
FILSAFAT ISLAM PASCA IBNU RUSYD ; SUHRAWARDI AL-MAQTUL (1153 – 1191 M) 

1. Sekilas Suhrawardi Al-Maqtul dan Pemikirannya 

Suhrawardi merupakan ilmuwan muslim yang ikut andil mengantarkan kepada kejayaan ilmu pengetahuan Islam, 

berbagai pemikiaran telah beliau cetuskan untuk kemaslahatan keilmuan Islam. Nama lengkap Suhrawardi adalah Syekh 

Syihab al Din Abu al Futuh Yahya bin Habsy bin Amirak al Suhrawad, yang bergelar Syihabuddin. Beliau dilahirkan di 

daerah Suhrawad, Iran Barat Laut, dekat Zanjan pada tahun 548 H/1153 M. Suhrawardi dikenal sebagai Syekh al 
Isyraq atau Master of Illuminasionist (bapak pencerahan), Al Hakim (sang bijak), Al-Syahid (sang martir), dan Al 
Maqtul (yang tebunuh). Julukan Al-maqtul berkaitan dengan kematiannya melalui eksekusi, juga sebagai pembeda dari 

dua tokoh yaitu Abu al Qahir Al Najib al Suhrawardi (wafat 563 H/1168 M), dan Abu Hafs Umar Syihab al Din al 

Suhrawardi al Baghdadi (1145 – 1234 M). 

Suhrawardi dengan buku „Awarif al Ma'arif‟ di kenal sebagai guru sufi resmi syekh al Syuyukh, selain juga sebagai 

praktisi politik di Baghdad. Suhrawardi belajar di Maragha yang kelak menjadi lokasi bagi as tronomi al Thusi, dan juga di 

Isfahan, tempat Suhrawardi menjadi teman sekelas Fakhruddin al-Razi dan belajar kepada Majid Killi. Beliau pergi ke 

Isfahan untuk memperdalam kajian filsafat kepada Zhahir al Din al Mardani (wafat 594 H/1198 M), setelah itu be lajar 

kepada Zhahir al Din al Qari al Faris dengan mengkaji kitab al Bashair al Nashiriyah karangan Umar Ibn Sahlan al Sawi,[1] 

yang juga dikenal sebagai komentator Risalah al Thair karangan Ibn Sina. Setelah belajar kepada Zhahir al Din al Qari al 

Faris, Suhrawardi banyak melawat ke Persia, Anatolia, Damascus, dan Syiria. Dalam pengembaraannya, Suhrawardi 

banyak bergaul dengan kalangan sufi dan menjalani kehidupan zahid, sembari memperdalam ajaran-ajaran tasawuf. 

Akhirnya  beliau menetap di Aleppo atas undangan Pangeran Al Malik al Zahir, Putra Sultan Shalah al Din yang tertarik 

dengan pemikiran-pemikiran Suhrawardi dan membangun persepektif filosofis besar kedua dalam Islam, yakni 

aliran Illuminasionis yang menjadi tandingan aliran  Paripatetis  pendahulunya. 

Keberhasilan itu berkat penguasaannya yang mendalam bidang filsafat dan tasawuf. Suhrawardi diantara para 

sahabatnya dikenal sebagai seorang pemikir dunia Islam yang "tak tertandingi" pada masanya. Namun kepiawian 

Suhrawardi mengeluarkan pernyataan doktrin esoteris yang tandas, dan kritik yang tajam terhadap para ahli fiqih 

menimbulkan reaksi keras, terutama dimotori Abu al Barakat al Baghdadi yang anti terhadap Arestotelian. Pada 

akhirnya tepatnya tahun 587 H/1191 M atas desakan fuqoha', pangeran Malik al Zhahir Syah anak dari Sultan Shalah al 

Din al Ayyubi al Kurdi menyeret Suhrawardi ke penjara, dan menghantarkan kematiannya di usia 38 tahun. [2] 

Persoalan wujud membawa Suhrawardi secara logis kedalam diskusi tentang Wujud Niscaya. Suhrawardi bersikap 

sangat kritis terhadap pembuktian Ibnu Sina tentang eksistensi “Wujud Niscaya”, atas dasar bahwa wujud adalah 

sebuah aksiden yang dibubuhkan kepada esensi dan bahwa karena itu esensi mendahului eksistensi, yang terbukti 

salah. Pembuktiannya sendiri, sekalipun tidak secara tajam berbeda, tetapi bersifat langsung. Bahwa segala sesuatu 

(yang mungkin) membutuhkan sebuah sebab, karena seluruh rangkaian entitas (yang mungkin) didunia ini 

membutuhkan sebab. 

Materi dan bentuk benda-benda tidaklah niscaya, karena itu benda menggantungkan eksistensinya kepada sebuah Wujud 

yang niscaya dalam segala hal. Gerak tidak menjadi milik tubuh secara esensial, maka rentetan gerak di dunia ini 

membutuhkan seorang penggerak yang tidak digerakkan. Wujud niscaya tidak tunduk kepada katagori apapun, karena 

kedalam setiap katagori terdapat particular yang bersifat mungkin, dan hal itu akan berujung pada kesimpulan bahwa 

“kemungkinan” merupakan predikat sang genus. 

