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1.  PENDAHULUAN 

Kegelisahan akademik Al-Jabiri bermula ketika ia menganalisa kegagalan upaya kebangkitan Islam dalam hegemoni 

Barat, baik politik maupun kultural, yang ia tengarai disebabkan terutama oleh tidak efektifnya upaya kebangkitan Islam 

yang diusung, yang bahkan ia sebut telah menyimpang dari mekanisme semestinya. Penyimpangan itu diawali dengan 

seruan berpegang pada tradisi masa lalu (turats) atau kembali kepada “prinsip-prinsip dasar”, tetapi bukan dalam 

pengertian menjadikan prinsip dasar sebagai landasan kebangkitan, sebagai sandaran untuk melakukan kritik terhadap 

masa kini, sebagai batu lompatan ke masa depan, malah membekukan dan menjadikannya sebagai wahana romantisme 

masa lalu. 

Kegelisahan berikutnya, bahwa meski telah banyak seruan dan upaya para pemikir muslim untuk mengkritisi turats, 

membaca ulang, dan merekonstruksinya, namun bagi Al-Jabiri lebih mengesankan ketidakseriusan, ketidakcermatan 

dan putus-putus ketika harus membaca ulang tradisi Arab-Islam secara proporsional, kritis dan menyeluruh. Yang 

tampak justru sebaliknya, yaitu pembacaan-pembacaan yang masih diarahkan model-model masa lalu, atau oleh 

dorongan-dorangan idelogis-kondisional, baik oleh kelompok tradisionalis, orientalis, sosialis, bahkan yang kekiri-kirian, 

sehingga pembacaan kelompok-kelompok tersebut membatasi semata pada hal-hal yang “ingin diungkap” atau ingin 

“dibuktikan”. 

Penelitian ini penting untuk menghadirkan model pembacaan baru terhadap kebudayaan Arab ( turats). Suatu 

pembacaan yang mendalam, radikal dan tajam terhadap tradisi Arab-Islam, pembacaan yang bagi penyusun belum 

pernah dilakukan pemerhati kebudayaan Arab manapun, pembacaan baru tetapi bukan metodologi baru seabgaimana 

digagas para pemikir Islam kontemporer lainnya. 

Dalam penelitian ini Al-Jabiri menggunakan pendekatan dekonstruktif dengan metode analisis struktural dan analisis 

formatif. Metodologi ini dipakai Al-Jabiri terutama memaksudkan bahwa tugas pertama yang harus dilakukan seorang 

intelektual Arab dalam membaca bangunan kebudayaannya adalah menganalisa struktur bangunan yang mapan dengan 

cara mempelajari hubungan antara elemen-elemen yang membuat dan menyatukan bangunan tersebut. Setelah analisa 

struktural ini baru diadakan perombakan atau pembongkaran atas struktur tersebut, dan dilanjutkan dengan 

merekonstruksinya menjadi bangunan yang utuh-baru. Dekonstruksi dengan begitu dimaksudkan untuk mengubah yang 

tetap kepada perubahan, yang absolut kepada relatif, dan yang a-historis kepada historis. 

Al-Jabiri pada “Takwin Al-„Aql Al-„Araby” tidak secara eksplisit menyebut penelitian-penelitian tokoh pendahulu dalam 

topik yang ia baca, sehingga memudahkan kita untuk menentukan keterkaitan pemikiran-pemikirannya dalam teori 

maupun objek kajian dengan pemikiran para tokoh tersebut. Namun begitu, kita tidak bisa serta-merta melepas Al-

Jabiri begitu saja dari konteks membaca ulang kebudayaan Arab yang juga telah dilakukan para tokoh pemikir Islam, 

baik sebelum Al-Jabiri maupun sezaman. Yang harus dialakukan selanjutnya, adalah mengembalikan pemikiran Al-Jabiri 

kepada “habitatnya” untuk kemudian dilihat-dianalisa kesamaan, perbedaan, maupun keunikan masing-masing 

pemikiran. 

Kajian Al-Jabiri dalam buku ini memberikan sumbangan model pembacaan baru kepada pera pemikir ke-Islaman dalam 

berhubungan dengan tradisi Islam (turats), memberikan sumbangan rumusan alternatif bagi para pengusung 

kebangkitan Islam, kebangkitan yang dibangun di atas nalar kritis, bukan nalar yang tertidur dan berlindung di balik 

dinding angkuh tradisi, dan memberikan sumbangan kerangka teori untuk menjelaskan secara cermat kebudayaan 

Islam, baik kerangka epistemologis maupun ideologis. 

Penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang memuat uraian singkat tentang kegelisahan-kegelisahan akademik yang 

dihadapinya. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tentang pendekatan awal sebagai pengantar, yaitu kerangka 

teori, metode dan pembatasan konsep-konsep umum yang ada dalam penelitiannya, lalu dilanjutkan dengan 

menganalisa unsur-unsur pembentuk kebudayaan Arab dan pembentukan nalar Arab itu sendiri, yang dibagi dalam tiga 

bahasan; pembentukan sistem pengetahuan bayani, lalu pembentukan sistem pengetahuan irfani, dan kemudian 
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pembentukan sistem pengetahuan burhani. Bagian terakhir ditutup dengan kajian seputar ilmu dan politik dalam 

kebudayaan Arab dalam rangka menganalisa muatan-muatan ideologis nalar Arab dan usaha melepaskan diri darinya. 

2. PROBLEM (KEGELISAHAN AKADEMIK) 

2.1. Grand Proyek Kebangkitan Arab-Islam dan Rentetan Sense of Crisis 

Memahami buku “Takwin Al-„Aql Al-Araby”, tak bisa menduakannya dari konteks kebangkitan Arab-Islam yang menjadi 

grand proyek (masyru‟ nahdhawy) M. Abid Al-Jabiri.[2] Buku ini merupakan buku pertama dari seri Kritik Nalar Arab 

yang dimaksudkan sebagai rumusan awal atas grand proyek tersebut. Tak sederhana memang memahami kegelisahan 

(sense of crisis) Al-Jabiri dalam buku ini, diperlukan kesabaran membaca-memetakan pemikirannya secara global yang 

melatari gagasannya tentang Kritik Nalar Arab, untuk kemudian memahami kegelisahan-kegelisahanya secara spesifik 

sebagaimana ia artikulasikan dalam buku ini. 

