aspek

fikihnya dijelaskan pada bab kelima. Seperti biasanya, karya

ilmiah ini diakhiri dengan pemaparan kesimpulan yang

berisikan temuan-temuan pada pembahasan terdahulu.

Penelitian Abdurrahim ini berangkat dari sebuah hipo-

tesis bahwa penafsiran simbolik al-Qusyayrî dipengaruhi

oleh ketokohannya sebagai seorang sufi akhlâqî yang

dianggap konsisten dengan ajaran al-Qur ’ân dan Hadis,

sehingga tercermin dalam Lathâ’if. Menurutnya, Lathâ’if

bebas dari khurafat dan bidah yang umumnya terdapat dalam

tafsir-tafsir sufi.

Sejarah Tafsir Sufi

Dalam melihat sejarah tafsir simbolik, Abdurrahim

menyorotnya mulai masa prakodifikasi, kodifikasi, hingga

zaman kontemporer. Pada zaman Nabi, orientasi tafsir masih

berkisar pada permasalahan yang berkembang di kalangan
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Sahabat saat itu. Ketika Sahabat menemukan hal yang tidak

dipahami dari al-Qur’ân, ia menanyakannya secara langsung

kepada Nabi, karena beliau merupakan al-mufassir al-awwal

terhadap al-Qur ’ân. Beliau mengetahui segala aspek

eksoterik (zhâhir) dan esoterik (bâthin) al-Qur’ân. Salah satu

tafsir simbolik zaman Rasulullah adalah ketika wahyu terakhir

turun (Q.S. al-Mâ’idah [5]: 3). Adalah Umar ibn Khaththâb

memahami ayat tersebut sebagai tanda dekatnya ajal

Rasulullah, dan 81 hari setelah ayat tersebut turun, beliau

tutup usia.2

Setelah Nabi saw. menghembuskan napas terakhirnya,

beberapa sahabat dan tabi’in menjalani hidupnya sebagai

sufi dengan gaya hidup zuhud dan mendekatkan diri kepada

Allah SWT. Di antara mereka adalah al-Hasan al-Bashrî (w.

110 H), Sufyân al-Tsawrî (w. 161 H), dan Mujâhid (w. 104

H). Apa yang mereka lakukan terinspirasi oleh isyarat yang

terdapat dalam al-Qur’ân.

Penafsiran sufi pada periode awal terhadap al-Qur’ân

belum terkodifikasi dalam sebuah kitab khusus. Ia masih

berupa penafsiran terhadap penggalan-penggalan ayat al-

Qur ’ân. Sebagai contoh, penafsiran al-Hasan al-Bashrî

terhadap Q.S. al-Muddatstsir [74]: 4, “Dan pakaianmu

hendaklah engkau bersihkan” dipahami dengan “dan

akhlakmu hendaklah engkau percantik”.3

Menurut Musâ‘ id Muslim, sepert i  yang dikutip oleh

Abdurrahim, tafsir sufi pertama yang dibukukan adalah

karya al-Hârits ibn Asad al-Muhâsibî al-Bashrî al-Baghdâdî

(165-234 H). Karya ini terbatas pada penafsiran ayat-ayat

yang bertemakan zuhud. Ia kurang populer karena tidak

membahas penafsiran seluruh ayat al-Qur’ân setebal 52

2 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî dan Sumbangannya

dalam Tafsir Simbolik: Analisis Karya Lathâ’if al-Isyârât, (Disertasi pada

Universitas Malaya Kuala Lumpur, 2005/2006), h. 104.

3 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h. 117.
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halaman. Di antara penafsirannya adalah pada Q.S. al -

Furqân [25]: 63.4 Terhadap ayat ini,  al -Baghdâdî me-

mahaminya sebagai nasihat kepada hamba Allah agar

berpegang teguh kepada etika dalam bertutur kata serta

menjaga nafsu amarah.

Tesis Habil menyebutkan bahwa tafsir esoterik (bâthin)

al-Qur’ân umumnya banyak dipengaruhi oleh penafsiran

esoterik (bâthin) Imam Ja‘far (w. 148 H). Pengaruh tafsir

esoterik Imam Ja‘far tidak hanya terbatas pada mufasir Syiah,

tetapi juga memengaruhi kalangan sufi terutama sejak Dzû

al-Nûn al-Mishrî (sekitar 180-245 H). Hanya saja, penafsiran

esoterik Imam Ja‘far belum terpublikasi dalam bentuk sebuah

kitab khusus.5

Kodifikasi tafsir sufi dimulai bersamaan dimulainya tradisi

penulisan kitab dalam disiplin keilmuan Islam. Adalah al-

Tustârî (w. 283 H), murid Dzû al-Nûn al-Mishrî, menulis Tafsîr

al-Qur’ân al-‘Azhîm. Berdasarkan tahqîq-an Muhammad Bâsil

‘Uyûn al-Sûd yang dicetak oleh Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah tahun

2002, judul tafsir ini dinisbahkan kepada nama pengarang-

nya, Tafsîr al-Tustarî. Tafsir ini merupakan tafsir isyârî terhadap

seluruh surah-surah al-Qur’ân. Teknik yang diterapkan oleh

al-Tustarî adalah dengan memilih ayat-ayat yang menurutnya

bermakna isyârî. Tafsir ini disusun berdasarkan urutan

mushaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Tafsîr

al-Tustarî merupakan tafsir sufi awal yang dikodifikasi secara

4 Redaksi ayat tersebut adalah:

“Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-

orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-

orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik.”

(Q.S. al-Furqân [25]: 63).

5 Abdurrahman Habil, “Traditional Esoteric Commentaries on the

Quran”, dalam Seyyed Hossein Nasr (ed.), Islamic Spirituality Foundations,

(New York: The Crossroad Publishing Company, 1987), h. 30.
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utuh berdasarkan susunan mushaf. Karekteristiknya adalah

penafsiran eksoterik dan esoterik dalam tafsir ini masih ber-

campur-aduk. Meskipun mencantumkan seluruh surah al-

Qur’ân, al-Tustarî tidak mencantumkan seluruh ayat pada

setiap surah tersebut.

Apa yang dilakukan oleh al-Tustarî mendapat respons

positif dari tokoh sufi setelahnya. Pada abad IV H, Hâkim

al-Tirmidzî (w. 320 H) menulis kitab Tahshîl al-Nazhâ’ir.

Menurut Abdurrahim, Tahshîl al-Nazhâ’ir ditulis secara tematis

berdasarkan beberapa isti lah al-Qur ’ân untuk kemudian

disertai makna isyaratnya. Karya al-Tirmidzî ini dipandang

sangat kontroversial, karena ia menafikan paradigma bahwa

al-Qur’ân memiliki lafal-lafal yang sinonim. Dengan kata lain,

seluruh lafal al-Qur’ân memiliki makna yang berbeda-beda,

kendati secara harfiah dua atau beberapa kata tersebut

sama pada tempat yang berbeda. Al-Tirmidzî berargumen

bahwa setiap kata memiliki sisi makna yang berbeda (wujûh).

Dan, setiap makna adalah kondisi spritual (ahwâl)  yang

berasal dari suatu tindakan dasar dan memancar dalam

urutan hierarkis dari kesatuan menuju kemajemukan. Jika

dua kata atau lebih secara literal memiliki makna yang sama,

al-Tirmidzî berkesimpulan bahwa secara psikologis kata

tersebut mempunyai nuansa yang berbeda.6

Kitab tafsir isyârî kedua yang muncul pada abad IV H

adalah Haqâ’iq al-Tafsîr karya Abû ‘Abd al-Rahmân al-Sulamî

(325-412 H), guru al-Qusyayrî. Berbeda dengan Tafsîr al-

Tustarî, metode penafsiran al-Sulamî adalah dengan memilih

ayat-ayat tertentu dalam setiap surah yang ditafsirkan secara

isyârî, tanpa mencantumkan makna lahirnya. Dalam hal

ini, al-Sulamî merujuk kepada perkataan sufi sebelumnya

dan hadis Rasulullah saw. Selain itu, al-Sulamî sering kali

mengutip penafsiran tiga tokoh sufi, yaitu: al-Junayd (w.

298 H), al-Hallâj (w. 309 H), dan Ibn ‘Athâ’ (w. 309 H). Menurut

6 Habil, “Traditional Esoteric…”, h. 31.
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Habil, selain perkataan tiga tokoh sufi di atas, dalam Haqâ’iq

banyak ditemukan penafsiran esoterik al-Hasan al-Bashrî,

Imam Ja‘far, Dzû al-Nûn al-Mishrî, al-Tustarî, dan tokoh-tokoh

sufi lainnya.7

Pada masa berikutnya, al-Qusyayrî menulis Lathâ’if al-

Isyârât. Jika Tafsîr al-Tustarî dan Haqâ’iq memuat penafsiran

ayat tertentu saja, maka Lathâ’if mencantumkan seluruh

isi al-Qur’ân secara lengkap. Penafsirannya ditulis dengan

ringkas untuk tidak membosankan pembaca. Bagi Abdur-

rahim, metodologi yang diterapkan al-Qusyayrî adalah

menafsirkan al-Qur’ân dengan al-Qur’ân, al-Qur’ân dengan

hadis Nabi, sabab al-nuzûl, dan al-nâsikh wa al-mansûkh.