Suhrawardi menggunakan istilah-istilah atau lambang-lambang berbeda dari yang biasa difahami orang banyak, 

seperti Barzah, tetapi tidak berkaitan dengan persoalan kematian. Istilah ini adalah ungkapan pemisah antara dunia 

cahaya dengan kegelapan. Timur (Masyriq) dan Barat (Maghrib), tetapi tidak berhubungan dengan letak geogafis, 

melainkan berlandaskan pada penglihatan horizontal yang memanjang dari Timur ke Barat. Jadi, makna Timur beliau 

artikan sebagai Dunia Cahaya atau Dunia Malaikat yang bebas dari kegelapan materi, sedangkan Barat adalah dunia 

kegelapan atau Materi. Barat Tengah adalah langit-langit yang menampakkan gabungan antara cahaya dan sedikit 

kegelapan. Timur yang sebenarnya adalah semua yang berada di balik langit yang kelihatan, maka batas antara timur 

dan barat bukanlah falak bulan, seperti dalam filsafat Aristotelian, tetapi langit bintang-bintang tetap, atau penggerak 

yang tidak bergerak. 
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Selain itu Suhrawardi menyebut sumber dan hasil illuminasi menggunakan istilah „Nur‟ (cahaya). Istilah susunan dan 

cahaya-cahaya disamakan dengan susunan kemalaikatan. Istilah cahaya dan gelap berarti juga ruh dan materi. Cahaya-

cahaya (anwar) adalah nama lain dari akal-akal, al Anwar al Qahirah untuk menyebut akal-akal planet, al Anwar al 
Mujarradat untuk jiwa-jiwa manusia, dan Nur ala Nur untuk menyebut Allah, al Jauhar al Ghasiq sebagai tubuh (jism), 

dan alam barzah-bazrah sebagai alam tubuh-tubuh (al 'Alam al Ajsam). 

2. Pemikiran Filsafatnya 

2.1. Metafisika dan Cahaya 

Sebagaimana halnya suatu bangunan ilmu tidak muncul sempurna secara tiba-tiba di tangan seorang pemikir, demikian 

pula halnya dengan illuminasionisme yang memiliki akar panjang. Pemikir seperti Plato, Hermes, Empedokles, 

Phytagoras, Agathadaimon, Asklepius, Aristoteles sebagai representasi pemikir  barat, telah juga menyumbangkan 

sesuatu bagi tertatanya bangunan illuminasi. Sedangkan di sisi timur terdapat Zarathustra, Buzurjumhr, Zoroaster. 

Meskipun terdapat ungkapan atau metode penguraian yang berbeda, semuanya telah memberikan kontribusinya, satu 

kebijakan universal dan perennial, yang pada mulanya diwahyukan pada Hermes [3] dan menurun melalui rantai 

berkesinambungan pada al-busthami, al-Hallaj, dan mencapai puncak di tangan Suhrawardi. 

Inti Illuminasionis terletak pada sifat dan proses penyebaran cahaya. Beberapa tokoh sufi menyebut Allah dengan 

cahaya, berdasarkan QS. Al Nur ayat 35 : Allah Nur al Samawat wa al Ardhi. Allah menyebut dirinya sebagai cahaya 

langit dan bumi. Ketika Ibnu Sina ditanya makna ayat tersebut, ibnu Sina menjawab : "cahaya mengandung dua makna, 

yang esensial dan metaforikal". Cahaya esensial berarti kesempurnaan kebeningan, lantaran cahaya pada dirinya 

memang bersifat bening. Sedangkan makna metaforikal harus difahami dalam dua cara, yaitu; cahaya sebagai suatu 

yang bersifat baik atau sebagai yang mengarahkan kepada yang baik. Allah sebagai cahaya dimaksud bahwa pada diri 

Nya kebaikan, juga merupakan penyebab semua kebaikan. 

Cahaya yang dimaksud Suhrawardi bersifat immaterial dan tidak bisa didefinisikan. Cahaya adalah entitas, baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik sebagai suatu komponen yang esensial. Karena itu, esensi cahaya adalah sekaligus 

manifestasinya. Jika manisfestasi adalah atribut yang ditambahkan kepada cahaya, [4] maka esensi dirinya –cahaya 

Pertama- tidak mempunyai penyebab lain di luar dirinya. 

Selain peristilahan “pertama” tersebut, adalah “tergantung” dan “mungkin”. Yang bukan cahaya (kegelapan) bukanlah 

sesuatu yang khusus datang dari sumber mandiri. Segala sesuatu yang bukan diri "Cahaya Murni", terdiri dari 

substansi gelap. Sejauh benda-benda itu dapat menerima, baik cahaya maupun kegelapan, bisa dinamakan "Imus-imus". 

Dipandang dari dirinya sendiri, setiap imus adalah gelap. Cahaya apapun yang dimilikinya berasal dari sumber luar. 

Subtansi-substansi gelap ini memiliki sifat, seperti figur dan ukuran yang berasal dari sifat gelap, yang inheren dalam 

substansi gelap. Sedangkan cahaya murni bebas dari kegelapan, ia hanya memahami diri sendiri tanpa agen di luar 

dirinya, sementara semua proses lain di luar dirinya, tergantung padanya. 