Kritik Nalar Arab lahir oleh keprihatinan Al-Jabiri atas gagalnya kebangkitan Islam dalam hegemoni Barat, baik politik 

maupun kultural, yang ia tengarai disebabkan terutama oleh tidak efektifnya upaya kebangkitan Islam yang diusung 

para pendahulu, bahkan ia sebut telah menyimpang dari mekanisme semestinya. Penyimpangan itu –menurutnya- 

diawali dengan seruan berpegang pada tradisi masa lalu (turats) atau kembali kepada “prinsip-prinsip dasar”, tetapi 

bukan dalam pengertian menjadikan prinsip dasar sebagai landasan kebangkitan, sebagai sandaran untuk melakukan 

kritik terhadap masa kini, sebagai batu lompatan ke masa depan, malah membekukan dan menjadikannya sebagai 

wahana romantisme masa lalu.[3] 

Tak jauh beda adanya upaya kebangkitan Arab-Islam kontemporer[4]. Al-Jabiri menilai setidaknya ada dua karakter 

yang melekat, yaitu : [1] pembelaan tradisi (turas)[5] yang berlebihan dalam rangka mempertahankan identitas dari 

ancaman pihak asing. Dengan demikian, proses kembali pada “prinsip dasar” yang sejatinya dilakukan dengan 

paradigma kritis, diorientasikan untuk melampaui masa lalu dan melompat ke masa depan, pada akhirnya bertabrakan 

satu sama lain, tumpangtindih dan lebih merupakan upaya berlindung ke masa lalu dari tekanan pihak asing.[6] [2] 

pembelaan tradisi yang berlebihan, pada gilirannya melapangkan jalan bagi tradisi (turats) mengukuhkan otoritasnya, 

dan membentuk kesadaran yang semakin jauh dari realitas. Tak ayal, titik tolak pemikiran lantas bukan dari realitas, 

tetapi dari kesadaran yang telah dibentuk sedemikian rupa oleh tradisi, sehingga realitas kontemporer dibaca hanya 

dengan kacamata tradisi. Akibatnya, mind set generasi sekarang tak lebih merupakan dua sisi mata uang metode, 

konsep dan pemikiran masa lalu yang turut terbawa-terlibat dalam konflik dan persoalan-persoalan masa kini, meski 

realitas sosial yang berperan membentuk dan melahirkannya telah tiada.[7] 

Persoalan-persoalan tersebut –bagi Al-Jabiri- lebih merupakan persoalan kesadaran masa lalu yang membudaya 

dikalangan masyarakat Arab, yang “tanpa sengaja” diproyeksikan pada masa kini, dan yang selama ini mengikat mereka 

dengan janji-janji kebangkitan Islam. Karenanya, perlu dilakukan rekonstruksi atas “kesadaran” masa lalu, masa kini, 

dan hubungan antara keduanya (i‟adatu bunyatil-wa‟yi bil-madhi wal-hadhir wal-„ilaqah bainahuma), dalam arti, perlu 

upaya dekonstruksi-penulisan ulang (ta‟rikhiyah) terhadap sejarah masa lalu dan merekonstruksinya sebagai tradisi 

(turats) yang dilestarikan sekaligus dibatasi kekuatannya.[8] 

Persoalan mekanisme pembelaan tradisi (turats) yang berlebihan dan mengukuhkan otoritas tradisi –sebagaimana 

disebutkan, bagi Al-Jabiri amat berkelindan dengan bahkan telah menjadi karakter budaya bangsa Arab. Harus ada 

upaya melepaskan diri dari otoritas “refrensial” (ithar al-marja‟i) model Arab-Islam abad pertengahan tersebut, namun 

bukan dalam kerangka mengabaikan tradisi. Melepaskan diri dari otoritas tradisi, dalam arti mengkajinya secara kritis 

dan melampauinya, menurut Al-Jabiri tidak dapat terwujud kecuali dengan mendekonstruksi-merekonstruksi 

strukturnya, menyusun kembali keterkaitannya satu sama lain dan dengan orientasi memulihkan historitasnya, 

keutuhan konsep dan kategori-kategorinya[9]. 

Sederet keprihatinan Al-Jabiri seperti dipaparkan, bagi penyusun sekaligus merupakan gambaran riil wajah kebudayaan 

Arab kontemporer, yang dialami sekaligus menjadi kegelisahannya. Budaya yang Al-Jabiri sebut tengah membangun 

proyek kebangkitan, namun dengan nalar yang “tertidur”, nalar yang tidak mampu melakukan evaluasi secara 

menyeluruh terhadap mekanisme, konsep dan pemikiran-pemikirannya.[10] Pembacaan-pembacaan yang cermat dan 

kontinyu lantas sangat dibutuhkan untuk menganalisa secara kritis-komprehensif struktur dan karakteristik budaya 

Arab, kendati upaya tersebut telah dimulai sejak ratusan tahun lalu dan telah menghasilkan produk pemikiran, konsep 
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dan teori final seputar kebudayaan Arab. Namun, bagi Al-Jabiri, pembacaan-pembacaan itu, baik oleh kelompok 

tradisionalis, orientalis, sosialis, bahkan yang kekiri-kirian, masih tampak diarahkan model-model masa lalu, atau oleh 

dorongan-dorangan idelogis-kondisional, sehingga pembacaan kelompok-kelompok tersebut membatasi semata pada 

hal-hal yang “ingin diungkap” atau ingin “dibuktikan” dan tak lebih.  

Membaca kebudayaan Arab, menurut Al-Jabiri tidak bisa tidak harus dimulai dengan “mengkaji secara epistemologis” 

nalar Arab sebagai bagian yang tersusun dan terbentuk didalamnya, yang pada saat bersamaan juga memproduksi 

sekaligus mereproduksinya, maka proses kritik yang ia maksudkan adalah upaya membebaskan diri dari kungkungan 

pembacaan-pembacaan dominan serta membongkar realitas budaya Arab dengan beragam cabangnya, tanpa terkait 

dengan perspektif-perspektif dominan. Namun, dalam kerangka inipun, lagi-lagi Al-Jabiri dapati persoalan-persoalan 

pada realitas sejarah kebudayaan Arab : 

1. Bahwa sejarah kultural Arab adalah sejarah perpecahan, sejarah biografi dan opini, sejarah yang terpotong-potong, 

berserakan dan bukan sejarah utuh bagunan pemikiran. Pada sejarah persetruan, keragaman, pertarungan dan 

diskontinuitas tersebut terkubur sejarah keutuhan, kesatuan, integrasi dan kontinuitas.[11] 

2.  Bahwa sejarah kultural Arab sebagaimana mendominasi saat ini adalah sejarah ilmu dan disiplin Islam yang satu 

sama lain terputus. Sejarah fiqh terpisah dari sejarah nahwu, dari kalam, filsafat dan seterusnya. Dalam hal ini Al-

Jabiri –untuk memudahkan penulisan kembali sejarah- menghendaki terjaganya keterkaitan antar masing-masing 

disiplin, sehingga dapat diyakini adanya sisi integratif dan kesatuan di balik keragaman. [12] 

3. Bahwa era yang ditunjukkan dalam sejarah kultural Arab saat ini bersifat statis, dalam arti tidak menampilkan 

perkembangan pemikiran atau peralihannya dari satu kondisi ke kondisi yang lain, melainkan tampak seperti “pameran 

atau pasar” yang menjajakan barang-barang kultural masa lalu, yang secara bersama hidup dalam satu era, dan saling 

berdampingan satu sama lain. Sebagai kelanjutannya, kesadaran bangsa Arab tentang era kultural dalam sejarah 

mereka tampak tumpangtindih dan menyebabkan hilangnya kepekaan sejarah. Semua unsur masa lalu seakan muncul 

bersamaan di depan mata, tetapi bukan fase-fase sejarah yang berkesinambungan.[13] 

4.  Ketumpang-tindihan era kultural sejarah Arab mengindikasikan pula ketumpang-tindihan ruang dan waktu. Dalam 

arti, bahwa sejarah kultural Arab lebih menekankan tempat dari pada waktu; sejarah Kufah, Dimasyq, Kairo, Fas, 