Selain itu, al-Qusyayrî menafsirkan basmalah pada setiap

awal surah dengan penafsiran yang berbeda-beda, menafsir-

kan huruf muqaththa‘ât, menerapkan metode pengambilan

istinbâth (berdasarkan makna muhtamal dan siyâq al-kalâm),

tematik, perbandingan, analisis aspek kebahasaan, ke-

percayaan pada al-nûr al-muhammadî, abdâl, awtâd dan

quthub. Berdasarkan uraian Bisyûnî, sebagaimana dicatat

Abdurrahim, bahwa al-Qusyayrî membangun makna isyaratnya

atas makna tafsir (zhâhir), yaitu dengan mengiaskan makna

zhâhir kepada makna baru. Abdurrahim menambahkan bahwa

al-Qusyayrî juga membangun makna isyaratnya atas makna

takwil. Buktinya, al-Qusyayrî menyejajarkan antara makna

tafsir dan takwil, untuk kemudian menyebutkan isyarat yang

dikandung ayat dengan kata kunci al-isyârah minhâ dan

semisalnya. Al-Qusyayrî juga membangun makna isyarat

berdasarkan penemuan sains ketika itu. Isyarat seperti inilah

yang ia maksudkan dengan lathîfah-lathâ’if bentuk jamak.8

Setelah Lathâ’if, pada abad VII muncul tafsir ‘Arâ’is al-

Bayân fî Haqâ’iq al-Qur’ân karya al-Syayrâzî (w. 666 H). Al-

Syayrâzî mengklaim bahwa selain penafsiran esoteric

7 Habil, “Traditional Esoteric…”, h. 31.

8 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h. 197-198.
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(bâthin), ia juga mencantumkan makna lahir al-Qur’ân dalam

tafsirnya Klaim ini dibantah oleh al-Dzahabî dengan alasan

bahwa ia tidak menemukan penafsiran berdasarkan aspek

lahir al-Qur’ân di dalamnya. Di antaranya, al-Syayrâzî menafsir-

kan Q.S. al-Naml [27]: 20-21.9 Menurut al-Syayrâzî, burung

yang hakiki bagi Sulaiman pada ayat ini adalah hatinya, maka

ia dianggap hilang ketika tidak mengingat Allah. Karena,

Sulaiman ketika itu sibuk dengan urusan pemerintahannya

yang melalaikannya untuk berada “bersama” Allah. Untuk

itu, hendaklah manusia menyembelih urusan duniawinya

dengan pedang kesabaran agar senantiasa kehadirannya

bersama Allah atau menyembelihnya dengan pedang cinta

dan kerinduan.10

Setelah al -Syayrâzî,  Najm al -Dîn Dâyah (w. 654 H)

menulis Ta’wîlât al -Najmiyyah. Ia tutup usia sebelum

penulisan Ta’wîlât rampung dan dilanjutkan oleh ‘Alâ al-

Dawlah (654-736 H). Kemudian disusul dengan tafsir yang

dinisbahkan kepada Ibn ‘Arabî (560-638 H) dengan judul

Tafsîr Ibn ‘Arabî. Pada abad VIII H, al-Nizhâm al-A‘raj al-

Qummî (w. 728 H) menulis Gharâ’ib al-Qur’ân wa Raghâ’ib

al-Furqân.  Pada masa selanjutnya, Ismâ‘ î l  al -Haqqî ibn

Mushthafâ al-Istanbûlî (w. 1127 H) menulis Rûh al-Bayân

fî al-Tafsîr al-Qur ’ân.  Usaha ini di lanjutkan oleh al -Alûsî

(1217-1270 H) dengan menulis Rûh al-Ma‘ânî. Di antaranya,

9 Redaksi ayat tersebut adalah:

“Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, “Mengapa aku

tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. Sungguh

aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-

benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku

dengan alasan yang terang.” (Q.S. al-Naml [27]: 20-21)

10 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h. 124.



278 JSQ, Vol.  II, No. 1, 2007Novizal Wendry

‘Alâ al-Dawlah ketika menafsirkan ayat Q.S. al-Tahrîm [66]:

11.11 Menurutnya, ayat ini mengisyaratkan bahwa wanita

salehah yang berhati lembut bermunajat kepada Tuhannya

seraya bermohon, “Binalah bagiku dalam rahasia hatiku

sebuah taman keimanan dan selamatkanlah aku daripada

pengaruh kezaliman yang merusakkan”.

Pada abad XIV H hingga saat ini, penafsiran simbolik

t idak ditul is dalam sebuah kitab khusus. Coraknya me-

mentingkan aspek spir i tual dan intelektual.  Hal ini di -

maklumi karena perkembangan budaya dan teknologi. Ia

banyak ditemukan dalam kitab tafsir tahlî l î  dan tafsir

mawdhû‘î. Di antara tafsir tahlîlî yang memuat penafsiran

simbolik adalah Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka (1908-

1981 M), ‘Abr al-Atsîr karya Sonhaji (l. 1922), dan The Qur’an

Translation and Commentary karya Abdullah Yusuf Al i

(1872-1953 M). Corak yang tergambar dalam tafsir ini adalah

isyârî ijtimâ‘î. Di antaranya ketika menafsirkan Q.S. al-Kahf

[18]: 45.12 Bagi Buya Hamka, hidup manusia adalah se-

umpama tumbuhan yang subur, rindang daunnya, lebat

11 Redaksi ayat tersebut adalah:

“Dan Allah membuat istri Fir‘aun perumpamaan bagi orang-orang

yang beriman, ketika ia berkata, “Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah

rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir‘aun dan

perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.” (Q.S. al-

Tahrîm [66]: 11).

12 Redaksi ayat tersebut adalah:

“Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan

dunia adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka

menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian

tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan

adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. al-Kahf [18]: 45)
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buahnya, rimbun dan akhirnya kering (mati). Sebagaimana

hidupnya tumbuhan, begitu pula hidup manusia. Sesuai

pepatah, “Sementara tapuk lagi bergetah mudahlah apa

yang diurus, tetapi kalau tapuk sudah kering, gugurlah

daun ke bawah, “selara” namanya”.13

Di antara tafsir mawdhû‘î yang memuat penafsiran

simbolik adalah Qishash al-Hayawân karya Ahmad Bahjat;

al-Qur’ân al-Karîm karya al-Najjâr Muhammad ‘Utsmân al-

Najâtî; dan Wawasan al-Qur’ân dan Tafsir al-Amanah karya

M. Quraish Shihab. Sebagai contoh, ketika menafsirkan Q.S.

al-Mâ’idah [5]:31,14 bagi Ahmad Bahjat, ayat ini mempunyai

makna simbolik. Burung gagak tahu bahwa Allah Maha

Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Menyaksikan. Gagak

adalah hewan yang taat kepada Allah dan sangat meng-

hormati penegakan hukum dalam masyarakat. Siapa yang

salah pasti akan dihukum. Tatkala ada anggotanya yang

dihukum mati, jasadnya perlu dihormati dan dikebumikan

dengan baik. Kelebihan inilah yang menjadikannya sebagai

penyaksi darah manusia pertama yang tertumpah secara

sia-sia, sekaligus sebagai gurunya.

 13 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h.131-132.

14 Redaksi ayat tersebut adalah:

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali

di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharus-

nya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, “Aduhai celaka aku,

mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku

dapat menguburkan mayat saudaraku ini?” Karena itu jadilah dia seorang

di antara orang-orang yang menyesal.” (Q.S. al-Mâ’idah [5]: 31)
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Mengenal Sosok al-Qusyayrî

Dalam diskursus tasawuf, nama al-Qusyayrî lebih

dikenal karena karyanya al-Risâlah al-Qusyayriyyah daripada

Lathâ’if al-Isyârât. Sebagaimana dimaklumi bahwa kitab

al-Risâlah dijadikan referensi utama oleh pengkaji tasawuf

Sunni. Tak pelak, kitab ini diterjemahkan ke dalam berbagai

bahasa dunia. Sebagai seorang sufi Sunnî, al-Qusyayrî

banyak melandaskan ajaran tasawufnya berdasarkan al-

Qur’ân dan Hadis. Selain terdapat dalam al-Risâlah, ajarannya

ini terdapat dalam Lathâ’if. Atas dasar ini, Abdurrahim

memandang Lathâ’if al-Isyârât sebagai karya utama ulama

kelahiran Ustuwa Kurasan ini, khususnya dalam tafsir isyârî.

Berdasarkan waktu penulisannya, al-Qusyayrî lebih dahulu

menulis Lathâ’if (selesai tahun 434 H) daripada al-Risâlah

(selesai tahun 437 H). Dapat diperkirakan bahwa teori-teori

dalam al-Risâlah merupakan induksi dari praktik penafsiran

isyârî al-Qusyayrî yang telah ia terapkan terlebih dahulu

dalam Lathâ’if .

Dilihat dari pahamnya, al-Qusyayrî adalah penganut

aliran Asy‘ariyah. Ia pernah berguru kepada Abû Bakr ibn

Fârûk (w. 406 H). Atas arahan Ibn Fârûk juga, al-Qusyayrî

banyak membaca karya-karya al-Baqillânî, sedangkan aliran

fikihnya, al-Qusyayrî bermazhab Syafi‘î. Di antara gurunya

di bidang ini adalah Abû Ishâq al-Isfirâyaynî (w. 418 H) dan

Abû Bakr al-Tûsî (w. 420 H). Al-Qusyayrî juga terkenal sebagai

ahli hadis. Ia pernah berguru kepada Abû Nu‘aym al-

Isfirâyaynî (w. 400 H), Abû Bakr al-Bayhaqî (w. 458 H), al-

Juwaynî (w. 478 H). Abdurrahim mencatat bahwa al-Qusyayrî

mempunyai jalur sanad. Di antara periwayatannya dicantum-

kan oleh muridnya, al-Baghâwî (w. 516 H) dalam tafsirnya

Ma‘âlim al-Tanzîl.

Sebelum memasuki dunia esoterik Islam (tasawuf), al-

Qusyayrî terlebih dahulu mendalami aspek eksoterik dengan

baik. Kesungguhannya dalam bidang ini dibuktikan dengan

karya-karyanya dalam bidang fikih seperti ‘Uyûn al-Ajwibah
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fî Ushûl al-As’ilah, al-Fushûl fî Ushûl al-Fiqh, dan Kitâb al-

Fa twâ.

Selain itu, ia juga menyusun kitab tafsir yang berjudul

al-Taysîr fî ‘Ilm al-Tafsîr. Kitab ini adalah kitab tafsir yang

pertama ditulis al-Qusyayrî dan lebih populer dengan nama

al-Tafsîr al-Kabîr. Penulisan al-Tafsîr al-Kabîr ini dirampungkan

oleh al-Qusyayrî ketika ia berumur tiga puluh empat tahun

(410 H). Dengan kata lain, ia ditulis sebelum al-Qusyayrî

memasuki dunia tasawuf. Corak yang diterapkan oleh al-

Qusyayrî dalam al-Tafsîr al-Kabîr adalah dengan menonjolkan

penafsiran eksoterik (aspek zhâhir )  al -Qur ’ân. Dapat di-

katakan bahwa tafsir ini adalah tafsir eksoterik murni. Aspek

yang disajikan dalam tafsir ini adalah aspek bahasa,

perubahan kata, sabab al-nuzûl, qirâ’ât, dan diskusi seputar

masalah fikih serta kalam.

Berdasarkan peta perjalanan hidup al -Qusyayrî,  ia

mulai beralih dari berpandangan eksoterik kepada esoterik

setelah berguru kepada Abû ‘Al î  al -Hasan ibn ‘Al î  al -

Naysâbûrî (w. 406 H) yang lebih dikenal dengan al-Daqqâq.

Ketika i tu, al -Qusyayrî sering menghadir i  pengajian-

pengajian tasawuf al -Daqqâq. Melihat kecerdasan al -

Qusyayrî, al -Daqqâq mengawinkannya dengan Fatimah,

putri kandungnya pada tahun 405 H. Setelah al-Daqqâq

mangkat, al-Qusyayrî berguru kepada al-Sulamî, pengarang

kitab Haqâ’iq al-Tafsîr. Kemudian al-Qusyayrî menempuh

jalan zuhud serta ber- ‘uzlah untuk menulis karya-karyanya.