Suatu kesalahan bagi agama Magis yang berfikir bahwa cahaya dan kegelapan adalah dua realitas yang berbeda, yang 

diciptakan oleh dua agensi yang berbeda pula. Para filsuf Persia kuno bukan penganut dualisme seperti paham pendeta 

Zoroaster yang bersandar pada prinsip bahwa yang satu tidak dapat mengemanasi dari dirinya lebih dari satu, pendet 

Zoroaster menisbatkan dua sumber berbeda-mandiri kepada masing-masing cahaya dan kegelapan. Hubungan antara 

cahaya dan gelap bukan hubungan pertentangan, tetapi hubungan antara eksistensi dan non eksistensi. Menegaskan 

cahaya, niscaya menerima ketiadaannya sebagai kenyataan, yaitu kegelapan yang harus diterangi supaya  menjadi 

dirinya sendiri. 

Cahaya murni merupakan sumber gerak. Tetapi geraknya bukanlah perubahan tempat. Gerak itu berupa cinta akan 

“penerangan” yang akan membentuk esensinya, seakan cahaya murni menghidupkan segala sesuatu dengan cara 

melimpahkan sinarnya kedalam wujud segala. 

Cahaya –pada dasarnya- dapat di bedakan menjadi, pertama; Cahaya Abstrak, atau dalam sebutan lain “intelek 

universal” sekaligus “individual”, yang terbentuk dan tidak pernah menjadi atribut dari sesuatu selain dirinya sendiri 

(subtansi). Kedua; Cahaya Aksiden, yaitu cahaya yang mempunyai bentuk dan mampu menjadi atribut dari sesuatu 

selain dirinya sendiri, seperti sinar bintang, atau keterlihatan benda-benda angkasa lain. Cahaya aksiden atau cahaya 
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yang dapat diindra merupakan suatu refleksi jauh cahaya abstrak yang disebabkan oleh jarak setelah kehilangan 

subtansi cahaya abstrak. Proses refleksi berkesinambungan menyebabkan penerangan cahaya tersebut melemah dan 

berangsur-angsur kehilangan intensitasnya dalam rangkaian refleksi. 

Selain itu, cahaya dapat pula dibedakan menjadi cahaya bagi dirinya dan cahaya bagi luar dirinya. Cahaya juga memiliki 

hierarki vertical (Thobaqat Thul). Pada puncak skala cahaya, berdiri Cahaya Segala Cahaya, yang kepadanya tergantung 

seluruh rentetan cahaya yang ada dibawahnya. Sebagai asal atau sumber segala cahaya, cahaya ini niscaya 

keberadaannya. Rentetan cahaya itu haruslah berjuang untuk sampai pada Cahaya Segala Cahaya, sebab tidak mungkin 

ada suatu gerak mundur yang tidak terbatas. Cahaya ini disebut Suhrawardi sebagai al Nur al Muhith, al Nur al Qayyum, 
al Nur al Muqaddas, al Nur al A'dham al A'la, al Nur al Qahhar, dan al Ghani al Muthlaq. 

Sifat Cahaya Segala Cahaya adalah esa. Cahaya pertama (Nur al Awwal) lantas muncul melalui proses emanasi pada 

dirinya, yaitu berjumlah satu dan tidak tersusun, karena tidak mungkin bahwa sebuah entitas tersusun dari cahaya dan 

kegelapan akan memancar sebuah realitas yang bebas dari kegelapan. 

Karena ketergantungannya terhadap Cahaya Segala Cahaya, Cahaya Pertama mewakili watak ganda, yaitu kekurangan 

pada dirinya sendiri dan limpahan karunia Cahaya Segala Cahaya. Ketika memahami kekurangan atau sifat gelapnya, 

maka akan melahirkan bayangan pertama yang disebut oleh Suhrawardi "ismus (barzah) tertinggi".[5] Ketika memahami 

kekurangannya yang berkaitan dengan sumbernya, maka melahirkan cahaya dan juga sebuah ismus (yaitu bola langit 

angkasa), dan proses itu terus berlangsung hingga sampai pada ismus atau bola kesembilan dan unsur-unsur 

dibawahnya. Tentang rentetan cahaya yang memancar dari Cahaya Niscaya/Pertama, Suhrawardi mengatakan bahwa 

rentetan itu tidak berhenti sampai yang kesembilan (seperti yang dipertahankan kaum Neo Platonis). Meskipun begitu, 

ia tidak yakin bahwa rangkaian ini terbatas bilangannya. 

Hubungan cahaya yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, dirumuskan dalam istilah-istilah dominasi (qahr, yang 

dapat disamakan dengan peristilahan neikos Epodeklean), sedangkan hubungan cahaya yang lebih rendah dengan yang 

lebih tinggi dirumuskan dalam istilah-istilah attraksi (menarik) atau cinta ('isyaq: philia). Dua kekuatan dominasi dan 

cinta inilah yang mengatur dunia. Cahaya Segala Cahaya yang tidak ada bandingannya mendominasi segala sesutu yang 

lainnya dan mencintai entitas yang paling tinggi dan paling indah, yaitu dirinya sendiri.  Dalam tindakan mencintai diri ini 

akan berbagi kesenangan tertinggi, kesadaran dan perenungan yang paling sempurna. 