Cordova, dll., yang berakibat pada pembentukan karakter sejarah kultural Arab menjadi sejarah “kepulauan kultural” 

yang eranya terpisah satu sama lain sebagaimana tempatnya. Kepulauan kultural ini selanjutnya hadir dalam kesadaran 

Arab kontemporer secara tak berkesinambungan dan a-historis. Sesuatu yang yang menjadikan kesadaran historis 

Arab didasarkan pada akumulasi, bukan pada kesinambungan, berdasar pada tumpukan bukan pada sistem.[14] 

5.  Bahwa sejarah kultural Arab Islam dicirikan dengan keterputusan dari sejarah kultural dunia, terutama setelah 

melihat nyata hilangnya “peran sejarah” (ad-daur as-saqafy) budaya Arab Islam dalam sejarah dunia (Islam is holliday 
from world history).[15] 

Lima poin persoalan spesifik ini merupakan temuan Al-Jabiri dalam menelusuri kebudayaan Arab dan menjadi 

kegelisahannya lebih lanjut. Lima poin ini kemudian memaksa Al-Jabiri mengambil jalan dekonstruksi dengan cara 

membagi pembacaannya dalam dua tahap, tahap analisa formatif (at-tahlil at-takwini) terhadap proses-proses 

pembentukan kebudayaan Arab, disusul kemudian dengan analisa struktural (at-tahlil al-bunyawi) atas sistem 

epistemologi yang berbenturan satu sama lain dalam sistem kebudayaan Arab. Maka buku “Naqd Al-„Aql Al-„Araby ; 
Takwin Al-„Aql Al-„Araby,” seperti kita kaji hari ini diselesaikan dengan dua kerangka pembahasan tersebut.  

2.2. Kegelisahan Sebenarnya 

Hal yang menjadi pokok kegelisahan Al-Jabiri dalam karyanya, Naqd Al-„Aql Al-Araby; Takwin Al-„Aql Al-„Araby,” menurut 

penyusun –seperti juga ditegaskannya- ada pada ketidakseriusan, ketidakcermatan dan putus-putusnya upaya untuk 

membaca ulang kebudayaan Arab secara proporsional, kritis dan menyeluruh. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu 

pembacaan-pembacaan yang masih tampak diarahkan model-model masa lalu, atau oleh dorongan-dorangan idelogis-

kondisional, baik oleh kelompok tradisionalis, orientalis, sosialis, bahkan yang kekiri-kirian, sehingga pembacaan 

kelompok-kelompok tersebut membatasi semata pada hal-hal yang “ingin diungkap” atau ingin “dibuktikan”. Karenanya, 

melalui buku pertama seri Kritik Nalar Arab ini, Al-Jabiri berusaha menghadirkan pembacaan baru tetapi berbeda dari 
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para pemikir muslim kontemporer lainnya. Pembacaan yang ia kemas dalam dekonstruksi budaya Arab-Islam dan 

rekonstruksi epistemologi Islam, melalui dua tahap pembahasan secara terpisah tetapi saling melengkapi, yaitu tahap 

analisa formatif terhadap mekanisme pembentukan sistem kebudayaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap analisa 

struktural-epistemologis terhadap struktur kebudayaan Arab. 

3. PENTINGNYA TOPIK PENELITIAN 

Penelitian Al-Jabiri dalam karyanya, “Kritik Nalar Arab ; Formasi Nalar Arab,” penting untuk menghadirkan model 

pembacaan baru terhadap kebudayaan Arab (turats). Suatu pembacaan yang mendalam, radikal dan tajam terhadap 

tradisi Arab-Islam, pembacaan yang bagi penyusun belum pernah dilakukan pemerhati kebudayaan Arab manapun, 

pembacaan baru tetapi bukan metodologi baru seabgaimana digagas para pemikir Islam kontemporer lainnya. 

Dalam penelitian ini Al-Jabiri menggunakan pendekatan dekonstruktif dengan metode analisis struktural dan analisis 

formatif. Metodologi ini dipakai Al-Jabiri terutama memaksudkan bahwa tugas pertama yang harus dilakukan seorang 

intelektual Arab dalam membaca bangunan kebudayaannya adalah menganalisa struktur bangunan yang mapan dengan 

cara mempelajari hubungan antara elemen-elemen yang membuat dan menyatukan bangunan tersebut. Setelah analisa 

struktural ini baru diadakan perombakan atau pembongkaran atas struktur tersebut, dan dilanjutkan dengan 

merekonstruksinya menjadi bangunan yang utuh-baru. Dekonstruksi dengan begitu dimaksudkan untuk mengubah yang 

tetap kepada perubahan, yang absolut kepada relatif, dan yang a-historis kepada historis.[16] 

4. HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Al-Jabiri pada “Takwin Al-„Aql Al-„Araby” tidak secara eksplisit menyebut penelitian-penelitian tokoh pendahulu dalam 

topik “membaca ulang sejarah kebudayaan Arab” yang ia menjadi perhatiannya, sehingga memudahkan kita untuk 

menentukan keterkaitan pemikiran-pemikirannya dalam teori maupun objek kajian dengan pemikiran para tokoh 

tersebut. Namun begitu, kita tidak bisa serta-merta melepas Al-Jabiri begitu saja dari konteks membaca ulang 

kebudayaan Arab yang juga telah dilakukan para tokoh pemikir Islam, baik sebelum Al-Jabiri maupun sezaman. Yang 

harus dialakukan selanjutnya, adalah mengembalikan pemikiran Al-Jabiri kepada “habitatnya” untuk kemudian dilihat-

dianalisa kesamaan, perbedaan, maupun keunikan masing-masing pemikiran. 

Diantara penulis Arab yang pertama mengangkat tema kritik pemikiran ini adalah Sadiq Jalal Azam, seorang pemikir 

Muslim kontemporer beraliran Marxist berasal dari Syiria. Melalui buku berjudul Naqd al-Aql al-Dini (1972)[17] Azam 

menganalisa pola pikir keagamaan yang berkembang di kalangan masyarakat Arab, dicirikan dengan karakter 

metaphysical-oriented. Azam lantas menggagas pembacaan ulang-penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan 

mengenai peran Tuhan dalam sejarah manusia. Buku yang ia terbitkan ini tak ayal melahirkan reaksi keras dari 

beberapa kalangan, yang kemudian membawanya kedepan pengadilan. 