Tidak kurang dari 35 karya yang berhasil ditulis oleh al-

Qusyayrî: 7 di bidang akidah; 3 di bidang tafsir dan ilmunya;

3 di bidang hadis; 4 di bidang f ikih & ushulnya; 13 di

bidang tasawuf, dan 5 di bidang bahasa.15

Al-Qusyayrî hidup di zaman tiga penguasa Abbasiyah

Baghdad. Mereka adalah Khalifah al-Thâ’î li-Allâh (w. 393

H), Khalifah al-Qâdir bi-Allâh (w. 422 H), dan Khalifah al-

15 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h. 80-89.



282 JSQ, Vol.  II, No. 1, 2007Novizal Wendry

Qâ’im bi-Amr Allâh (w. 467 H). Meskipun begitu, di Khurasan

ia hidup pada masa pemerintahan Samaniyah, Ghaznawiyah,

dan Bani Saljuk. Ia pernah ditangkap oleh Sultan Tughril

Bek (tahun 445 H) yang bermazhab Hanafi dan ditahan

bersama ulama kenamaan lainnya seperti al-Juwaynî, al-

Bayhaqî, dan Ibn Furak. Al-Qusyayrî difitnah oleh Perdana

Menteri al-Khunduri, seorang pengikut Muktazilah. Fitnah

ini disebabkan oleh kebencian al-Khunduri kepada aliran

Asy‘ariyah sehingga menuduh mereka sebagai ahli bidah.

Akibatnya, majelis zikir al-Qusyayrî ditutup dan murid-

muridnya bercerai-berai. Ia baru dibebaskan oleh Alp-Arslan,

pengganti Tughril.

Melihat suasana negerinya yang tidak menguntungkan,

al-Qusyayri berkelana ke Baghdad dan menetap di sana

selama 10 tahun. Di Baghdad, ia dihormati oleh Khalifah

al-Qâ’ im bi-Amr Allâh, penguasa Abbasiyah ketika itu.

Khalifah mengangkatnya sebagai guru dalam periwayatan

hadis. Tahun 455 H, al-Qusyayrî dijemput oleh Nizhâm al-

Mulk (perdana menteri yang diangkat oleh Alp-Arslan meng-

gantikan al-Khunduri) agar ia kembali ke Nisapur. Al-Qusyayrî

kembali ke Nisapur menghabiskan waktunya dengan me-

nulis buku dan menyebarkan pahamnya hingga tutup usia

pada tahun 465 H.

Konsep Tasawuf al-Qusyayrî

Seperti halnya rantai periwayatan hadis (sanad), pe-

ngajaran dalam tasawuf mempunyai jalur tersendiri. Ber-

dasarkan penelitian Abdurrahim, terdapat dua jalur yang

menghubungkan al-Qusyayrî dengan gurunya sampai

kepada Rasulullah saw. Abdurrahim menduga bahwa salah

satu dari jalur ini dianggap lebih tepat dalam kritik sejarah.

Al-Qusyayrî berguru kepada Syekh al-Daqqâq (w. 406 H),

al-Daqqâq dari Abû al-Qâsim al-Nashrabâdhî (w. 367 H), al-

Nashrabâdhî dari al-Syiblî (w. 334 H), al-Syiblî dari al-Junayd

(w. 297 H), al-Junayd dari al-Sarî al-Saqathî (w. 251 H), al-

Saqathî dari Ma‘rûf al-Karkhî (w. 213 H), al-Karkhî dari Dâwud
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al-Thâ’î (w. 160 H), al-Thâ’î dari Habîb al-‘Ajamî (w. 114 H),

al- ‘Ajamî dari al-Hasan al-Bashrî (w. 110 H), dan al-Bashrî

dari ‘Alî Ra. (40 H), dan ‘Alî dari Rasulullah saw.

Menurut Abdurrahim, mata rantai ajaran tasawuf al-

Qusyayrî meliputi t iga fase: al-takhalluq (berakhlak), al-

tadzawwuq (cita rasa) , dan al-tahqîq (pembuktian). Fase

pertama adalah berakhlak mulia dengan riyâdhah (latihan

spiritual) dan mujâhadah (membiasakan diri beribadah dan

melawan nafsu) melalui maqâmât dalam mensucikan diri

sehingga piawai dalam ucapan dan tindakan. Seseorang

yang telah mencapai tingkatan ini disebut sebagai “Muslim”.16

Bagi al-Qusyayrî, manusia mempunyai potensi lahir

(panca indra) dan batin (kalbu). Masing-masing memiliki

penyakit karena bersumber dari nafsu. Namun, penyakit

ini ada penawarnya, yaitu syariat. Adapun kebaikan ber-

sumber dari akal yang ada pada otak, sirr, dan sirr al-asrâr

yang tersimpan dalam dhamîr dan fu’âd. Seseorang akan

memetik buah kebaikan dengan merasakan manisnya iman,

ketaatan, dan ketenangan jiwa jika telah memenuhi segala

tahapan pada fase pertama.

Pada fase kedua, seseorang dapat merasakan ma-

habbah yang disertai rasa takut-harap, qabth -basth,

ghaybah -uns, dan wujûd - tawâjud. Selain itu, pada fase

ini seseorang merasakan fanâ’ yang dibarengi dengan rasa

jam‘-firâq, ghaybah -hudhûr, mahw- itsbât, qarb-bu‘d, serta

shahw-syukûr. Seseorang yang telah mencapai tingkat ini

disebut sebagai “mukmin”.

Ketiga adalah tahaqquq, fase akhir, yaitu berada dalam

kehidupan zuhud yang terbangun di atas dua fase sebelum-

nya. Fase ini adalah pencapaian hakikat kehidupan, peng-

hambaan, dan kebesaran Tuhan melalui musyâhadah atau

syuhûd (persaksian). Selain itu, kondisi spiritual seperti

cinta, fanâ’, baqâ’, dan mawâjid lebih halus dan lebih

16 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h. 181-182.
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sempurna dibandingkan dengan dua fase sebelumnya. Al-

Qusyayrî sampai pada kesimpulan bahwa mukâsyafah atau

syuhûd menghasilkan dzawqî-syuhûdî. Orang yang men-

capainya memiliki otoritas wilâyah dan firasat yang tinggi

dan kadang-kadang disertai dengan karâmah. Ia mampu

menggali isyarat yang terdapat dalam al-Qur’ân dan Hadis.

Seseorang yang telah mencapai tingkatan ini disebut sebagai

“muhsin”. Para nabi dan rasul berada di atas peringkat fase

tahaqquq, dan yang tertinggi di antara mereka adalah

Rasulullah saw. Alasan al-Qusyayrî adalah karena Rasulullah

saw. berada dalam kondisi rohani yang tamkîn, kehidupan

rohani yang sempurna berdasarkan kepada musyâhadah

‘ iyânan.

Konsep tasawuf al-Qusyayrî tercermin terhadap

penafsirannya dalam Lathâ’if. Lebih jauh, Abdurrahim

menggalinya pada aspek akidah dan syariah. Menurut

Abdurrahim, dalam aspek tauhid al-Qusyayrî mengombinasi

paham salaf dan sufi. Jika dalam pandangan ilmu lahir

ma ‘rifatullâh adalah mengesakan Allah (tawhîd Allâh) dalam

zat, sifat zat, dan sifat perbuatan zat, maka ma ‘rifatullâh

dalam pandangan tasawuf al-Qusyayrî meliputi syuhûd al-

dzât, syuhûd al-shifât, dan syuhûd al-af‘âl. Ketika aspek

ini hanya dapat diperoleh melalui pengalaman spiritual;

musyâhadah dan kasyf. Untuk itu, tauhid ini disebut juga

dengan tauhid al-musyâhadah. Dalam penafsiran simbolik-

nya, al-Qusyayrî menerapkan prinsip metode: itsbât tanzîhî,

ta’wîl, tafwîdhî, dan dzawq syuhûdî/wihdah al-syuhûd. Di

antara penafsirannya dalam masalah kalam adalah ketika

menafsirkan istawâ ‘alâ al- ‘arsy dalam Q.S. al-Baqarah [2]:

29. Al-Qusyayrî memaknainya sebagai bersatunya sifat

kesombongan dan jabarût dalam zat, sifat-sifat zat, dan

perbuatan-Nya. Al-Qusyayrî mencontohkan kepada raja-raja

di dunia, jika mereka ingin tampil di tengah-tengah rakyatnya

dalam suatu perayaan, mereka memakai berbagai aksesoris

dan disambut dengan permadani yang mahal harganya

sebagai tanda kekuasaan dan kedaulatan mereka. Allah Maha
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Suci, melebihi para raja dunia. Al-Qusyayrî menambahkan

bahwa sifat sombong dan jabarût bagi Allah adalah terpuji,

dan tercela bagi hamba-Nya.17

Dalam aspek hukum fikih (syariat), al-Qusyayrî banyak

terpengaruh oleh Imam Syafi‘i. Hal ini dimaklumi karena ia

hidup pada pemerintahan Ghaznawiyah dan Bani Saljuk

yang menganut mazhab Syafi ‘ i . Menurut Abdurrahim, al-

Qusyayrî berusaha menyatukan antara tasawuf dan fikih.

Usaha ini tercermin dalam al-Risâlah. Misalnya al-Qusyayrî

mengemukakan biografi tokoh-tokoh sufi dan mazhab fikih

yang mereka anut. Selain itu, al-Qusyayrî juga mengemuka-

kan kepiawaian para sufi dalam menyelesaikan masalah-

masalah fikih. Bagi Abdurrahim, hal ini dimaksudkan untuk

menghilangkan image bahwa para sufi tidak mengetahui

atau menafikan aspek syariat kehidupan mereka. Selain

itu, dijelaskan bahwa antara syariat dan tasawuf berhubung-

an erat. Di antara penafsiran al-Qusyayrî terhadap masalah

fikih adalah ketika menafsirkan ayat shalat. Bagi al-Qusyayrî,

shalat adalah doa atau permintaan. Permintaan (shalat) Allah

kepada hamba adalah pendekatan diri makhluk kepada-

Nya. Sedangkan permintaan (shalat) malaikat ialah mendoa-

kan ampunan dosa dan kebaikan kepada hamba Allah yang

taat. Dalam memaknai Q.S. al-Baqarah [2]: 3 tentang me-

lakukan shalat, al-Qusyayrî menilai bahwa ia merupakan

kewajiban melaksanakan segala rukun dan sunat shalat

serta menghadirkan jiwa dengan melihat kebesaran Allah

melalui musyâhadah. Meskipun jiwa raga menghadap kiblat,

namun hati hendaklah dileburkan ke dalam lautan taqarrub

kepada-Nya.18

Penafsiran serupa juga tergambar ketika menafsirkan

ayat tentang puasa (Q.S. al-Baqarah [2]: 183). Bagi al-

Qusyayrî, puasa terbagi dua: puasa lahir dan puasa batin.