Dalam rentetan cahaya yang memancar dari Cahaya Segala Cahaya, kita harus membedakan antara cahaya-cahaya 

“yang dominan” (qahirah) dan “yang mengatur” (mudhoribah). Cahaya yang dominan terdiri atas esensi-esensi cahaya 

yang lebih unggul dan realitas-realitas formal atau pola dasar yang memuat jenis atau bentuk-bentuk entitas ragawi 

yang dapat disamakan dengan ide-ide Platonik. Cahaya-cahaya yang mengatur-mengarahkan bola-bola angkasa, dan 

terkait dengan keunggulannya, dapat disebut  “yang memerintah” (isfahbad). Cahaya-cahaya ini membentuk sebuah 

hierarki dan mempengaruhi bola-bola melalui perantara benda-benda samawi. Matahari sebagai sumber cahaya 

memimpin puncak hirarkhi ini dan yang memberikan kehormatan Ilahi (ta„zim) kepada pemimpinnya. 

Dunia yang tersusun dari unsur-unsur, pada dasarnya adalah Cahaya Segala Cahaya yang dipancarkan melalui semua 

tatanan wujud, baik yang bercahaya maupun yang tidak bercahaya.  

Waktu sebagaimana didefinisikan Suhrawardi –mengikuti Aristoteles- sebagai ukuran gerak bersifat abadi, tanpa awal 

maupun akhir, sebab jika waktu mempunyai awal maka haruslah didahului ketiadaan (nafs al „adam) maupun beberapa 

entitas atau lainnya. Dalam kedua kasus itu harus ada sebuah waktu yang mendahului permulaan waktu.  

Oleh karena itu, alam semesta merupakan pancaran abadi dari prinsip pertama, di samping rentetan substansi 

inmaterial atau cahaya seperti entitas-entitas material yang lebih tinggi (benda-benda langit) memancarkan secara 

langsung dari Cahaya Segala Cahaya atau Tuhan. Dari benda-benda langit ini memancar benda-benda “elemental” dunia 

bawah bulan. Benda-benda ini dikatakan elemental dikarenakan pada akhirnya berasal dari sebuah materi umum yang 

disebut dalam literatur Iluminasionis sebagai „imus primordial‟. Bentuk elemental dan in-organik atau organik 

memperngaruhi materi umum melalui perputaran, seperti udara diubah menjadi air, air menjadi tanah, tanah menjadi 

udara, udara menjadi api. Kemampuan untuk merubah ini menurut Suhrawardi membuktikan bahwa empat unsur utama 

kaum Paripatetik tidaklah utama, karena tunduk pada perubahan yang tidak ada ujungnya.  
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Terdapat juga gerak terestial yang ditujukan kepada Cahaya tertinggi sebagai sumber segala wujud bagi cahaya yang 

lebih rendah. Panas memainkan peranannya yang utama dalam poses-proses alamiah, seperti menjadi sebab jatuhnya 

batu, menyerapnya air, menguapnya uap ketika hujan, terjadinya halilintar dan kilat. Baik panas maupun gerak yang 

sangat dekat dengan panas, pada akhirnya bersumber pada sebuah Cahaya Tertinggi. Cinta dan dominasi beras al dari 

cahaya, dan gerak serta panas dihasilkan olehnya, begitu juga cahaya adalah dasar bagi nafsu, selera dan marah, 

keinginan terus menerus yang menimbulkan gerak. Dengan alasan ini api bersama cahaya patut menerima 

penyembahan atau pemujaan seperti yang di praktekkan bangsa Persia Kuno. 

Akibat pencampuran kualiatas yang berlawanan pada benda-benda tertentu, maka entitas fisik dan terestrial muncul. 

Unsur yang paling dominan dalam entitas itu adalah cahaya, yang disebut Sfendarmudh. Gabungan yang paling 

sempurna menghasilkan manusia, yang kesempurnaannya berasal dari Cahaya Segala Cahaya melalui perantara Jibril. 

Roh suci menganugerhkan kepada embrio setelah siap menerimanya, cahaya manusia atau jiwa disebut isfahabd 

kemanusian. Ciptaan atau pancaran cahaya tidak mendahului formasi tubuh, karena manifestasinya dalam diri 

perseorangan tergantung pada tubuh, lagi pula andaikan cahaya-cahaya jiwa bersifat abadi atau tidak dicipta, maka 

cahaya-cahaya dan prioritasnya dalam dunia immaterial haruslah tidak terhingga, tetapi yang demikian itu adalah 

mustahil. 

Cahaya manusia dapat disamakan dengan kecakapan jasmani, kegairahan (passionate) yang prototipenya adalah daya 

dominasi, dan apetetif yang prototipenya adalah cinta. Daya jasmani lain yang lebih rendah seperti memelihara 

(nutritive) dan berkembang biak (reproduktive) timbul dari hubungan tubuh yang bermacam-macam dengan cahaya 

dan dapat dipandang sebagai manifestasi-manifetsi ragawi yang begitu banyak dari cahaya terestrial. Perbedaan yang 

ada antara cahaya dengan tubuh terjadi oleh karena perbedaan hubungan cahaya dengan tubuhnya.  