Hasan Hanafi juga di gerbong yang sama, mendefinisikan upaya “rekonstruksi” sebagai upaya pembangunan kembali 

(i‟adah buniyat min jadid) warisan Arab-Islam dengan melihat kepada spirit modernitas dan kebutuhan Muslim 

kontemporer. Teologi/kalam yang dianggap Hanafi sebagai ilmu yang paling fundamental dalam tradisi Islam harus 

dibangun kembali sesuai dengan perspektif dan standar modernitas. Untuk itu, ia mengajukan ide neo-kalam (ilmu 

kalam baru). Ilmu tersebut bukan hanya ideologi doktrinal sebagaimana pernah dipahami Al-Asy‟ari, Baqillani dan Al-

Ghazali. Ilmu itu lebih merupakan ideologi revolusi atau revolusi ideologis yang dapat memotivasi kaum Muslim Modern 

untuk beraksi melawan despotisme dan penguasa otoriter. Dalam bentuk yang beragam, Hanafi selalu mengaitkan 

teologi ini dengan teologi tanah, teologi kaum tertindas, dan teologi pembebasan ala Amerika Latin.[18] 

Pandangan rekonstruktif Hanafi lainnya adalah tentang Sufisme atau tasawuf. Dalam beberapa tulisan, ia mengajak kita 

untuk melihat kembali konsep tasawuf yang ada. Menurutnya, pengertian tasawuf yang ada sudah tidak relevan lagi 

untuk konteks sekarang. Tasawuf klasik penuh dengan nilai-nilai negatif-pasif dan atribut-atribut kelemahan, karena ia 

dibentuk dari reaksi oleh sebagian orang yang tidak puas kepada penguasa muslim saat itu. Atribut-atribut pasif ini, 

menurut Hanafi harus diubah dan harus disesuaikan dengan kondisi Muslim sekarang. Kaum muslim kontemporer terus  

tertekan oleh penguasa dan hegemoni model kapitalisme. Karenanya, nilai-nilai pasif itu harus diganti dengan spirit 

yang lebih positif, seperti revolusi (tsawrah), penolakan (rafdl), kemarahan (ghadlab) dan oposisi (mu‟aradlah), 

bukannya kerelaan (ridla), penyerahan diri (tawakkal), penahanan diri (shabr) dan rendah hati (wara‟)[19] 
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Mohammed Arkoun di lain pihak, membaca tradisi (turats) dengan membedakan antara dua bentuk tradisi. pertama, 

Tradisi atau Turats dengan T besar, yaitu tradisi yang transenden yang selalu dipahami dan dipersepsi sebagai tradisi 

ideal, yang datang dari Tuhan dan tidak dapat diubah-ubah oleh kejadian historis. Tradisi semacam ini adalah abadi dan 

absolut. Tradisi Jenis kedua ditulis dengan T kecil (tradition/turats). Tradisi ini dibentuk oleh sejarah dan budaya 

manusia, baik yang merupakan warisan turun temurun sepanjang sejarah kehidupan, atau penafsiran manusia atas 

wahyu Tuhan lewat teks-teks kitab suci. Antara dua jenis tradisi ini, Arkoun mengesampingkan jenis yang pertama, 

karena menurutnya, tradisi tersebut berada di luar pengetahuan dan kapasitas akal manusia. Dengan begitu, target dan 

objek kajian yang akan dilakukannya adalah turats jenis yang kedua; turats yang dibentuk oleh kondisi sejarah (kondisi 

ruang-waktu). 

Membaca turats adalah membaca teks, seluruh jenis teks. Karena turats tersebut dibentuk dan dibakukan dalam 

sejarah, ia pun harus dibaca lewat kerangka sejarah, inilah historisisme itu. Menurut Arkoun, salah satu tujuan 

membaca teks, teks suci khususnya, adalah untuk mengapresiasi teks tersebut di tengah-tengah perubahan yang terus 

terjadi. Dengan kata lain, ajaran-ajaran agama yang berasal dari teks suci tersebut harus selalu sesuai dan tidak 

bertentangan dengan segala keadaan, inilah salah satu inti pesan ajaran Islam itu; al-Islam yashluh li kulli zaman wa 
makan. Dari sini, apa yang sedang diusahakan Arkoun, seperti para reformer lainnya, adalah pengharmonisasian tradisi 

dengan modernitas melalui metode terbaru.[20] 

Mengkuti jejak intelektual diatas, Nasr Hamid Abu Zayd tahun 1990 juga menerbitkan karya yang bernuansa kritis 

pemikiran dan dia beri judul Naqd al-Khitab al-Dini. Buku ini sebenarnya merupakan kritik sekaligus jawaban terhadap 

para pengkritisinya yang melemparkan tuduhan dan kritikan atas karya intelektualnyanya berjudul Mafhum al-Nass dan 

al-Imam al-Shafi‟I wa Ta‟sis al-aydulujiyyah al-Wasatiyyah. Di buku ini, Nasr mencoba menulusuri apa yang disebutnya 

aliyat al-fikr (mekanisme) pemikiran Islam kontemporer. Dia mngkritisi model pikiran yang dikembangkan kelompok 

salaf yang menurutnya telah gagal untuk membuat disgtingsi jelas antara agama dan pemikiran agama, tapi dia juga 

tidak bersetuju dengan pola pikir yang dikembangkan oleh Islam Kirinya Hasan Hanafi yang menuru tunya sangat penuh 

dengan muatan ideologis. Apa yang menarik dari buku ini adalah pengarang mencoba untuk menkonseptualisasi kembali 

makna wahyu dalam hubungannya dengan realitas sosial dan kemasyarakatan. [21] 

Dalam pengamatan penyusun Muhammad „Abid al-Jabiri kelihatnnya tidak begitu tertarik untuk mereformulasi metode-

metode baru seperti para pemikir sezaman lainnya, karena dalam pandangannya, yang menjadi masalah sentral 

sebenarnya bukan metodologi tapi lebih luas mencakup bangunan utuh epistemologi yang bersemayam dalam 

kebudayaan Arab-Islam,  sebab metodologi tak lain hanyalah sebuah refleksi eksternal dari bangunan epistemologi itu 

sendiri. Oleh sebab itulah ia lebih tertarik untuk merekonstruksi epistemologi dari pada membangun metodologi 

alternatif yang dinilainya tidak cukup mendasar dan tidak mengenai sasaaran sebenarnya.  

5. METODOLOGI PENELITIAN 

Telah disebutkan bahwa pendekatan yang dipilih Al-Jabiri dalam menghadirkan pembacaan baru terhadap kebudayaan 

Arab adalah pendekan dekonstruktif, dengan analisis formatif (at-tahlil at-takwini) dan analisis struktural (at-tahlil al-
bunyawi) secara bergantian sebagai pisau pembahasannya. Analisis formatif –disatu sisi– digunakan Al-Jabiri untuk 

memperoleh data tentang proses-proses pembentukan kebudayaan Arab, tak terkecuali pembentukan nalar Arab itu 

sendiri sebagai unsur yang tersusun dan terbentuk sekaligus yang memproduksi dan mereproduksinya, di sisi lain, 

digunakan untuk mengulas sistem epistemologis yang tampak saling berbenturan dan masih berselubung idelogis, 

dengan maksud memurnikan sistem tersebut sebagai suatu metode dan epistem yang utuh.  

Analisis struktural digunakan untuk memperoleh data-data tentang struktur bangunan kebudayaan Arab yang telah 

mapan, dengan cara mempelajari hubungan antar elemen yang membentuk dan menyatukan bangunan tersebut, 

mempelajari pokok-pokok dan cabang-cabangnya, dasar-dasar serta metode-metodenya. Dua pisau analisis ini 

meniscayakan upaya dekonstruksi sejarah kebudayaan Arab, upaya membebaskan diri dari sesuatu yang telah mati 

atau tetap kokoh dalam dunia nalar dan tradisi kultural bangsa Arab. 