17 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h. 274.

18 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h. 307-308.
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Puasa lahir adalah puasa anggota badan, menahan diri dari

hal yang membatalkannya seperti makan dan minum ber-

dasarkan syariat. Adapun puasa batin adalah puasanya

anggota batin, menahan hati dari kotoran-kotoran ber-

dasarkan isyarat hakikat. Puasa batin adalah puasa orang-

orang ‘ârif dengan melindungi sirr dari musyâhadah selain

dari Allah SWT. Puasa lahir adalah puasa karena Allah dengan

janji pahala, sedangkan puasa batin adalah puasa bersama

Allah dengan janji kedekatan kepada-Nya.

Otoritas Penggali Tafsir Simbolik

Dalam diskursus tasawuf, sufi dipandang sebagai wali.

Wali adalah sosok yang mendapatkan hak wilâyah. Hak

ini diperoleh atas azas cinta (mahabbah) dan kedekatan

(qurb) kepada Allah SWT. Untuk itu, para wali berhak men-

dapatkan perlindungan dari Allah karena ketaatannya dalam

beribadah dan kesetiaannya dalam meninggalkan maksiat

sehingga ia t idak merasa takut dan bersedih.19 Dengan

begitu, di antara hak wilâyah para wali atau sufi adalah

kewenangan untuk mengungkap makna esoterik/bâthin /

simbolik al-Qur’ân.

Otoritas yang sama juga diberikan kepada seorang

imam dalam tradisi Syiah. Bagi Syiah Imamiyah, al-Qur’ân

yang ada dianggap sebagai al-Qur’ân yang diam (the silent

al-Qur’ân ), sedangkan imam dipandang sebagai al-Qur’ân

yang berbicara (the speaking al-Qur’ân).20 Untuk itu, imam

19 Muhammad al-Sayyid al-Jalaynd, Min Qadhâyâ al-Tashawwuf fî

Dhaw’ al-Kitâb wa al-Sunnah, (Kairo: Maktabah al-Zahrâ’, 1990), h. 197-

1 9 8 .

20 Mahmoud Ayoub, “The Speaking Qur’ân and the Silent Qur’ân: A

Study of the Principles and Development of Imami Shi‘î Tafsîr” dalam Andrew

Rippin, Approaches to the History of the Interpretation of The Qur’ân,

(New: York: Oxford University Press, 1988).
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dianggap sebagai wali dan diberi hak dalam menafsirkan

al-Qur’ân secara esoterik/bâthin /simbolik.21

Terdapat perbedaan mendasar antara wali dalam

perspektif tasawuf dan wali dalam perspektif Syiah. Pada

awalnya, wali dalam tasawuf tidak memiliki hak ‘ ishmah,

kemudian mengalami perubahan sehingga perbedaan dan

kesamaannya dengan wali pada Syiah sebagai berikut:22

1 . Keduanya sama-sama memiliki hak ‘ ishmah, yaitu

terbebas dari kesalahan. Dalam Syiah digunakan term

imam, sedangkan dalam tasawuf digunakan term wali.

Syiah lebih dahulu menganggap imam mempunyai

‘ ishmah, kemudian diikuti oleh sufi terutama teosof

dari kalangan Syiah.

2 . Imam pada Syiah dan wali pada sufi mempunyai otoritas

dan kapabilitas untuk mengetahui makna esoterik/batin

al-Qur’ân dan Sunnah.

3 . Syiah dan tasawuf mengakui keberadaan al-nûr al-

muhammadî dan al-haqîqah al-muhammadiyyah.

Perbedaan antara keduanya adalah jika imam mem-

punyai hubungan dan diwariskan kepada generasi Ahl

al-Bayt setelahnya, sedangkan menurut tasawuf hanya

dimiliki oleh para wali dan sifatnya tidak diwariskan.

4 . Baik imam maupun wali sama-sama mengakui bahwa

mereka mengetahui i lmu batin yang diberikan oleh

Allah kepada mereka secara langsung tanpa perantara.

Adapun ilmu lahir yang diturunkan melalui wahyu

adalah untuk manusia pada umumnya.

21 Penafsiran al-Qur’ân dalam dunia Syiah berdasarkan atas kaidah:

1) al-Qur’ân mempunyai makna eksoterik dan esoterik; 2) dalam al-Qur’ân

terdapat ilmu tentang segala sesuatu; 3) tidak ada yang mengetahuinya

kecuali para imam; 4) non-imam dapat mengetahuinya setelah diajarkan

oleh Imam. Lihat: Novizal Wendry, “Penafsiran Esoterik dalam Literatur

Syiah: Kajian terhadap Bihâr al-Anwâr Kitâb al-Qur’ân”, (Tesis Magister

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007), h. 86-105.

22 Lihat: al-Jalaynd, Min Qadhâyâ al-Tashawwuf, h. 230-231.
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Penafsiran simbolik sendiri berpijak dari hadis yang

mengasumsikan bahwa al-Qur’ân mempunyai makna lahir

(eksoterik) dan batin (esoteric).23 Selain itu, berdasarkan

hadis Ibn ‘Abbâs yang menyatakan bahwa al-Qur’ân mem-

punyai beberapa dimensi (wujûh) dan seorang mufasir

dituntut untuk melihatnya berdasarkan dimensi terbaik yang

ia kuasai.24 Atas dasar ini, setiap mufasir mewarnai karyanya

berdasarkan kecenderungan dan latar belakang keilmuan

yang dimilikinya. Secara teoretis, interpretasi al-Qur’ân terdiri

dari empat instrument: 1) al-Qur’an sebagai objek; 2) mufasir

sebagai subjek; 3) tafsir sebagai produk; dan 4) masyarakat

sebagai konsumen tafsir. Sebagai objek, al-Qur’ân bersifat

statis, tidak berubah, dan tampil apa adanya dari Tuhan.

Lain halnya dengan tafsir, uraiannya akan beragam, ter-

gantung siapa yang menafsirkannya. Begitu juga dengan

mufasir, akan berusaha memahami dan mendekatkan

bahasa al-Qur’ân dengan bahasa yang dapat dipahami dan

dikonsumsi oleh manusia.

Menurut Abdurrahim, tafsir isyârî merupakan sinonim

dari tafsir  simbolik. Secara l i teral,  term isyârî (asyâra-

yusyîru-isyârah) jika digandengakan dengan huruf ilâ, salah

satu artinya bermakna simbol/perlambangan (al-ramzî). Jika

23 Dengan redaksi yang berbeda, riwayat di atas sering dikutip

mufasir, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah. Lihat di antaranya: ‘Alâ’

al-Dîn ‘Alî ibn Muhammad al-Baghdâdî (w. 765 H/1363 M), Lubâb al-Ta’wîl

fî Ma‘ânî al-Tanzîl, (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.th.), vol. I, h. 10; al-Alûsî, Rûh

al-Ma‘ânî, vol. I, h. 8; al-Suyûthî, al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut:

al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1988), vol. IV, h. 196.

24 Hadis dimaksud adalah:

Lihat: ‘Alî ibn ‘Umar Abû al-Hasan al-Dâruquthnî al-Baghdâdî, Sunan

al-Dâruquthnî, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1966), vol IV, h. 144; Abû Syujâ‘

Syayrawayh ibn Syahr Dâr ibn Syayrawayh al-Daylamî al-Hamdânî, al-

Firdaws bi Ma’tsûr al-Khithâb, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986),

vol II I, h. 288.



289Penafsiran Simbolik al-QusyayrîJSQ, Vol.  II, No. 1, 2007

term isyârî digandengkan dengan ‘alâ bermakna isyârah

dzihniyyah atau ma‘nawiyyah. Bagi Abdurrahim, tafsir

isyâri atau simbolik adalah penakwilan ayat-ayat al-Qur’ân

bukan berdasarkan makna lahir, melainkan berdasar pada

makna perlambangan yang tersembunyi yang hanya di-

pahami oleh ulama, ahli suluk, dan saintis berdasarkan

persyaratan tertentu. Ia menyimpulkan bahwa al-Qusyayrî

membedakan antara takwil dan tafsir isyârî. Tafsir isyârî

adalah qiyâs baru terhadap makna lahir atau makna takwil.

Tafsir isyârî juga dapat diambil dari indikasi sains.25

Dari penjelasan di atas, agaknya tidak semua orang

mampu menafsirkan al-Qur’ân secara isyârî. Selain itu, tafsir

isyârî pun tidak dimaksud untuk konsumsi masyarakat

kebanyakan (awam). Menurut catatan Abdurrahim, dalam

pemaparan tipologi ahli tafsir isyârî, al-Qusyayrî mengguna-

kan dua term, ahl al- isyârah dan ahl al-qushshah. Yang

tertinggi di antara mereka adalah ahl al-isyârah, yaitu ahli

tasawuf yang memperoleh l impahan karunia dari Allah

sehingga ia paham dan mengerti makna al-Qur’ân. Karunia

Allah tersebut berupa i lmu yang disebut dengan ilmu

ladunnî. Tingkatan di bawah ahl al-isyârah adalah ahl al-

qushshah, yaitu mereka yang menguasai ilmu tafsir dan

baru mencapai peringkat takwil, sedangkat isyarat-isyarat

yang ia gali belum setajam dan sehalus ahl al- isyârah.

Bagi Abdurrahim, ahl al-qushshah terpesona dan tenggelam

dengan zikir kepada Allah ketika ia mencapai penyaksian

terhadap Allah. Masuk dalam kategori ahl al-qushshah i‘jâz

al-Qur’ân, salah satu tipe tafsir simbolik.26

Jika merujuk kepada literatur Syiah, terdapat riwayat

Imam Ja‘far yang menyebutkan bahwa al-Qur’ân itu terdiri

dari empat macam, al-‘ibârah (tekstual), al-isyârah (isyarat),

al-lathâ’if (mutiara-mutiara), dan al-haqâ’iq (hakikat). Al-‘Ibârah

25 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h. 102.