Alat cahaya terestrial dalam menggerakkan tubuh adalah roh yang meresap di seluruh tubuh dan menghubungkan 

berbagai organ cahaya yang dikaruniakan oleh cahaya terestrial. Meski begitu, perbedaan-perbedaan dalam fungsi 

tidaklah mengikut sertakan perbedaan organ atau kecakapan, sehingga sensus communis, kecakapan estimatif dan 

imajinatif berbeda dari pernyataan Ibnu Sina tentang „satu dan sama‟. Semua fungsi ini dapat di kembalikan kepada 

cahaya terestrial yang memahami objek-objek indra melalui perantara organ-organ tubuh yang dapat disebut “indra 

dari indra”, tetapi mungkin saja baginya terlepas sama sekali dari organ-organ tubuh seperti dikosongkan para 

mistikus yang telah mempunyai visi cahaya lebih tinggi, lebih terang dari penglihatan fisik.  

Penggabungan cahaya terestrial dengan materi ditimbulkan oleh keterlibatannya dengan “kekuatan-kekuatan gelap”, 

akibatnya menjadi terasing (alienasi) dari dunia cahaya dan terpaksa tinggal dalam tubuh manusia yang merupakan 

tempat tinggalnya yang pertama dan tertinggi.   Suhrawardi menyadari adanya ketidakserasian pandangan ini dengan 

pandangan Plato dan Pythagoras. Meskipun begitu, beliau menyingkirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan 

perpindahan jiwa, sekalipun beliau menerima implikasi pandangan Platonik. Pythagoras tentang pelepasan jiwa dari 

rantai kelahiran kembali pada akhirnya. Oleh karena itu terlepasnya cahaya-cahaya pengatur yang tinggal dalam tubuh 

dan mengarahkannya, terjadi ketika tubuh itu bercerai. Perpindahan bukanlah persyaratan niscaya dari pelepasan, 

karena pada taraf tertentu cahaya kreatif merindukan dunia cahaya yang lebih tinggi dan tidak direndahkan oleh unsur -

unsur tubuh dan mampu mencapai kontak (ittishal) dengannya dan pada akhirnya bebas dari belenggu tubuh dengan 

bergabung bersama barisan-barisan jiwa suci di dunia cahaya murni. Sementara yang lain terjerat dalam dunia yang 

lebih rendah. Jiwa yang telah disucikan dapat menangkap lintasan dunia lebih tinggi dan kemegahannya dan juga 

berbagai daya-daya adikodrati tertentu, seperti meramal dan menguasai peristiwa-peristiwa dimasa depan. 

Ulasan di atas merupakan pokok filsafat cahaya Ibnu Sina dan di kembangkan oleh Suhrawardi. Terlepas dari unsur 

mistik dan ekperimental yang merasuki filsafat, dasar kosmologi dan metafisikanya tidaklah betul-betul asing, karena 

pada hakekatnya merupakan dasar Avicena, Neo Platonik, dengan unsur-unsur mistik dan keagamaan tertentu dari 

sumber Zoroastrian dan timur lainnya. Yang membedakan dari Neo Platonisme tradisional Islam adalah upayanya untuk 

memanfaatkan sepenuhnya tamsil cahaya untuk pertama kalinya dibayangkan Ibnu Sina dan sepenuhya digabungkan 

dengan Zoroastrianisme kedalam pandangan keagamaan dan metafisikanya. 

Meskipun ada perbedaan ungkapan tersebut, namun pandangan metafisika Suhrawardi tetap bersifat Avicennian atau 

Neo Platonik, hal ini dengan baik sekali terlukis dalam sebuah risalah pendeknya yang berjudul “Kepercayaan Para 

Filsuf”, dimana beliau berusaha mempertahankan kaum teosofis dari kecaman dan fitnah masyarakat luas yang 

menuduh mereka tidak bertuhan atau tidak beragama. Suhrawardi mengajukan alasan bahwa kaum teosofi percaya 



pada keesaan Tuhan, penciptaan dunia dan keputusan-Nya yang tidak dapat ditawar. Entitas yang diciptakan Tuhan 

adalah intelek pertama, yang kemudian melalui proses emanasi, menimbulkan intelek lain, dari mana jiwa dan tubuh 

langit pertama memancar. Proses tersebut terus bergerak kebawah hingga sampai pada intelek terakhir dan dunia 

pembentukan dan kehancuran yang dikendalikan. Intelek terakhir disebut pemberi bentuk atau roh suci.  

2.2. Epistemologi 

Suhrawardi mengkritik logika Aristoteles, menurut Aristoteles definisi adalah genus plus differensia, sedangkan 

menurut Suhrawardi atribut khusus yang terdefinisikan yang dapat dipredikatkan dan mengakibatkan tidak memiliki 

pengetahuan tentang hal itu. Sebagai contoh ketika mendefinisikan “kuda” sebagai seekor binatang meringkik. Sekarang 

kita mengerti hewan, karena kita mengetahui banyak hewan yang didalamnya atribut ini ada, tetapi tidak mungkin untuk 

mengerti atribut “meringkik”, karena meringkik hanya dijumpai pada benda yang didefinisikan dengan sifat meringkik 

itu. Definisi biasa tentang kuda jadi tidak bermakna bagi orang yang tidak tahu sama sekali. Definisi Aristoteles sebagai 

suatu prinsip ilmiah benar-benar tidak berlaku, Suhrawardi bependapat bahwa suatu prinsip definisi yang benar 

menyebutkan satu demi satu atribut esensial yang kolektif terdapat pada benda yang didefinisikan.  