Memulai pembahasan tahap pertama, Al-Jabiri mengajukan beberapa pertanyaan untuk membatasi konsep-konsep 

umum terkait metode penelitiannya ; apa itu nalar Arab? Apa hubungannya dengan kebudayaan Arab? Apa karakteristik 

gerakan dalam kebudayaan Arab dan bagaimana cara membatasi eranya? Bagaimana menguraikan peroblematika titik 
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permulaan; permulaan yang membentuk nalar Arab dan kebudayaan yang terkait dengannya? Dan terhadap kerangka 

rujukan (frame of refference) mana keduanya harus dihubungkan? 

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Jabiri meminjam teori Lalande untuk –pertama– menjelaskan perbedaan nalar 

sebagai sebuah perangkat berfikir dan nalar sebagai produk pemikiran. Menurut Lalande, nalar dibedakan menjadi nalar 

pembentuk atau aktif (La raison Constituante) dan nalar terbentuk atau dominan (La raison Constituee). Yang pertama 

adalah aktifitas kognitif yang dilakukan pikiran ketika mengkaji dan menelaah serta membentuk konsep dan 

merumuskan prinsip-prinsip, sedang yang kedua, adalah sejumlah asas dan kaidah yang dijadikan pegangan dalam 

berargumentasi (istidlal).[22] Nalar jenis kedua ini bersifat termporal, berbeda dari satu periode ke periode yang lain, 

dan berubah meski dalam batas-batas tertentu. Dalam konteks kajian ini, Al-Jabiri “mengunci” kata nalar pada makna 

kedua (terbentuk), yaitu sekumpulan “kaidah” yang dibakukan dan diterima dalam era sejarah tertentu, dan yang 

menerima nilai mutlak selama era itu. 

Kedua, teori nalar Lalande juga digunakan Al-Jabiri untuk menetapkan bahwa nalar terbentuk sebenarnya merupakan 

“sistem pengetahuan” yang menjadi dasar bagi, dan merupakan cara memperoleh pengetahuan dalam kebudayaan 

Arab. Sistem pengetahuan ini lebih lanjut Al-Jabiri definisikan –senada Lalande– sebagai sejumlah konsep, prinsip 

dasar dan aktifitas untuk memperoleh pengetahuan dalam suatu era historis tertentu. Dengan demikian, nalar dan 

kebudayaan adalah dua fenomena dalam satu struktur. Nalar dan kebudayaan menjadi satu ketika kebudayaan dimaknai 

sesuatu yang tetap utuh sementara yang lain telah terlupakan, bahwa nalar Arab pada dasarnya adalah apa yang 

disisakan oleh kebudayaan Arab untuk orang-orang Arab, setelah mereka melupakan apa yang diajarkan oleh 

kebudayaan tersebut. Yang disisakan adalah faktor-faktor permanen, sedang yang terlupakan adalah faktor-faktor yang 

berubah. Pembacaan selanjutnya oleh Al-Jabiri kemudian diarahkan pada upaya menemukan hal-hal yang permanen 

(tsawabit) dalam sejarah kebudayaan Arab sejak masa Jahiliyah hingga sekarang, tanpa mengabaikan hal-hal yang 

berubah (mutaghayyirat). 

Selain teori tentang nalar Lalande, Al-Jabiri juga meminjam teori John Peaget untuk mengkaji struktur nalar Arab, yaitu 

teori ketidaksadaran kognitif (al-la syu‟ur al-ma‟rifi).[23] Dalam teori yang terpengaruh pandangan Frued tentang alam 

bawah sadar ini, aktifitas mengetahui dilakukan seseorang adalah sama seperti aktivitas seseorang yang tengah jatuh 

cinta. Gemuruh perasaan tersebut berpengaruh dan tercermin dalam tingkah lakunya, meski ia tidak sadar atau tahu 

bagimana cara ia mencintai, mengapa mencintai, dst.  Sama halnya orang yang berilmu, dapat dilihat pengaruh ilmu 

tersebut pada tingkah lakunya, tetapi ia tidak menyadari bagaimana mengetahui dan bagaimana mekanisme yang 

mengarahkan pada proses itu (paling tidak pada tahap tertentu dari pertumbuhan cakrawalanya). Piagett lebih jauh 

menemukan kemungkinan menerapkan ketidaksadaran kognitif ini untuk menyingkapkan sejumlah aktifitas kognitif 

tersembunyi yang mengarahkan proses mengetahui bagi setiap individu. [24] 

Teori ini digunakan Al-Jabiri pada wilayah kajian epistemologi kultural terkait penelitiannya tentang nalar Arab. Struktur 

nalar Arab pada tingkat tertentu bagi Al-Jabiri –dalam hal ini senada Piagett– adalah konsep dan aktifitas pemikiran 

yang membekali individu-individu dalam kebudayaan Arab dan membentuk ketidaksadaran kognitif yang mengarahkan 

pandangan-pandangan mereka pada wilayah pemikiran dan akhlak, serta cara pandang mereka terhadap diri mereka 

sendiri dan orang lain.[25] Jika ditanya mengapa harus ketidaksadaran, sedang yang dikaji adalah periode-periode 

kultural objektif? Menurut Al-Jabiri, teori ini akan membantu mengembalikan aktifitas pengetahuan kepada konsep dan 

mekanisme yang sama sekali tidak tersadari namun bisa diteliti, didekati dan dianalisa sebagai ganti dari  pilihan untuk 

mengembalikan pengetahuan kepada analisa “kognisi”, “akal” atau konsep-konsep lain yang menyesatkan.[26] 

Teori ini –lebih jauh- digunakan Al-Jabiri dalam menganalisa kesadaran era kultural bangsa Arab terkait usahanya 

menentukan aktifitas pengetahuan dalam konstalasi kebudayaan Arab. Al-Jabiri menghubungkan era kultural dengan 

era ketidaksadaran, bahwa ketidaksadaran adalah a-historis sebab tidak mengenal era alamiah, ia memiliki eranya 

sendiri yang sama sekali berbeda dari era kesadaran.[27] Dalam kebudayaan, waktu atau era tidak hanya dipandang 

sebagai suatu yang di dalamnya terjadi pergerakan-perpindahan, tetapi juga saat-saat terjadi stagnansi. Apabila yang 

terjadi adalah gerakan statis, maka fase-fase kultural atau fase-fase perkembagan pemikiran senantiasa bersifat 

akumulatif, tumpangtindih, saling berkompetisi, ia tidak menyatu juga tidak pergi. Dari pengertian ini, Al-Jabiri 

menegaskan bahwa gerakan dalam kebudayaan Arab sebenarnya bersifat tetap dan senantiasa merupakan gerakan 

statis, bukan gerakan dinamis, era kulturalnya adalah era yang stagnan, tidak dinamis, oleh sebab era kultural dipahami 

bangsa Arab sama dengan era ketidaksadaran, era yang tumpang tindih, bergelombang, membentuk spiral, sehingga 

tahap-tahap yang sebenarnya berbeda bisa berdampingan dalam satu bangunan pemikiran.  
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Teori yang sama juga digunakan Al-Jabiri untuk menganalisa pembagian sejarah yang selama ini berlaku dalam kajian 

kebudayaan Arab, yaitu zaman jahili, zaman Islam dan zaman kebangkitan. Baginya, pembedaan ini tidak dipahami 

sebagai tahap-tahap perkembangan, bukan sebagai era kultural yang satu sama lainnya dibedakan oleh karakteristik 

yang khas, sehingga menjadikannya bersambung dan terpisah. Akibatnya, ketiga era tersebut hadir dalam kesadaran 

bangsa Arab sebagai “kepulauan kultural”, dalam arti bahwa seseorang yang meneliti kebudayaan Arab, ketika 

berpindah dari zaman Islam kepada zaman kebangkitan atau zaman jahili, ia tidak merasa telah berpindah dari era 

kultural yang satu kepada era kultural yang berlainan secara epistemologis maupun ideologis, tetapi dengan tanpa 

beban meloncat dari tempat satu ke tempat lain. Semua ini terjadi, selain disebabkan penyamaan era kultural dengan 

era ketidaksadaran, juga oleh sebab kesadaran yang dibangun bangsa Arab adalah kesadaran tempat, bukan waktu 

yang berubah dari satu periode ke periode yang lain, yang menyudahi satu periode kemudian berpindah pada  periode 

yang lain, dengan muatan epistemologis dan ideologis yang diusung. 