26 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h. 202-204.
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dikhususkan untuk konsumsi masyarakat kebanyakan

(awam), al-isyârah untuk person tertentu, al-haqâ’iq untuk

para wali dan al-haqâ’iq untuk para nabi.27 Dari ungkapan

Imam Ja‘far al-Shâdiq di atas, tergambar hierarki dan tingkat

pemahaman manusia terhadap al-Qur’ân. Pemahaman para

nabi berada pada level hakikat serta dianggap pemahaman

tertinggi dan sempurna. Selain hakikat, tentunya Nabi juga

memahami al-lathâ’if, al-isyârah, dan al-‘ibârah. Tangga di

bawah Nabi adalah para wali. Wali mengetahui hal-hal yang

bersifat al-lathâ’if dalam al-Qur’ân. Selain itu, mereka juga

mengetahui al-isyârah dan al-‘ibârah-nya. Level di bawah

wali adalah khawâsh, seperti ahli ibadah atau wakil imam

(nâ’ib al-imâm) dalam dunia Syiah. Selain isyârah, golongan

khawâsh ini juga memahami aspek ‘ibârah yang ada dalam

al-Qur’ân. Adapun manusia kebanyakan hanya dapat me-

mahami al-‘ibârah dari al-Qur’ân yang bersifat tekstual.

Tipe-tipe Tafsir Simbolik

Bagi Abdurrahim, tafsir simbolik mempunyai beberapa

bentuk. Penamaan ini agaknya berdasarkan orientasi

tasawuf mufasir bersangkutan. Abdurrahim mengemukakan

empat bentuk tafsir simbolik. Tiga dari keempat bentuk

ini adalah elaborasi terhadap apa yang telah dicetuskan

oleh ulama terdahulu. Sedangkan bentuk keempat adalah

tawaran atau temuan Abdurrahim terhadap perkembangan

tafsir simbolik kontemporer. Pertama, tafsir sufi teoretis

(al-tafsîr al-shûfî al-nazharî); Kedua, al-tafsîr al-isyârî al-faydhî;

Ketiga, al-tafsîr al-isyârî al-‘ilmî (i‘jâz); dan Keempat, al-tafsîr

al- isyârî al-mawdhû‘î.

27 Redaksi r iwayat tersebut adalah:

Lihat: Muhammad Bâqir al-Majl is î,  Bihâr al-Anwâr al-Jâmi‘ah li-

Durar Akhbâr al-A’immah al-Athhâr, (Beirut: Mu’assasah al-Wafâ’, 1984),

vol. LXXXIX, h. 103.
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Al-Tafsîr al-shûfî al-nazharî  merupakan usaha sufi

tertentu dalam melegitimasi pandangan dan ajarannya

dengan menggunakan penafsiran al-Qur’ân. Dengan kata

lain, tafsir ini diusahakan datang belakangan untuk me-

nguatkan teori-teori tasawuf penggagasnya (sufi). Tafsir tipe

ini sering juga disebut dengan al-tafsîr al-shûfî al-falsafî.

Di antara tokoh mufasirnya adalah Ibn ‘Arabî.

Adapun al-tafsîr al-isyârî al-faydhî dimulai dengan

riyâdhah rûhiyyah ( latihan spiritual) yang dilalui oleh

seorang sufi sehingga ia dapat membuka isyarat atau simbol

yang terdapat dalam al-Qur’ân. Di antara tokoh mufasir jenis

ini adalah al-Ghazalî. Dua bentuk pertama ini merupakan

pengembangan dari pemetaan al-Dzahabî terhadap tafsir

suf i .28

Ulama memberikan beberapa persyaratan tafsir

simbolik. Persyaratan tersebut adalah 1) tidak bertentangan

dengan makna lahir ayat; 2) t idak bertentangan dengan

syariat dan akal sehat; 3) tidak mengklaim bahwa itulah

satu-satunya makna yang dikehendaki ayat tersebut tanpa

mencantumkan makna lahirnya; 4) didukung oleh dali l

syariat; dan 5) t idak terlalu jauh sehingga tidak selaras

dengan redaksi al-Qur’ân. Bagi Abdurrahim, banyak ulama

tidak membenarkan penafsiran simbolik yang pertama (al-

tafsîr al-shûfî al-nazharî). Ia beralasan bahwa penafsiran

ini tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Untuk itu,

banyak klaim yang menyatakan bahwa terjadi penyeleweng-

an atau penyimpangan (inhirâf) dalam tafsir tersebut. Adapun

jenis lainnya dapat diterima karena beranjak dari dilâlah

al-kalâm dan penemuan sains dan teknologi.

28 Muhammad Husayn al-Dzahabî, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, (t.th.:

t.p., 1972), vol II, h. 339 dan 352; al-Dzahabî, “Ibn ‘Arabî wa Tafsîr al-

Qur’ân, Haqîqah al-Tafsîr al-Mansûb Ilayh”, dalam Buhûts fî ‘Ulûm al-

Tafsîr wa al-Fiqh wa al-Da’wah, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2005), h. 222-

2 2 3 .
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Bentuk ketiga, al-tafsîr al-isyârî al- ‘ i lmî  atau disebut

juga dengan i ‘ jâz yang dipopulerkan oleh al- ‘Akk. Ia me-

rupakan isyarat- isyarat yang dikandung oleh ayat-ayat

kawniyyah yang menerangkan sistem kerja benda kosmos

yang tunduk kepada kesatuan hukum Allah. Isyarat tersebut

mulai terungkap pada zaman kontemporer ini. Alasan al-

‘Akk adalah karena tafsir ini tidak memenuhi kaidah-kaidah

tafsir rasional atas dasar ijtihad (al-tafsîr al-‘aqlî al-ijtihâdî)

sebagaimana berlaku terhadap tafsir lahir (eksoterik).

Sebaliknya, tafsir i ‘jâz berlandaskan penjelasan mengenai

isyarat-isyarat al-Qur’ân terhadap rahasia-rahasia alam. Untuk

itu, ia lebih cocok masuk kategori tafsir isyârî. Bagi

Abdurrahim, yang perlu diperhatikan dalam tafsir ini adalah

membangun makna perlambangan yang bersifat spiritual

atas temuan ilmiah ilmuwan Muslim yang secara global

tergambar pada ayat-ayat kawniyyah al-Qur’ân. Sebagai

contoh, Q.S. al-Dzâriyât [51]: 7 (i i )  yang

mengisyaratkan adanya langit, ruang angkasa, dan petunjuk

akan adanya peredaran planet-planet di angkasa raya. Ia

melambangkan ketelit ian penciptanya yang amat sem-

purna.29

Al- ‘Akk mengemukakan persyaratan khusus bagi al-

tafsîr al-isyârî al-‘ilmî. Di antaranya adalah 1) tetap menjaga

syarat-syarat umum yang berlaku bagi tafsir; 2) cocok

dengan nazhm al-Qur’ân; 3) tidak keluar dari al-nazhariyyât

al- ‘ i lmiyyah al-mutadhâribah; 4) mufasir mempunyai ke-

pastian ilmiah terhadap ayat kawniyyah yang ia tafsirkan;

5) mufasir tidak memaksakan diri menggiring ayat kepada

teori i lmiah [ i i

] ; 6) hendaknya kandungan ayat dijadikan

sumber tafsir tersebut; 7) tetap berpegang kepada makna

leksikal (lughawî) ayat; 8) tidak menyalahi syariat; 9) produk

tafsir hendaknya sesuai dengan ayat yang ditafsirkan; dan

29 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h. 108-110.
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10) menjaga aspek kesatuan ayat dan korelasi (munâ-

sabah) . 30

Pada akhir uraiannya, Abdurrahim menawarkan pen-

dekatan baru yaitu al-tafsîr al-Isyârî al-mawdhû‘î ( tafsir

simbolik tematik). Ia adalah penafsiran al-Qur’ân dengan

menggunakan makna perlambangan (simbolik) pada tema-

tema tertentu yang dibicarakan al-Qur’ân dengan syarat-

syarat tertentu. Tafsir ini dapat dilakukan dengan dua

kategori. Pertama, oleh ahli suluk yang mempunyai konsep

tertentu seperti fanâ’, baqâ’, kemudian ia mencari ayat yang

sesuai dengan konsepnya sebagaimana dilakukan juga

pada tafsir sufi teoretis. Kedua, dengan menggunakan

mekanisme tafsir tematik. Misalnya, seorang mufasir me-

ngumpulkan isti lah-isti lah atau tema-tema yang terdapat

dalam al-Qur’ân atau pada surah tertentu, kemudian ia

pahami, pikirkan, renungkan, dan selidiki secara i lmiah

sehingga menghasilkan isyarat halus untuk pensucian jiwa.

Bisa juga—berdasarkan pengamatan Abdurrahim—seperti

yang telah dilakukan oleh penulis kontemporer seperti

Ahmad Bahjat dalam Qishash al-Hayawân fî al-Qur’ân al-

Karîm, Syaraf Qudhâh dalam Matâ Tunfakh al-Rûh fî al-Janîn,

dan Hâmid Ahmad Hâmid dalam Rihlât al-Îmân fî Jism al-

Insân. Tiga contoh ini, dapat menghasilkan corak baru yai

al-tafsîr al-isyârî al-‘ilmî al-mawdhû‘î (tafsir simbolik saintifik

tematis). Ia merupakan kombinasi antara tafsir ‘ilmî dan tafsir

simbolik tematik.31

Penutup

Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh Abdur-

rahim sangat eksploratif dan informatif. Al-Qusyayrî adalah

tokoh sufi  terkemuka yang terkenal berpegang teguh

30 ‘Abd al-Rahmân al-‘Akk, Ushûl al-Tafsîr wa Qawâ‘iduh, (Damaskus:

Dâr al-Nafâ’is, 1968), h. 224.

31 Abdurrahim Yapono, ‘Abd al-Karîm al-Qusyayrî, h. 141.
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dengan ajaran al -Qur ’ân dan Sunnah. Selain i tu, kaj ian

terhadap penafsiran simbolik al-Qusyayrî ini diharapkan

dapat memberi benang merah antara penafsiran sufi yang

dibenarkan mayoritas ulama dan yang tidak dibenarkan.

Tafsir simbolik tematis dapat dipandang memberikan solusi

terhadap kehampaan spir i tual yang rentan terjadi pada

zaman kontemporer. Ia dapat memberikan penyegaran

rohani kepada pembaca yang sehari -harinya menjadi

gersang karena sibuk dengan aktivitas duniawi.

Hal yang perlu ditelusuri lebih jauh agaknya adalah

pengaruh penafsiran simbolik al-Qusyayrî terhadap mufasir

sufi sesudahnya. Hemat penulis, masih terdapat ruang

kosong yang juga menarik untuk diselami lebih dalam

tentang tafsir sufi. Sebagai contohnya, penafsiran simbolik

al-Qusyayrî terhadap kondisi rohaniah yang dialami oleh para

sufi, seperti taubat, sabar, zuhud, ridha, dan murâqabah

agaknya juga penting untuk diteliti.[]
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ABÛ ‘ÛDAH, ‘Ûdah Khalîl. 1985. al-Tathawwur al-Dilâlî bayna

Lughah al-Syi ‘r al-Jâhilî wa Lughah al-Qur’ân al-Karîm,

(Yordan: Maktabah al-Manâr), 555 halaman.