Suhrawardi membahas dengan panjang lebar masalah pengetahuan yang pada akhirnya mendasarkannya pada 

iluminasi dan mengusulkan satu teori visi yang dalam beberapa hal mirip dengan psikologi Gestalt. Suhrawardi 

menggabungkan cara nalar dengan cara intuisi, menganggap keduanya saling melengkapi. Menurut Suhrawardi nalar 

tanpa intuisi dalam iluminasi adalah kekanak-kanakan, rabun dan tidak pernah mencapai sumber transeden dari segala 

kebenaran dan penalaran, sedangkan intuisi tanpa penyiapan logika serta latihan pengembangan kemampuan rasional 

bisa tersesat dan tidak akan dapat mengungkapkan dirinya secara ringkas dan metodis. Atas dasar itulah Suhrawardi 

membangun aliran mendekati paham Paripatetik seperti ditafsirkan Ibnu Sina, juga mendekati doktrin gnostik aliran 

Ibnu „Arabi. Karena itu, untuk dapat mendalami secara lengkap sisi intelektual murni filsafat transedental harus 

mengenal lebih mendalam filsafat Aristoteles, Logika, Matematika dan Sufisme. Pikirannya harus sepenuhnya bebas dari 

prasangka dan dosa sehingga bertahap dapat mengembangkan indra batinnya yang menguji dan mngoreksi apa yang 

dimengerti oleh fikiran. Akal tanpa bantuan Dzauq tidak dapat dipercaya. Dzauq berfungsi menyerap misteri segala 

esensi dan membuang skeptisisme, tetapi sisi spekulatif murni pengalaman spritual perlu dirumuskan dan 

disistematiskan oleh pikiran logis (discursive thought). Ciri demikian, nampak pada filsafat Isyraqi yang dibangun 

Suhrawardi, dengan gnosis ditempatkan secara tegas dalam puncak pengetahuan. 

2.3. Kosmologi 

Segala yang bukan cahaya disebut sebagai Kualitas Mutlak atau Materi Mutlak. Fakta eksperimental transformasi unsur-

unsur primer menjadi suatu yang lain, menunjukkan adanya materi absolut, yang dalam berbagai tingkat besarnya, 

membentuk bermacam-macam lingkungan materi. Landasan mutlak semua benda dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu 

pertama; yang berada di luar ruang, atom-atom atau subtansi tidak terang (esensi menurut kaum Asy‟ari). Kedua; yang 

mesti berada dalam ruang, bentuk-bentuk kegelapan, misalnya berat, bau, rasa, dan seterusnya. 

Sedangkan yang bukan cahaya dibagi menjadi dua; pertama: kekal abadi, seperti intelek, jiwa dari benda-benda angkasa, 

langit, waktu dan gerak. Kedua: tergantung seperti senyawa-senyawa dari berbagai unsur. Terdapat tiga unsur dasar, 

yaitu: tanah, air, dan angin. Menurut orang isyraqi api hanyalah angin yang menyala, paduan unsur ini dipengaruhi 

langit, mengambil berbagai bentuk, bentuk cair, gas, dan padat. Perubahan bentuk unsur orisinil membentuk proses 

“membuat dan merusak” yang menembus seluruh lingkup, bukan cahaya yang menimbulkan bermacam-macam bentuk 

eksistensi yang semakin meninggi dan mendekatkan mereka pada kekuatan-kekuatan “penerangan”. Semua fenomena 

alam, hujan, awan, halilintar, meteor, guntur, adalah berbagai kerja dari prinsip imanen (berada dalam kesadaran atau 

akal budi) gerak ini, dan diterangkan oleh operasi langsung dan tidak langsung oleh Cahaya Pertama atas sesuatu, yang 

satu sama lainnya berbeda pada kapasitas penerimaan dan sedikitnya penerangan. Alam semsta merupakan suatu 

hasrat yang membantu suatu kristalisasi kerinduan terhadap cahaya. 

Dengan demikian jelaslah bahwa pelimpahan dari sumber pertama (Tuhan) itu bersifat abadi dan terus menerus, sebab 

pelakunya tidak berubah ubah dan terus ada. Sebagai konsekuensinya alam juga abadi sebagai akibat dari pelimpahan-

Nya. Dengan kata lain ada dua yang abadi yaitu Tuhan dan alam. Namun demikian, menurut Suhrawardi tetap berbeda. 

Alam semesta adalah manifestasi (perwujudan) kekuatan penerangan yang membentuk, sebagaimana karakter esensial 



Cahaya Pertama. Oleh sebab itu, sejauh alam semesta merupakan suatu manifestasi yang tergantung dan tidak abadi, 

tetapi dalam makna lain ia abadi. 