Untuk menjawab pertanyaan terakhir, Al-Jabiri menggunakan peristilahan –untuk tidak menyebut teori- yang 

merupakan temuannya, yaitu “kerangka refrensial” (al-ithar al-marja‟i).[28] Peristilahan ini mengandung pengertian, 

bahwa nalar setiap individu –seperti disebutkan sebelumnya- merupakan sekumpulan unsur (konsep dan gambaran) 

yang membentuk dasar-dasar yang membatasi hubungannya dengan segala sesuatu; pemahaman, reaksi, posisi 

masing-masing terhadapnya dan seterusnya. Jika manusia bisa saling memahami dan berhubungan satu sama lain, 

tidak lain karena mereka hidup dalam kehidupan yang hampir sama, yang diikat oleh parameter-parameter disepakati 

atau “kerangka refrensial” yang sama. 

Dalam konteks kebudayaan, peristilahan ini digunakan untuk memandang budaya –budaya apapun-, sebagai suatu 

entitas independen yang diatur sistem refrensial yang khas, yakni sejumlah konsep dan perangkat pemikiran, nilai 

estetika dan tata krama, yang terbentuk dalam satu atau beberapa era dari kebudayaan; konsep, mekanisme dan nilai 

yang mula-mula dikuatkan oleh ikatan dengan dunia kebudayaan itu, kemudian dengan dunia yang berada di 

sekelilingnya. Sejarah atau era kebudayaan ini lantas tergantung kepada ikatan tersebut. Selama ikatannya masih tetap 

sama dan tidak mengalami perubahan mendasar, baik struktur maupun cara kerjanya, era kultural itu tetap demikian 

adanya dan bergerak secara statis.[29] 

Al-Jabiri lalu menetapkan kerangka refrensial bagi era kultural Arab-Islam pada era kodifikasi (tadwin) dan 

menegaskan bahwa kerangka refrensial inilah yang mengikat seluruh cabang kebudayaan Arab-Islam, disamping juga 

mensistematisasi beragam produk selanjutnya, bahkan sebelumnya. Era kultural Arab-Islam yang membentang dari 

zaman jahili hingga saat ini, dirajut oleh benang-benang yang muncul pada era kodifikasi, maka yang dimaksud dengan 

nalar Arab, tak lain adalah benang itu yang membentang pada apa “yang sebelum” hingga membentuk gambaran dalam 

kesadaran Arab, dan membentang kepada apa “yang sesudah” hingga membentuk realitas pemikiran kultural umum 

dalam kebudayaan Arab-Islam saat ini. Era kodifikasi ini penting bagi seorang pengkaji epistemologi Islam, terkait 

kodifikasi ilmu dan pengkalsifikasiannya (tadwinul-„ilmi wa tabwibihi). 

6. RUANG LINGKUP DAN ISTILAH KUNCI PENELITIAN 

Penelitian Al-Jabiri dalam “Naqd Al-„Aql Al-„Arabi ; Takwin Al-„Aql Al-„Arabi”, ruang lingkupnya adalah pembentukan nalar 

Arab yang dijelaskan dengan analisa formatif dan analisa struktural, menggunakan teori Lalande, teori John Peaget, 

dan peristilahannya sendiri. Maka kata kunci dalam kajian ini adalah “analisa formatif”, “analisa struktrual”, “nalar 

aktif” (La raison Constituante) dan “nalar terbentuk” (La raison Constituee), “ketidaksadaran kognitif” (al-la syu‟ur al-
ma‟rifi), dan “kerangka refrensial” (al-ithar al-marja‟i). 

7. KONTRIBUSI DALAM ILMU-ILMU KEISLAMAN 

Masih dalam kerangka buku “Naqd Al-„Aql Al-„Arabi ; Takwin Al-„Aql Al-„Arabi”, kontribusi Al-Jabiri terhadap 

pengembangan ilmu-ilmu ke-Islaman, setidaknya tergambar pada beberapa poin berikut : 

1. Kajian Al-Jabiri dalam buku ini memberikan sumbangan model pembacaan baru kepada pera pemikir ke-

Islaman dalam berhubungan dengan tradisi Islam (turats). Suatu pembacaan yang mendalam, radikal dan 

tajam terhadap tradisi Arab-Islam. Pembacaan baru, meski bukan metodologi baru sebagaimana digagas para 

pemikir Islam kontemporer lainnya. 
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2. Kajian Al-Jabiri dalam buku ini memberikan sumbangan rumusan alternatif bagi para pengusung kebangkitan 

Islam, kebangkitan yang dibangun di atas nalar kritis, bukan nalar yang tertidur dan berlindung di balik dinding 

angkuh tradisi. 

3. Kajian dalam buku ini memberikan sumbangan kerangka teori untuk menjelaskan secara cermat kebudayaan 

Islam, baik kerangka epistemologis maupun ideologis. 

8. LOGIKA DAN SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian Al-Jabiri yang ditulis dalam “Naqd Al-„Aql Al-„Arabi ; Takwin Al-„Aql Al-„Arabi” diawali dengan pendahuluan 

yang memuat uraian singkat tentang kegelisahan-kegelisahan akademik yang dihadapinya. Kemudian dilanjutkan dengan 

menjelaskan tentang pendekatan awal sebagai pengantar, yaitu kerangka teori, metode dan pembatasan konsep-konsep 

umum yang ada dalam penelitiannya, dengan orientasi menjawab kegelisahan-kegelisahan akademiknya seputar nalar 

Arab, lalu dilanjutkan dengan menganalisa unsur-unsur pembentuk kebudayaan Arab dan pembentukan nalar Arab itu 

sendiri, yang dibagi dalam tiga bahasan; pembentukan sistem pengetahuan bayani, lalu pembentukan sistem 

pengetahuan irfani, dan kemudian pembentukan sistem pengetahuan burhani. Bagian terakhir ditutup dengan kajian 

seputar ilmu dan politik dalam kebudayaan Arab dalam rangka menganalisa muatan-muatan ideologis nalar Arab dan 

usaha melepaskan diri darinya. 
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melanjutkan pendidikan diploma Sekolah Tinggi Filsafat Fakultas Sastra Universitas Muhammad V d i Rabat, (1967) dan 
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meraih gelar master dengan tesis tentang “Filsafat Sejarah Ibn Khaldun” (Falsafatut Târîkh „inda Ibn Khaldûn). Doktor 

bidang Filsafat, dia raih di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V, Rabat (1970), dengan disertasi yang masih 

membahas seputar pemikiran Ibn Khaldun, khususnya tentang Fanatisme Arab. Desertasinya berbicara tentang 

“Fanatisme dan Negara: Elemen-Elemen Teoritik Khaldunian dalam Sejarah Islam” (Al-„Ashabiyyah wad Dawlah: Ma‟âlim 
Nadzariyyah Khaldûiyyah fit Târikhil  Islâmî). Disertasi tersebut kemudian dibukukan tahun 1971. Al-Jabiri, hanya 

menguasai tiga bahasa: Arab (bahasa ibu), Perancis (baca dan tulis), dan Inggris (baca saja). 