Buku ini berawal dari Risalah Magister

di bawah bimbingan Prof. Dr. Kamâl

Muhammad Basyr, Dekan Fakultas Dâr

al- ‘Ulûm Universitas Kairo. Risalah ini

telah diujikan pada Fakultas Dâr al-‘Ulûm

Universitas Kairo tanggal 06 Desember

1981. Versi Risalah Magister buku ini

berjudul Dirâsah Dilâliyyah li al-Mushthalahât al-

Islâmiyyah fî al-Qur’ân al-Karîm. Buku ini menyajikan

term-term keislaman dalam al-Qur’ân kemudian

memaparkan dan membandingkan konteks pe-

maknaannya dalam syair-syair jahiliah. Untuk itu, Abû

‘Ûdah menyistematisasi uraian term-term keislaman

tersebut ke dalam delapan kelompok: 1) akidah; 2)

rukun Islam; 3) tamsil manusia (al-basyar) dalam

al-Qur’an; 4) jihad dan suluk; 5) kondisi dunia dan

akhirat; 6) balasan dan kondisi surga dan neraka;
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7) alam gaib; 8) makna baru dalam ungkapan-

ungkapan al-Qur’ân (siyâq qur’ânî).

Hasil penelitian Abû ‘Ûdah menyatakan bahwa jika

dikaitkan dengan pergeseran makna kosakata bahasa

Arab—terutama jika merujuk pada syair-syair

jahiliah—dengan turunnya al-Qur’ân, maka diperoleh

lima klasifikasi utama sebagai berikut: Pertama, Tidak

Berubah Maknanya, semisal: al-jannah, al-firdaus,

al-jahîm, al-sa‘îr, al-dharî‘, al-jinn, Allâh, al-malâ’ikah,

rabb, al-hajj, al-‘umrah. Kedua, Berubah Maknanya,

yaitu: a) Menjadi Khusus, seperti: al-syarî ‘ah, al-

rasûl, al-nabî, al-shalâh, al-shiyâm; b) Menjadi

Umum, seperti: al-kufr, al-fisq, al-nifâq; c) Dari Majâz

Lughawî Menjadi Makna Baru, seperti: al-tasbîh,

al-maghfirah, al-jannah. Kedua, Mengandung Makna

Baru yang Belum Dikenal Sebelumnya, seperti: al-

jizyah, al-hadd, al-ta‘zîr, al-ghislîn, iblîs, al-wâhid,

al-jabbâr. Ketiga, Mengandung Makna Baru yang

Sebelumnya Terlihat Sinonim, seperti: al-falâh dan

al-fawz, al-ajr dan al-tsawâb, al-‘adzâb dan al-‘iqâb,

al-rîh dan al-riyâh, al-ghayts dan al-mathar, al-ni‘mah

da al-na‘îm, al-anfâl dan al-fay’. Keempat, Kata Baru

yang Pertama Kali Dimunculkan al-Qur’ân (al-siyâq

al-qur’ânî), seperti: al-qur’ân, al-sûrah, al-âyah, al-

tawakkul dan al-istikhârah, al-tawfîq, al-ghayts, al-

mathar, al-half dan al-qasam.

Temuan-temuan penelit ian Abû ‘Ûdah tersebut

memperkuat pernyataan bahwa al-Qur’ân bukanlah

kitab biasa, apalagi sebagai ciptaan atau kreasi

Muhammad. Simpulan penting lainya dari buku ini

adalah tidak adanya kosakata yang sinonim dalam

al-Qur’ân.
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al-AMÎN, Ihsân. 2000. al-Tafsîr bi al-Ma’tsûr wa Tathwîruh

‘inda al-Syî‘ah al-Imâmiyyah, (Beirut: Dâr al-Hâdî li al-Thibâ‘ah

wa al-Nasyr wa al-Tawzî‘), 488 halaman.

Motivasi penulisan buku ini adalah me-

nelusuri pemikiran dan tradisi yang

terkait dengan al-Qur’ân di kalangan

Syiah. Data yang dikutip dirujuk lang-

sung ke sumber aslinya. Di samping

itu, buku ini dapat disebut objektif

karena tidak melibatkan diri apalagi

membela salah satu dari dua aliran atau mazhab

yang berbeda.

Pembahasan buku ini dibagi ke dalam enam pasal.

Pasal pertama menjelaskan tentang term-term men-

dasar yang terkait dengan bahasan buku ini semisal

tafsîr, atsar, tafsîr bi al-ma’tsûr, syî‘ah, syî‘ah

imâmiyyah, dan selainnya. Pasal kedua mengurai-

kan sumber-sumber tafsîr bi al-ma’tsûr. Pasal ketiga

membahas tentang beberapa tema yang terkait

dengan kelemahan tafsîr bi al-ma’tsûr secara umum,

seperti terintrodusirnya isrâ’iliyyât. Pasal keempat

menguraikan tentang konteks peran hadis dalam

penafsiran, berikut uraian tentang varian metode

yang digunakan dalam penafsiran beserta hasil

pemikirannya. Pasal kelima tentang pandangan

tentang perkembangan tafsir, sejarah kodifikasinya,

serta thabaqat mufasir Syiah sejak masa Rasulullah

hingga kini. Bahasan ini dilengkapi dengan ka-

rakteristik umum setiap periode. Pada pasal terakhir

dipaparkan sejumlah contoh kitab tafsir yang meng-

gunakan metode bi al-ma’tsûr, penilaian masing-

masing, metode yang digunakan dalam menyikapi

riwayat-riwayat tafsir, serta penilaian setiap kitab tafsir

dan posisinya vis a vis metode Syiah.

Simpulan akhir dari buku ini adalah bahwa baik

Sunni maupun Syiah memiliki banyak kesamaan

dalam banyak persoalan tafsir. Disebutkan juga
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bahwa mayoritas uraian tentang Syiah hanya di-

dasarkan pada referensi yang asing, lemah, bahkan

tidak diterima di kalangan Syiah sendiri, sehingga

melahirkan pandangan tentang Syiah yang tidak

representatif -objektif.

BARAZANGI, Nimat Hafez. 2006. Woman’s Identity and the

Qur’ân: A New Reading. (University Press of Florida), 192

halaman, ISBN-13: 978-0813030326.

Buku ini kembali mengajak siapa pun,

Muslim dan non-Muslim, untuk kembali

melihat dan mengkaji perempuan dalam

al-Qur’ân. Dalam buku setebal 192 ha-

laman ini, Barazangi mencoba men-

dalami al-Qur’ân dengan mengambil fo-

kus identitas dan agensitas perempuan.

Barazangi bahkan dengan tegas berpendapat bahwa

afirmasi al-Qur’ân tentang kesetaraan gender me-

rupakan bagian penting al-Qur’ân. Ketertinggalan

perempuan, menurut Barazangi, lebih disebabkan

oleh tidak adanya kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi di wilayah publik. Kerugian ini juga

diperparah oleh sistem patriarki dan absennya

perempuan dalam penafsiran al-Qur’ân. Dengan bekal

kualitas keilmuan dan intelektualitas yang sama,

perempuan juga memiliki otoritas yang sama dengan

laki-laki dalam memahami dan menafsirkan teks-

teks Islam, khususnya al-Qur’ân.

BAYANI, Manijfeh, Anna Contadini & Tim Stanley. 2006. The

Decorated Word: Qur’ans of the 17th to 19th Centuries AD:

Pt. 1 (Nasser D. Khalil i Collection of Islamic Art).  (Khali l i

Collections), 272 halaman, ISBN-13: 978-1874780540.

Buku ini merupakan kompilasi entri, gambar serta

banyak i lustrasi tentang al-Qur’ân yang dicetak

setelah abad XVI. Karya yang terdiri dari dua vo-

lume ini kurang lebih mengandung 150 entri,
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masing-masing 75 entri. Volume pertama ber-

hubungan dengan al-Qur’ân yang dicetak di Turki,

Iran, India, Cina, Afrika Utara, dan Afrika Timur pada

abad XVII dan XVIII, sedangkan volume kedua

menjelaskan al-Qur’ân yang dicetak di Iran dan Turki

pada abad XIX.

ESACK, Farid. 2005. The Qur’ân: a User’s Guide. (t.tp.:

Oneworld Publication), 224 halaman, ISBN-13: 978-

1851683543.

Dalam buku ini, Esack mengkaji sejarah

al-Qur’ân, sejak diturunkan hingga ko-

difikasinya. Dengan pendekatan inovatif

dan kreatif yang menggabungkan iman

dan fakta, Esack menghadirkan buku

ini tidak hanya sebagai buku yang layak

dibaca oleh pemula dalam studi al-

Qur’ân, tetapi juga dapat menjadi penyegar ingatan

bagi yang sudah akrab dengan wacana al-Qur’ân.

Ini sangat beralasan mengingat Esack menulis buku

ini dengan bekal riset akademik yang mendalam

dengan memanfaatkan sumber-sumber klasik dan

kontemporer dalam studi al-Qur’ân.

HAMZA, F. & S. Rizvi 2006. An Anthology of Qur ’ânic

Commentaries: Vol. I, On the Nature of the Divine, (Oxford:

Oxford Uni. Press & Institute of Ismaili Studies), 368 halaman

ISBN13: 978-0-19-720000-1.

Volume pertama buku ini merangkul berbagai mufasir

dari kalangan Sunni, Syiah, ‘Ibâdhî, Muktazilah, dan

Sufi yang hidup pada masa abad kedua Hijriah hingga

masa sekarang. Hamza dan Rizvi mencoba mem-

bandingkan upaya penafsiran semua mufasir ter-

sebut dengan menafsirkan enam ayat dalam al-

Qur’ân. Oleh karena itu, buku ini nyaris menampilkan

perjalanan tafsir al-Qur’ân dari awal hingga akhir,

sekaligus menunjukkan keberagaman dalam me-
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nafsirkan al-Qur’ân. Dalam promosinya, buku ini tidak

hanya ditujukan kepada pendatang baru dalam kajian

al-Qur’ân, tetapi juga kepada mereka yang sudah

lama menggeluti studi al-Qur’ân.

JONES, Alan. 2005. Arabic Through the Qur’ân, (Islamic Texts

Society), 348 halaman, ISBN-13: 978-0946621682.