Suhrawardi mengelompokkan alam menjadi empat kelompok, pertama; Alam akal („Alam al „Uqul) atau Arbab al Anwa‟ 
yang berisikan Cahaya-cahaya dominator yang jumlahnya tergantung dari intensitas Cahaya Pertama. Seperti;  Ruh 
Qudus dan Rabb Thilsam. Kedua; Alam Jiwa-jiwa („Alam al Nufus), yang terdapat jiwa-jiwa pengatur planet langit dan 

tubuh manusia. Menurut Suhrwardi jiwa-jiwa planet muncul dari Arbab al Anwa‟ al Samawi, yang berasal dari hirarkhi 

cahaya atau akal horizontal. Ketiga; Alam Bentuk („Alam al Ajsam), yang menurutnya ada dua bentuk, Pertama; Alam 

Bentuk Unsur yang berbeda dibawah planet bulan. Kedua; Alam Bentuk Zat yang sangat luas, yaitu bentuk pelanet langit. 

Dan keempat; Alam Mitsal, yakni suatu alam lepasnya jiwa menuju kesempurnaan. 

Tiga bentuk alam diatas merupakan kelaziman bagi perbincangan filsuf, tetapi yang keempat merupakan bentuk inovasi 

baru yang ditemukan oleh Suhrawardi dalam mujahadah dan musyahadahnya secara berkelanjutan. 

2.4. Psikologi 

Gerak dan sinar tidak bersama-sama dalam benda yang lebih rendah, penerangan abstrak menemukan tempat 

tinggalnya yang terbaik di dalam manusia. Suhrawardi mengutip pendapat Ibnu Sina dan menggunakan argumentasi 

yang sama untuk menunjukkan bahwa jiwa individual tidak dapat dilihat sebelum keberadaan fisiknya, seperti banyak 

unit sinar. Katagori material yang satu dengan yang banyak tidak dapat diterapakan kepada jiwa dalam esensinya, tidak 

satu dan tidak pula banyak, walaupun tampak sebagai yang banyak disebabkan oleh berbagai tingkat daya tangkap pada 

penyertaan materialnya terhadap “penerangan”. Hubungan antara penerangan abstrak atau an tara jiwa dengan tubuh 

bukanlah hubungan sebab akibat, melainkan ikatan kesatuan cinta. Tubuh yang merindukan penerangan menerima 

penerangan melalui jiwa, dikarenakan sifatnya tidak mengizinkan suatu komunikasi langsung antara sumber cahaya 

dengan dirinya sendiri. Namun jiwa tidak dapat menyampaikan sinar yang diterima secara langsung kepada benda padat 

yang gelap, karena memang antara jiwa dan tubuh itu berbeda. [6] Oleh karena itu, jiwa mempunyai karakter tersendiri 

yang menyebabkan manusia eksis. Keberadaan manusia bukanlah karena badannya masih utuh tetapi karena jiwa masih 

menampakkan kehidupan. 

Agar terjadi hubungan satu sama lain, mereka perlu media yang berdiri ditengah antara terang dan gelap, media ini 

adalah jiwa hewani, yakni asap yang teransparan, halus, dan panas, yang berada di rongga kiri jantung namun beredar 

juga pada semua bagian tubuh. Oleh karena itu, ideal manusia adalah terus meningkat lebih tinggi dalam sekala maujud, 

dan menerima semakin banyak penerangan yang berangsur-angsur membawa kebebasan sempurna dari dunia bentuk. 

Cara mewujudkan idealitas ini adalah melalui pengetahuan dan tindakan.  

Pengetahuan terjadi apabila penerangan abstrak menggabungkan dirinya dengan organisme yang lebih tinggi. 

Perkembangannya melalui pengoprasian bagian-bagian tertentu, yaitu kekuatan-kekuatan terang dan kekuatan-

kekuatan gelap. Kekuatan terang adalah panca indera lahiriah dan panca indera batiniah (tempat panca indera, konsep, 

imajinasi, pengertian dan ingatan) dan kekuatan gelap adalah kekuatan untuk tumbuh berkembang, mencerna makanan 

dan sebagainya. 

Sedangkan tindakan Manusia sebagai mahluk yang aktif mempunyai kekuatan penggerak, diantaranya pertama; Akal 

atau jiwa kemalaikatan sebagai sumber intelegensi, pembeda, dan cinta pengetahuan. Kedua; Jiwa binatang buas yang 

menjadi sumber amarah, keberanian, dominasi dan ambisi. Dan ketiga; Jiwa hewani yang merupakan nafsu, lapar, dan 

nafsu seksual. Oleh karena itu, menggabungkan pengetahuan dan kebijakan dapat membebaskan jiwa dari dunia 

kegelapan. semakin banyak yang diketahui tentang hakekat maujud, semakin dekat pula dengan dunia cahaya.  

3. Terbunuhnya Suhrawardi (Suhrawardi al-Maqtul) 

Struktur pemikiran Suhrawardi memiliki bangunan pemikiran yang direncanakan secara matang, Suhrawardi 

menempatakan Hikamat al Isyraq sebagai magnum opusnya, sebab hampir semua karya sebelumnya ditujukan untuk 

mendukung subtansi Hikamat al Isyraq, sehingga penikmat Suhrawardi dapat dengan mudah merujuk pada karya-karya 

sebelumnya bila ingin mengetahui pemikirannya secara mendetail. Mengkaji Hikamat al Isyraq seseorang dapat 

mengetahui pemikiran menyeluruh “madzah” Suhrawardi. 
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Secara umum sistematika Hikamat al Isyraq terbagi kedalam dua bagian utama, bagian pertama, mengulas sejumlah 

kritik terhadap pemikiran peripatetis terutama tehadap konsep epistimologi. Kedua, membahas konsep tentang cahaya 

dengan berbagai dimensinya. 