Al-Jabiri muda adalah seroang aktivis politik berideologi sosialis yang sempat bergabung dalam partai Union Nationale 
des Forces Popularies (UNFP) yang kemudian berubah nama menjadi Union Sosialiste des Forces Popularies (USFP). 

Pada tahun 1975, dia sempat menjadi anggota biro politik USFP.  Selain pernah aktif di dunia politk, Al-Jabiri 

sesungguhnya lebih dikenal sebagai seorang akademisi yang sempat menjabat Pengawas dan Pengarah Pendidikan bagi 

Guru-guru Filsafat di tingkat menengah atas, sejak tahun 1965-1967. Sampai sekarang dia masih menjadi Guru Besar 

Filsafat dan Pemikiran Islam di Fakultas Sastra di Universitas Muhammad V, Rabab, sejak 1967.  

Banyak karya yang telah ditulis oleh Al-Jabiri. Tema sentral dalam karyanya terkonsentrasi pada filsafat dan 

epistimologi Islam dengan sentuhan sejarah dan sosiologi yang cukup kental. Sampai sekarang dia masih aktif menulis 

beberapa artikel lepas di beberapa media massa Arab. Karir intelektualnya seakan dimulai dengan menerbitkan buku 

Nahnu wa al-Turast-nya, disusul dua tahun kemudian dengan al-Khitab al-‟Arabi al-Mua‟sir; Dirasah Naqdiyyah 
Tahliyyah, kedua buku tersebut seperti sengaja dipersiapkan sedemikian rupa sebagai pengantar kepada grand proyek 

intelektualnya „Naqd al-‟Aql al-‟Arabi (kritik akal Arab). Secara  detail, karya-karya monumental Al-Jabiri terdiri dari : 

Takwin al-‟Aql al-‟Arabi, Bunya al-‟Aql-‟Arabi, al-A‟ql al-Siyasi-‟Arabi, al-‟Aq al-Akhalqi al Arabiy, Dirasah Taahliliyah 
Naqdiyyah li Nuzum al-Qiyam fi al-Thaqafah al-Arabiyyah. Karya terpentingnya termasuk al-Turath wa al Hadatshah, 
Ishkaliyyah al Fikr al-‟Arabi al-Mua‟asir, Tahafual al-thafut intisaran li ruh al-Ilmiyyah wa ta‟sisan li akhlaqiyat al-Hiwar, 
Qadaya al-Fikr al „Mu‟asir Al‟awlamah, Sira‟ al-Hadarat, al-Wahdah ila al-Ahklaq, al-Tasamuh, al-Dimaqratiyyah. Tahun 

1996, al-Masyru‟ al-Nahdawi al-‟Arabi; Muraja‟ah naqdiyayh, al-Din wa al Dawlah wa Thabiq al-Shari‟ah, Mas‟alah al-
Huwwiyah, al-Musaqqafun fi al-Hadarah al-‟Arabiyyah Mihnah ibn Hambal wa Nukkhah Ibn Rusyd, al-Tanmiyyah al-
Basyaraiyyah fi al-Watan al-„Arabi. Lexi Zulkarnaen Hikmah, “Al-Jabiri Dan Kritik Nalar Arab”, dalam 

http://kommabogor.wordpress.com/2008/01/13/al-jabiri-dan-kritik-nalar-arab/ tangal 22 Oktober 2010. 

[3] M. Abid Al-Jabiri, Qadhaya Al-Fikr Al-Araby ; Al-Mas‟alah Al-Tsaqafiyah, cet 1, (Beirut : Markaz Dirasat Al-Wahdah Al-

„Arabiyah, 1994), hlm. 63. 

[4] Kelompok pengusung kebangkitan Islam dimaksud –hemat penyusun- adalah mereka yang terklasifikasikan dalam 

tipologi pemikiran ideal-totalistik, yaitu diwakili oleh mayoritas pemikir keagamaan yang sangat committed kepada 

Islam sebagai doktrin seluruh aspek kehidupan, diantaranya Muhammad Ghazali, Sayyid Qutub, Muhammad Kutub, 

Anwar Jundi, dan Said Hawa. Kelompok ini percaya sepenuhnya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif 

untuk kebangkitan kembali sejarah kegemilangan kaum Muslim. Menurut kelompok ini, umat Islam harus kembali kepada 

ajaran asli Islam, yaitu al-Qur‟an dan al-Hadits. Usaha penyucian Islam dari ajaran-ajaran asing baik yang berasal dari 

dalam (bid‟ah kaum Muslim) maupun dari luar (Barat dan modernitas) menjadi agenda utama untuk mencapai keaslian 

ajaran Islam (Ashlah al-Islamiyah). Kemunduran yang dialami kaum Muslim sekarang ini disebabkan jauhnya mereka 

dari ajaran Islam. Usaha Islamisasi untuk segala aspek kehidupan Muslim menjadi agenda utama. Dari masalah etika, 

tingkah laku secara individu maupun sosial, hingga ilmu dan landasan epistemologi yang akan diserap oleh mereka, 

harus diislamkan, agar seluruh gerak dan tindakan yang hendak dilakukan oleh kaum Muslim adalah Islamis. Sejarah 

Islam yang panjang terlalu suram untuk dijadikan model emulasi. Pemimpin dan khalifah pada zaman yang disebut era 

kegemilangan Islam tidak lebih dari kaum hedonistik yang identik dengan wanita, minuman keras dan cerita 1001 malam. 

Kalaupun ada jasa mereka, tidak lebih dari memasukkan unsur kebid‟ahan Yunani lewat apa yang dinamakan falsafah. 

Dan kaum Muslim semakin menjauh saja dari ajaran asli Islam. Lebih rinci lihat     A. Lutfi Syaukani, “Tipologi dan 

Wacana Pemikiran Arab Kontemporer” dalam Jurnal Paramadina, No. 2, tahun 1998. 

[5] Tradisi dalam hal ini adalah segala yang secara mendasar berhubungan dengan pemikiran dalam peradaban Islam, 

baik akidah, syariah (fiqh), bahasa, sastra, seni, teologi, filsafat, maupun tasawuf yang temukan kerangka rujukannya 

pada sejarah dan epistemologi masa tadwin (abad ke-2/3 H sampai dengan bangkitnya imperium Usmani pada abad ke-

10 H/16 M bersamaan dengan munculnya renaissance di Eropa), Issa J. Boulatta, Trends and Issues in Contemporary 
Arab Thought, (New York : State University New York Press, 1990), hlm. 12. 
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[6] M. Abid Al-Jabiri, Isykaliyat Al-Fikr Al-„Araby Al-Mu‟ashir, (Beirut : Markaz Dirasat Al-Wahdah Al-„Arabiyah, 1989), 

hlm. 30. 