Buku yang ditulis oleh Alan Jones, Guru

Besar Bahasa Arab di Oxford University,

ingin mengajak mahasiswa dan pem-

baca untuk mempelajari bahasa Arab

melalui al-Qur’ân. Semua contoh kosa-

kata atau tata bahasa terambil dari al-

Qur’ân. Buku ini sangat kaya dengan

contoh tata bahasa dan kosakata penting, termasuk

dari ayat-ayat yang berulang. Sebagaimana buku

teks lainnya, buku ini menyediakan banyak soal

latihan yang jawabannya juga disediakan di bagian

akhir. Buku ini tentu sangat membantu orang-orang

yang ingin mempelajari bahasa Arab dan al-Qur’ân

sekaligus.

KEELER, Annabel 2007. Sufi Hermeneutics: The Qur’an

Commentary of Rashid al-Din Maybudi,  (Oxford: Oxford

University Press & The Institute of Ismaili Studies), ISBN

(Hardback): ISBN 978-0-19-921478-5.

Buku ini merupakan studi pertama

Barat atas tafsir al-Qur’ân Kasyf al-Asrâr

wa ‘Uddah al-Abrâr karya Sufi Persia,

Rasyîd al-Dîn al-Maybudi. Tafsir ini

dianggap penting mengingat tidak ha-

nya merekam perkembangan tafsir

sufistik, tetapi juga menjadi khazanah

pengetahuan tentang tasawuf. Keeler, penulis buku

ini ingin menunjukkan bagaimana tafsir dan doktrin

berdialektika dalam diri seorang Sufi. Buku ini

dimulai dengan pendahuluan (sebagai Bab Satu)
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tentang al-Maybudi dan lingkungan intelektualitas-

nya. Bagian-bagian berikutnya dipecah dalam tiga

bagian besar. Bagian pertama (Bab Dua dan Tiga)

masing-masing membahas penafsiran umum al-

Maybudi yang menggabungkan penafsiran esoterik

dan eksoterik, dan khusus penafsiran sufistiknya.

Bagian kedua (Bab Empat-Tujuh) mengkaji doktrin

sufistik al-Maybudi. Secara khusus, Bab Empat

menjelaskan kondisi tasawuf pada masa al-Maybudi,

khususnya perkembangan tasawuf cinta. Bab Lima

mengkaji pemikiran al-Maybudi tentang ontologi

dan kosmologi. Bab Enam menjelaskan berbagai

aspek psikologi spiritual dalam tafsir Kasyf al-Asrâr.

Adapun Bab Tujuh membahas teologi sufistik tafsir

ini ketika dihubungkan dengan doktrin tasawuf cinta.

Bagian ketiga (Bab Delapan–Sepuluh) ingin me-

nunjukkan bagaimana al-Maybudi mengeksplorasi

penafsiran sufistiknya atas kisah-kisah Nabi Ibrahim,

Musa, dan Yusuf yang hendak ditunjukkan sebagai

prototype Sufi. Pembahasan buku ini juga diperkaya

dengan berbagai literatur tentang tasawuf, sehingga

tidak kehilangan akar intelektualitasnya.

LANE, Andrew J. 2006. A Traditional Mu‘tazil i te Qur ’ân

Commentary, (Leiden: Brill), 444 halaman, •139.00. ISBN

90-0414-700-4.

Karya ini memang membahas kehidup-

an dan karya-karya al-Zamaksyarî, tetapi

secara khusus mengkaji karya tafsirnya

al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq al-Tanzîl wa

‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl.

Sebagaimana lazimnya, bagian pertama

buku ini berisi pengenalan tentang

kehidupan dan karya-karyanya. Bab Satu hingga

Empat masing-masing mengkaji sejarah tafsir ini,

struktur dan metodenya, Hadis-hadis yang dikutip,

serta bahan-bahan kepustakaan yang digunakan al-

Zamakhsyarî. Oleh karena itu, buku ini secara
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komprehensif memperkenalkan penulis dan karya-

karyanya; sebuah upaya yang jarang dilakukan dalam

mengkaji al-Zamakhsyarî.

McAULIFFE, Jane Dammen (Ed.). 2006. The Cambridge

Companion to The Qur’an, (New York: Cambridge University

Press), 332 halaman, ISBN 0-521-53934-x.

Inilah buku yang menghimpun se-

jumlah ide aktual dan inspiratif terkait

dengan al-Qur’ân. Kendati buku ini

diperuntukkan bagi kalangan peminat

studi al-Qur’ân di barat, tetapi uraiannya

mengandung sejumlah informasi dan

gagasan brilian terkait al-Qur’ân dan

warisan intelektualnya, sehingga sangat aktual untuk

dibaca oleh segenap penggiat studi al-Qur’ân. Buku

yang dieditori oleh profesor sejarah dan bahasa Arab

di Georgetown University ini memaparkan 14 artikel

yang ditulis oleh ilmuwan dari berbagai disiplin

keilmuan yang tergabung dalam sebuah tim yang

berkaliber internasional untuk menjelaskan

kompleksitas al-Qur’ân. Di antara ahli keislaman

tersebut adalah Fred. M. Donner, Claude Gilliot,

Harald Motzki, Daniel A. Madigan, Angelika Neuwirth,

Fred Leemhuis, Alexander Knysh, Andrew Rippin,

Asma Barlas, Stefan Wild, Abdulaziz Sachedina.

Keempat belas art ikel dalam buku ini masing-

masing mengetengahkan sebuah topik penting

dalam wacana studi al -Qur ’ân. Di samping

menghadirkan uraian sejarah, l inguist ik, ke-

susastraan, buku ini juga mengetengahkan pe-

ngaruh disiplin keilmuan lain yang menjadi objek

studi al -Qur ’ân, sepert i  antropologi, sosiologi,

filsafat, kritik budaya, dan selainnya. Keempat belas

esai dalam buku ini diklasif ikasi ke dalam l ima

bagian besar.  Pertama, teks al -Qur ’ân, yang

meliputi  latar belakang historis teks al -Qur ’ân
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berikut paparan tentang beberapa problem kon-

temporer mengenai teks al -Qur ’ân; Kedua,

deskripsi dan analisis yang terfokus pada teks al-

Qur’ân dengan analisis secara tematik, literal, dan

eksperiental; Ketiga, sejarah transmisi al -Qur ’ân

yang meliputi varian bentuk mushaf, manuskrip,

peninggalan tulisan kuno dan selainnya; Keempat,

tafsir dan tradisi intelektual yang meliputi sejarah

dan perkembangan tradisi tafsir,  serta peran

ilmuwan barat vis a vis tradisi tafsir; dan kelima,

pembacaan kontemporer yang meliputi  pem-

bacaan wanita terhadap al -Qur ’ân, interpretasi

polit ik terhadap ayat al -Qur ’ân serta pandangan

al-Qur’ân tentang agama-agama.

Sebagaimana buku Companion lainnya, karya yang

dipesan oleh Cambridge University ini diharapkan

menjadi panduan dalam studi al-Qur’ân. Sells, Guru

Besar Sejarah Islam di Chicago University menilai

bahwa buku yang ditulis dan diedit dengan teliti

ini akan menjadi bahan yang sangat berharga bagi

mahasiswa, dosen, dan penggiat studi al-Qur’ân

dalam mengkaji kontroversi tafsir al-Qur’ân di masa

lalu dan sekarang.

al-MUNAJJID, Muhammad Nûr al-Dîn. 1999. al-Isytirâk al-

Lafzhî fî al-Qur’ân al-Karîm bayna al-Nazhariyyah wa al-

Tathbîq, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu‘âshir), cet. I, 288 halaman,

ISBN 1-57547-517-0.

Buku ini menyajikan wacana lafal

musytarak dalam al-Qur’ân dengan

sajian yang terbilang analitik. Bukan

hanya mengeksplorasi konsep ‘konven-

sional’ tentang wacana isytirâk, melain-

kan turut menawarkan sebuah pers-

pektif kritis tentang isytirâk.

Pembahasan buku ini dibagi ke dalam dua bab.

Bab Pertama memuat sejumlah konsep isytirâk
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dari ulama terdahulu dari berbagai disiplin keilmuan

sepert i  bahasa, ushûl f iqh, manthiq, dan ‘ulûm

al-Qur’ân. Adapun bab kedua mengkaji lafal-lafal

al-Qur’ân yang dihimpun dari lima referensi utama

tentang wujûh wa nazhâ’ ir yang memuat lafal -

lafal musytarak dalam al-Qur’ân. Beberapa tokoh

yang pemikirannya banyak dirujuk oleh al-Munajjid

di antaranya: Abû ‘Abdillâh Maulâ Ibn ‘Abbâs (w.

105 H), ‘Alî ibn Abî Thalhah (w. 143 H), al-Suyûthî

(w. 911 H), Musthafâ ibn al - Izmîr î  (w. 1155 H).

Mereka adalah tokoh yang banyak menghimpun

lafal musytarak dalam al-Qur’ân.

Referensi pal ing utama yang digunakan adalah

kitab-ki tab al-wujûh wa al-nazhâ’ ir ,  yang juga

merujuk beberapa kamus atau mu‘jam bahasa Arab

terawal. Salah satu yang menjadi daya pikat buku

ini adalah dari sisi metodenya. Dalam penelitian

ini, al-Munajjid menggunakan dua metode, yaitu:

Pertama, menghitung keseluruhan lafal musytarak

dalam al-Qur’ân yang termaktub dalam tujuh karya

utama dalam bidang al-wujûh wa al-nazhâ’ ir,

kemudian menyeleksi lafal - lafal yang berulang

penyebutannya. Kedua, metode historis berupa

mengemukakan bentuk dasar lafal- lafal tersebut

jika diketahui, dan mencari bentuk dasarnya jika

belum diketahui.

Salah satu simpulan penting dari buku ini adalah

penolakan al -Munajj id terhadap adanya isytirâk

dalam al-Qur ’ân, sebagaimana termaktub dalam

kitab-kitab wujûh wa nazhâ’ir. Hal ini tentu sangat

berbeda dengan yang dikemukakan al-Zarkasyî dan

ulama terdahulu bahwa bentuk wujûh wa nazhâ’ir

merupakan salah satu varian mukjizat dalam al-

Qur’ân. Tegasnya, al-Munajjid menyatakan bahwa

kemukjizatan bukanlah dengan adanya isytirâk

pada lafal - lafal al -Qur ’ân. Kemukjizatan adalah

tersendirinya setiap lafal dengan makna tersendiri

yang tidak berkongsi dengan lafal lain. Kendati
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demikian, al-Munajjid tidak mengingkari terjadinya

isytirâk dalam bahasa, karena diakuinya terdapat

kategori lafal yang fasih dan yang paling fasih;

dha‘ î f  dan matrûk;  dan sebagainya. Ia hanya

mengingkari terjadinya isytirâk dalam lafal-lafal al-

Qur’ân, karena isytirâk lafzhî adalah ‘batu sandung-

an’ terhadap dimensi kefasihan al-Qur’ân.