Pada bagian pertama, sejalan dengan arah kritik yang dilancarkan, maka kritik epistimologi berkisar antara logika dan 

sumber ilmu pengetahuan. Dalam kajian tentang sumber ilmu pengetahuan, Suhrawardi membaginya kedalam 

pengetahuan Hushuli dan Hudhuri. Pengetahuan hushuli terbagi kedalam dua jenis sarana untuk mencapainya. Pertama, 

diperoleh dengan memaksimalkan fungsi indrawi atau observasi empiris, melalui indra yang dimiliki, manusia mampu 

menangkap dan menggambarkan segala objek indrawi sesuai dengan justifikasi indrawi, yaitu melihat, meraba, 

mendengar, mencium dan merasa. Kedua, diperoleh melalui sarana daya fikir (observasi rasional), yaitu upaya 

rasionalisasi segala objek rasio dalam wahana spiritual (ma‟qulat) melalui silogisme atau menarik kesimpulan dari hal-

hal yang di ketahui kepada hal-hal yang belum di ketahui. Sedangkan pengetahuan hudhuri adalah pengetahuan dengan 

kehadiran (observasi ruhaniah), yaitu pengetahuan yang bersumber langsung dari pemberi pengetahuan tertinggi 

berdasarkan mukasyafat (pengungkapan tabir) dan iluminasi. Konsep ilmu hudhuri ini dikembangkan Suhrawardi dengan 

penekanan pada aspek ketekunan dan mujahadat, riyadhat dan „ibadat daripada memaksimalkan fungsi rasio. Dengan 

kata lain, ilmu hudhuri lebih menekankan pada dzikir daripada pikir. 

Bagian kedua dari Hikamat al Isyraq, mengungkapkan pemikiran teosofis Suhrawardi yang memuat konsep 

metafisikanya. Pada bagian ini, Suhrawardi menjelaskan konsep teosofis yang berpusat pada kajian cahaya (al-israq) 

sebagai media simbolik, dimana Suhrawardi mengkombinasikan cahaya yang mengungkapkan kesatuan pemikirannya, 

baik pada tataran epistimologi, teologi, dan ontologi. Pembahasan utama pada bagian ini meliputi hakekat cahaya, 

susunan wujud, aktivitas cahaya, cahaya dominan, pembagian barzakh (alam kubur), persoalan alam akhirat, kenabian, 

dan nasib perjalanan manusia menuju purifikasi jiwa. 

Dengan konsep al-isyraqnya, Suhrawardi menyatakan bahwa seluruh alam semesta merupakan rentetan dari intensitas 

cahaya. Gradasi dari sumber cahaya berakhir pada kegelapan, dimana semua kajian pada bagian kedua membentuk 

bangunan teosofis berupa perpaduan antara filsafat dan tasawuf. Oleh sebab itu, Suhrawardi dianganggap sebagai 

pencetus dan pelopor konsep kesatuan iluminasi (wahdat al „isyraq). Hal ini dikarenakan usaha Suhrawardi untuk 

mengoptimalkan proses iluminasi sebagai ilustrasi holistik dari kesatuan wujud (wahdat al wujud) yang dikembangkan 

Ibn „Arabi. 

Gagasan mengenai iluminasi yang diajarkan Suhrawardi ini merangsang munculnya sikap protes dan antipati dari 

kalangan ahli fiqih (Islamic jurisprudence), karena dinilai sesat dan mendatangkan keresahan dalam masyarakat. Para 

ahli fiqih kemudian mengadili Suhrawardi serta menjatuhkan hukuman mati (hukuman gantung) kepadanya. Meskipun 

dengan berat hati, Suhrawardi menerima keputusan itu demi mempertahankan pemikiran yang diyakininya sebagai 

kebenaran hakiki. 

 

[1]yang juga dikenal sebagai komentator Risalah al Thair karangan Ibn Sina. Hasyim Nasution, "Filsafat Islam," (Gaya 

Media Pratama. 1999), hlm. 144 

[2]Hasyim Nasution, "Filsafat Islam," (Gaya Media Pratama. 1999). 144 

[3]Hermes dalam sumber-sumber muslim selalu disamakan dengan Idris atau Nuh yang di sebut dalam Al-Qur‟an 

[4]itu berarti bahwa cahaya itu sendiri tidak memiliki kualitas dapat dilihat, dan menjadi dapat dilihat hanya malalui 

sesuatu yang lain, yang sesuatu yang lain itu sendiri dapat dilihat; dan dari pernyataan ini sekali lagi timbul konsekuensi 

yang mustahil: bahwa suatu cahaya lebih terlihat dari pada cahaya itu.  

[5]Imus (barzah) tertinggi adalah semacam langit terjauh dalam kosmologi Neo Platonis.  Hasyim Nasution, "Filsafat 
Islam," (Gaya Media Pratama. 1999). Hlm. 149 
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[6]Hal ini dibuktikan dengan: makanan yang dimasukkan kedalam tubuh akan menyebabkan perkembangan tubuh 

manusia, namun jiwa manusia tidak selalu menyadari adanya perubahan itu kendatipun jiwa mampu menyerap makna-

makna yang terlepas dari jasad. 
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