[7] M. Abid Al-Jabiri, Al-Turats Wal-Haddasah ; Dirasat wa Munaqasyat, cet 1, (Beirut : Markaz Al-Saqafy Al-„Araby, 1991), 

hlm. 50. 

[8] M. Abid Al-Jabiri, Isykaliyat …, hlm. 38-39. 

[9] M. Abid Al-Jabiri, Naqdu Al-„Aql Al-„Araby; Takwin Al-„Aql…, hlm. 204-206. 

[10] Ibid, hlm. 

[11] Ibid, hlm. 46-48. 

[12] Ibid, 

[13] Ibid, 

[14] Ibid, 

[15] Ibid, lihat pula M. Abid Al-Jabiri, Isykaliyat …, hlm. 38-39. 

[16] A. Lutfi Syaukani, “Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer”… 

[17] Sadiq Jalal al-‟Azam, Naqd al-Fikr al-Dini, cet. 7 (Beirut: Dar al-Tali‟ah li al-Tiba‟ah wa al-Nashr, 1994). 

[18] A. Lutfi Syaukani, “Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer”… 

[19] Ibid, 

[20] Ibid, 

[21] Selain keempat tokoh diatas, sesungguhnya masih banyak lagi pemikir, tokoh intelektual, dan filsuf Arab Muslim 

kontemporer yang tampil dengan ide-ide kritik pemikiran keagamaan. Sekedar contoh sebut saja misalnya Halim 

Barakat dengan al-Mujtama‟ al-‟Arabi al-Mu‟asir, Hisham Sharabi dengan teori Neopatriarchy-nya, Adonis dengan 

karyanya al-Thabit wa al-Mutahawwil, Tayib Tizini dengan Min al-Turath ila al-Thawrah, Mahmud Amin, Abdullah Laroui, 

Fazlur Rahman dan lain sebagainya. Intinya para pemikir ini merasa perlu untuk menilai kembali tradisi keilmuan Islam 

yang telah kita warisi dari generasai Muslim abad pertegahan sebagai usaha untuk merespon tantangan zaman dan 

menjawab persoalan yang sedang berlaku. Dalam konteks inilah dapat dilihat para pemikir Islam menempuh berbagai 

cara. Ada yang masuk dari jalur metodologi sementara yang lain dari jalur epistemologi. Kelompok yang menjadikan 

metodologi sebagai fokus pembaharuan, juga terbagi kepada dua kategori; ada yang menjadikan usul fiqh sebagai lahan 

pembaharuan, sementara yang lain memfokuskan diri pada pembaharuan metodologi tafsir. Meskipun berangkat dari 

sudut pandang yang berbeda, pada prinsipnya mereka mempunyai pandangan yang sama yaitu metodologi usul fiqh dan 

tafsir al-Qur‟an klasik sudah tidak sanggup menjawab tantangan zaman. Metode qiyas, dan tafsir yang berputar-putar 

sekita pemahaman terhadap nas tanpa melihat setting sosial, kultur dan politik yang sedang berkembang hanya akan 

menjadikan ajaran Islam tersebut kaku dan sebagai akibatnya akan gagal merespon kebutuhan umat. Dalam konteks 

inilah para pemikir Muslim seperti Arkoun, Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Shahrur, 

Fetima Mernisi, dan lain-lain mencoba menawarkan metodologi yang variatif, dari metode hermenetik menuju historical 
criticism dan metode dekonstruksi ala Derrida. Lihat, Dr. Nirwan Syafrin, “Kritik Epistemologi Islam dalam Pemikiran 

Islam Kontemporer : “Telaah Kritis Atas Pemikiran Muhammad „Abid al–Jabiri” dalam 

http://www.inpasonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=485:kritik-epistemolog-islam-dalam-

pemikiran-islam-kontemporer-telaah-kritis-atas-pemikiran-muhammad-abid-al-jabiri&catid=62:pemikiran-

islam&Itemid=99, tanggal 23 Oktober 2010. 
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[22] Teori tersebut dikutip Al-Jabiri dari A. Laland, La raison et les normes, Hachette Paris, 1963, hlm.16 dalam M. Abid 

Al-Jabiri, Naqd Al-„Aql Al-„Araby; Takwin Al-„Aql Al-„Araby…, hlm. 15. 

[23] Dikutip Al-Jabiri dari J. Peagett, Problems de Psychologie Genetique, (Paris: Deuvel Gonthier, 1972), hlm. 8 dalam 

M. Abid Al-Jabiri, Naqd Al-„Aql Al-„Araby; Takwin Al-„Aql Al-„Araby…, hlm. 40. 

[24] Kita tidak mampu berfikir tanpa menggunakan konsep-konsep dasar dan bersifat niscaya bagi proses pemikiran, 

semisal konsep “lebih besar”, “lebih kecil”, “lebih dulu”, “sama”, “sebelum”, “sesudah”, “di bawah”, “di atas”, “sebab”, 

dst. Kita tidak lagi memikirkan arti kata “lebih besar” ketika kita menyatakan bahwa ini lebih besar dari itu. Konsep -

konsep ini serta merta muncul dalam diri individu dan membentuk apa yang oleh Piagett disebut dengan 

“ketidaksadaran kognitif”. Ibid, hlm. 41. 

[25] Ibid, 

[26] Ibid, 

[27] Era ketidaksadaran bagi Al-Jabiri meyerupai mimpi, tidak kenal ruang dan waktu, tidak kenal urutan yang awal dan 

yang terakhir, atau hukum sebab-akibat. Era struktur nalar yang terkait dengan kebudayaan tertentu sama halnya 

dengan era kultural ini, tidak tersentuh perubahan ketika terjadi perubahan dalam era sosial dan emosional. Ibid,  

[28] Mengenai kerangka refrensial ini, Al-Jabiri menganalogikan dengan seorang antariksawan yang terbang dengan 

pesawat ruang angkasa, maka pesawatnya itu baginya bisa disebut sebagai kerangka rujukan atau sistem refrensial 

yang melaluinya dan dengan kerangka itulah ia memandang segala sesuatu. Bintang, tata surya dan pesawat ruang 

angkasa lainnya, bisa terlihat dekat dan jauh, di atas atau di bawah, cepat atau lambat, bila dilihat dari posisi dan 

kecepatan pesawatnya. Dengan ungkapan yang lebih umum, pandangan antariksawan terhadap segala sesuatu yang ada 

di alam dibatasi oleh ikatan imaginatif yang mengaitkan benda-benda itu dengan pesawatnya, persis seperti posisi 

lampu yang digantung di tengah ruangan, dibatasi oleh ikatan imaginatif yang terrentang sampai ke dinding yang 

merupakan panjang ruangan, dinding yang merupakan latar ruangan dan atau yang memisahkan antara lampu dengan 

lantai ruangan. Ibid, hlm. 61. 

[29] Ibid, hlm. 62. 
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