MUSHTHAFÂ, Jamâl, 2002, Jam‘ al-Qur’ân al-Karîm bayna

al-Haqâ’iq al-Tsâbitah wa al-Syubhât al-Hâbithah, ( t . tp.:

t.p.), 188 halaman.

Penulisan buku ini dimotivasi oleh keinginan kuat

penulisnya untuk menghalau pe-

mahaman-pemahaman ‘bias’ yang di-

kembangkan oleh orientalis, khususnya

seputar jam‘ al-Qur’ân. Atas dasar itu,

penulis merasa terpanggil untuk urung

rembuk memberi penjelasan yang

runtut tentang topik krusial tersebut.

Gaya penyajian yang dituangkan dalam buku ini

juga terbilang eksploratif, yaitu menyusuri sejumlah

hal yang bersangkut paut dengan topik yang

disajikan, sehingga pembaca dapat memperoleh

sebuah benang merah dari gagasan yang dituang-

kan penulis. Data-data buku ini disumberkan pada

referensi-referensi ‘Ulûm al-Qur’ân dan Tafsir, baik

klasik maupun kontemporer, sehingga pembaca

memperoleh sebuah nuansa yang kaya.

Sistematika pembahasan buku ini diawali dengan

uraian tentang penelusuran makna dasar dari kata

jam‘. Selanjutnya dipaparkan konteks jam‘ di zaman

Rasulullah saw. baik dalam bentuk hafalan (hifzh)

maupun tulisan (kitâbah), faktor-faktor yang me-

latarinya, serta bentuk upaya jam‘ tersebut. Bagian

berikutnya mengurai konteks jam‘ di zaman sahabat

Abu Bakr ra., dan ‘Utsmân ibn ‘Affân beserta

distingsi peran kedua sahabat tersebut dalam upaya
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kodifikasi al-Qur’ân. Buku ini juga dilengkapi dengan

lima persoalan yang acap kali mewacana terkait

dengan topik tersebut. Kelima persoalan tersebut

adalah 1) gugatan terhadap ke-mutawâtir-an seluruh

ayat al-Qur’ân; 2) terjadinya kesalahan gramatikal

dalam ayat al-Qur’ân; 3) adanya penambahan dalam

al-Qur’ân; 4) adanya pengurangan dalam al-Qur’ân;

dan 5) terjadinya penyimpangan atau perubahan

dalam lafal- lafal al-Qur’ân. Di akhir pembahasan

penulis memberi kalimat penegasan sebagai posisi

atau sikapnya terhadap wacana tersebut.

RIPPIN, Andrew (ed.). 2006. The Blackwell Companion to

the Qur’an, (London: Blackwell Companions to Religion),

576 halaman, ISBN-13: 978-1405117524.

Buku ini hadir melengkapi seri Companion to the

Qur’ân yang juga diterbitkan oleh Cambridge. Buku

yang diedit oleh Rippin ini melibatkan beberapa

pengkaji al-Qur ’ân kontemporer ter-

kenal seperti Abrahamov, Buck, Carter,

Cornell, Denny, Deroche, El-Awa,

Firestone, Gade, dan lainnya. Mereka

menulis total 30 artikel khusus untuk

seri ini, lengkap dengan catatan,

bibliografi yang sangat luas, indeks

nama, kutipan dari al-Qur’ân, serta isti lah-isti lah

teknis dalam studi al-Qur’ân. Buku yang dipesan

oleh penerbit Blackwell ini terdiri dari tujuh bab

yang masing-masing mengkaji struktur al-Qur ’ân

dan bagaimana ia dibentuk seperti itu, kandungan

al-Qur’ân, retorika al-Qur’ân, penafsiran al-Qur’ân,

posisi al-Qur’ân dalam Islam, dan manifestasi al-

Qur ’ân di seluruh dunia. Sama dengan The

Cambridge Companion to the Qur’ân, buku ini

diharapkan menjadi textbook atau panduan dalam

studi-studi al-Qur’an
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SANDS, Kristin. 2006. Sufi Commentaries on the Qur’ân in Classical

Islam, (London: Routledge), ISBN13: 9780415366854.

Buku ini terdiri dari dua bagian utama

yang masing-masing membawahi lima

(Bab Satu–Lima) dan empat bab (Bab

Enam–Sembilan). Bab Satu mengkaji al-

Qur ’ân sebagai sumber i lmu penge-

tahuan; Bab Dua tentang teks al-Qur’ân,

Bab Tiga tentang pengetahuan dan

praktik spiritual pembacaan al-Qur’ân; Bab Empat

tentang metode penafsiran beberapa Sufi seperti

al-Sarrâj, al-Ghazâlî, Ibn ‘Arabî, al-Naysâbûrî, dan

al-Simnânî; Bab Lima tentang kontroversi tafsir-tafsir

sufistik, termasuk kecaman al-Ghazâlî atas metode

tafsîr bi al-ra’y, pemebelaan al-Ghazâli atas metode

ta’wîl dan tafsir sufistik, serta komentar Ibn

Taymiyah dan Ibn al-Jawzî atas tafsir sufistik.

Sementara itu, bagian kedua terdiri dari: Bab Enam

yang mengkaji beberapa mufasir sufi seperti al-

Tustarî, al-Sulamî, al-Qusyayrî, al-Maybudi, Ruzbihan

al-Baqlî, al-Kasyânî, dan al-Naysâbûri; Bab Tujuh

tentang kajian atas Q.S. al-Kahf [18]: 60-82 tentang

kisah Nabi Musa dan Nabi Khidr; Bab Delapan

membahas kisah Maryam; dan Bab Sembilan mem-

bahas Q.S. al-Nûr [24]: 35 tentang cahaya. Buku

ini dilengkapi juga dengan apendiks tentang mufasir

lainnya seperti al-Thabarî, al-Zamakhsyarî, al-Râzî,

al-Qurthubî, dan Ibn Taymiyah.

SYÂHÎN, ‘Abd al-Shabûr. 1997. ‘Arabiyyah al-Qur’ân, (t.tp.:

Maktabah al-Syabâb), 230 halaman.

Inilah buku yang mengurai kearaban

al-Qur’ân dengan perspektif yang ter-

bilang komplit. Komposisi pem-

bahasannya dibagi ke dalam 12 pasal

yang merupakan representasi dari

sejumlah aspek penting yang patut
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dipahami dalam uraian kearaban al-Qur’ân. Sejumlah

aspek tersebut di antaranya bahasa Arab kuno dan

bahasa Arab kontemporer, bahasa Arab Fushhâ,

kosakata bahasa Arab yang dikaitkan dengan

dimensi kemukjizatan al-Qur’ân, huruf-huruf pada

kosakata bahasa Arab, bahkan memberi tabulasi

akar-akar kata yang terdapat dalam al-Qur’ân disertai

tabel-tabel untuk memudahkan dalam memahami

hasil temuannya. Fenomena bahasa Arab kekinian

juga turut tersajikan di sela-sela pemaparan,

sehingga daya pikat buku ini semakin kuat untuk

dibaca.

Asumsi dasar yang hendak ditandaskan buku ini

adalah bahwa bahasa Arab merupakan anak

kandung dan di lahirkan oleh al -Qur ’ân (bint wa

walîdah al-Qur’ân). Salah satu temuannya adalah

bahwa 80 % bahasa Arab terkini diasalkan dari al-

Qur ’ân, sedangkan 20 % lagi disumberkan dari

bahasa Arab Jahiliah. Syâhîn menegaskan bahwa

relasi antara bahasa Arab dan al -Qur ’ân ibarat

keterkaitan antara air dan sumbernya (mata air).

Art inya, al -Qur ’ân menjadi sumber utama dari

bahasa Arab. Dalam redaksi yang lain, Syâhîn

menyebut bahasa Arab dan al-Qur’ân adalah ibarat

dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan.

Karena al-Qur ’ân, bahasa Arab tetap lestari dan

terus mengalami perkembangan. Baik kosakata

maupun struktur kalimat bahasa Arab tidak punah

dan jauh dari perubahan. Sebagai perbandingan,

bahasa Inggris kontemporer akan sangat berbeda

kosakata dan struktur kalimatnya dengan bahasa

Arab sejak dua abad yang silam.

Publikasi Lainnya

Buku:

AMBROS, Arne A. 2006. A Concise Dictionary of Koranic
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Arabic, (Wiesbaden: Verlag), 241 halaman, •14.90.

ISBN 3-89 500-477-4.

‘ABD AL-MUHSIN, ‘Abd al-Râdhî Muhammad. 2006. Mâdzâ

Yurîd al-Gharb min al-Qur’ân?, (Riyâdh: Dâr al-Kutub

al-Mishriyyah), 251 halaman

ARNALDEZ, Roger. 2005. Les sciences coranique:

Grammaire, droit, théologie et mystique, (Paris: Vrin)

ARNALDEZ, Roger. 2002. Fakhr al-Dîn al-Râzî, commentateur

du coran et philosophe, (Paris: Vrin).

ARNALDEZ, Roger 2002. L’homme selon le Coran. Paris:

Hachette.

GRAMLICH, Richard. 1995. Abû l-‘Abbâs b. ‘Atâ’: Sufi und

Koranausleger, (Stuttgart: Verlag), Vii_346 halaman.

HOFMANN, Murad W. 2005. Qur’ân. Istanbul: Cagli Yalindari,

112 halaman, ISBN 975-454-067-5.

MONACO, Anthony John 2004. The Recitations of

Mohammed: The Symbolic Version of the Koran,

(Author House), 608 halaman, ISBN-13: 978-

1418432133.

NURSÎ, Sa‘îd. 2006. Majmû‘ah Asrâr al-Qur‘ân, (Kairo: Syirkah

Sozler li al-Nasyr), cet. I, 200 halaman, ISBN 977-5323-90-8

OMAR, Abdul M. 2005. The Dictionary of the Holy Quran:

Arabic Words - English Meanings, (Noor Foundation-

Intl) 1010 halaman, ISBN-13: 978-0963206794.



310 JSQ, Vol. II, No. 1, 2007Muhtar, Syahrullah, & Faried

ZAQZÛQ, Mahmûd Hamdî. 2006. Haqâ’iq al-Islâm fî

Muwâjahah Syubhât al-Musyakkikîn, (Kairo: t.p.)

ZÂYID, Mushthafâ Ahmad ‘Abd al-Rahîm. 2006. Ihshâ’ât

al-Qur’ân (Quran Statistics), (Kairo: Mathâbi‘ al-Dâr al-

Handasiyyah), cet. I, 116 halaman.
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