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Abstraksi 

Tetralogi    "Kritik    Nalar    Arab"    (Naqd    al-'Aql    al-'Arabi) merupakan proyek kebangkitan dan modernisasi yang 

dibangun kokoh oleh   Mohammed   Abed   al-Jabiri   di   atas   puing-puing   reruntuhan kejumudan  konstruksi  

pemikiran  Arab-Islam.  Tetralogi  Kritik  Nalar Arab   mencakup   Takwîn   al-'Aql   al-Arabi   (1984),   Binyah   al-'Aql al-
'Arabi  (1986),  Al-'Aql  al-Siyâsi  al-'Arabi  (1990),  dan  al-'Aql  al- Akhlâqi al-'Arabi: Dirâsah Tahlîliyyah Naqdiyyah li 
Nudhm al-Qiyam fi  Tsaqâfah  al-'Arabiyyah  (2001).  Kritik  Nalar  Arab  diproyeksikan sebagai   batu   loncatan   

menuju   rasionalisme   kritis   guna   mengejar ketertinggalan   peradaban   Arab-Islam   dari   kemajuan   pesat   

Eropa Modern   pasca-Renaissance.   Kritik   Nalar   Arab   diandaikan   mampu mensinergikan  serta  mendialogkan  

kesenjangan  dan  benturan  antara tradisi (turâts) dan modernitas. 

Kritik   Nalar   Arab   terpahat   menjadi   ukiran   konsepsi   unik   yang mendapat  apresiasi  terluas  dibanding  

konsepsi-konsepsi  kebangkitan lain  yang  muncul  dalam  kebudayaan  Arab  kontemporer.  Namun,  di sisi lain, Kritik 

Nalar Arab dihujani derasnya kritik argumentatif yang cukup  massif  dari   para  pemikir  kawakan  seperti  George  

Tharabisyi dari  Syiria  dan  Yahya  Muhammed  dari  Sudan.  Menyadari  urgensitas kontribusi   wacana   Kritik   Nalar   

Arab   dalam   proyek   kebangkitan modern,  penulis  mendeskripsikan  pemikiran  Abed  al-Jabiri  formulasi Nalar Arab 

dalam Takwin al-Aql al-Arabi. 

Kata Kunci: kritik, nalar, Islam, modernitas 

Tugas utama kritikus epistemologis adalah menelaah ulang sejarah budaya Arab-Islam di satu sisi, dan menganalisis 

nalar Arab, di sisi lain. Tugas ini mendorong al-Jabiri menulis dua buku yang masing-masing berjudul: Takwin al-'Aql al-
'Arabi dan Binyat al-'Aql al-'Arabi. Buku pertama menganalisis background sosio-politik dari proses perumusan 

(formulation) dan keterbentukan nalar Arab-Islam. Sedangkan buku kedua menganalisis secara mendalam seluk-beluk 

struktur nalar Arab yang tak jarang saling berbenturan dalam memperebutkan hegemoni dalam budaya Arab-Islam. 

Nomenklatur “nalar Arab” sengaja dipilih secara teknis untuk mengecualikan “nalar Islam” ciptaan pemikir Mus lim non-

Arab yang menulis karya-karya dengan bahasa non-Arab, di satu sisi, serta mengecualikan pemikiran Islam yang ditulis 

oleh kalangan orientalis dengan bekal metodologi dan world-view budaya Barat, di sisi lain. 

Untuk mendefinisikan nalar Arab, al-Jabiri meminjam teori Lalande tentang perbedaan la raison constituante (al-‟aql al-
mukawwin aw al-fa„il) dengan la raison constituée (al-„aql al-mukawwan aw al-said). La raison constituante adalah 

bakat intelektual (al-malakah) yang dimiliki setiap manusia guna menciptakan teoriteori dan prinsip-prinsip universal, 

sedangkan la raison constituée adalah akumulasi teori-teori atau prinsip-prinsip—bentukan la raison constituante—

yang berfungsi sebagai tendensi pencarian konklusi, atau kaidah-kaidah sistematis yang ditetapkan, diterima dan dinilai 

sebagai nilai mutlak dalam suatu babak sejarah tertentu. La raison constituée memiliki relativitas dan, oleh karenanya, 

ia dicirikan dengan sifat berubah-ubah secara dinamis setiap waktu dan berbeda-beda antara satu pemikir dengan 

pemikir lainnya. Nalar Arab tak lain adalah la raison constituée, yakni kumpulan prinsip dan kaidah yang diciptakan oleh 

ulama Arab-Islam di tengahtengah kultur intelektual Arab sebagai alat produksi pengetahuan. Nalar ini, dalam teori 

Michel Foucault, disebut sistem kognitif (nidham ma„rifi) atau sistem pemikiran (episteme). 

Berdasarkan definisi tersebut, objek kritik nalar Arab adalah kritik epistemologis terhadap la raison constituante 
sebagai sistem metodologis dalam kebudayaan Arab di satu sisi, dan kritik terhadap la raison constituée di sisi lain. 

Kritik nalar Arab, secara operasional, menganalisis proses-proses kinerja la raison constituante dalam membentuk la 
raison constituée pada babakan sejarah tertentu dan mencari kemungkinan-kemungkinan la raison constituante 
membentuk teoriteori baru. Kritik nalar Arab diandaikan menggali lapisan terdalam dari rancang bangun pemikiran 

Arab untuk menguak “cacat-cacat epistemologis” untuk kemudian membenahinya atau bahkan mencari alternatifnya. 

Dekonstruksi dan rekonstruksi wacana menjadi penting di sini. [1] La raison constituante, dalam sejarah kebudayaan 

Arab-Islam, telah berhasil memformulasikan la raison constituée yang termanifestasikan dalam tiga episteme, yakni 

bayani, „irfani dan burhani. Bayani adalah sistem epistemologi  eksplikasi 
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filologi, jurisprudensi Islam, usul fiqh, teologi dialektis (kalam), dan balaghah. Sistem ini muncul sebagai kombinasi dari 

akumulasi prosedur untuk menafsirkan sebuah wacana (interpreting of discourse) teks-teks primer keagamaan. 

http://kommabogor.wordpress.com/2008/01/13/al-jabiri-dan-kritik-nalararab/-_ftn19 Karakteristik episteme 
eksplikasi secara umum menggunakan metode analogis. Para ahli hukum dan nahwu menyebutnya dengan istilah qiyas, 

para teolog menamakannya al-istidlal bi al-shahid (=far„) „ala al-ghayb (=asl), sementara ahli balaghah memilih istilah 

al-tashbih. La raison constituante dalam episteme bayani bekerja menggunakan mekanisme berpikir yang sama, yakni 

“meng-gatuk-gatukkan” cabangan (far„) dengan asal (asl). Selanjutnya,‟irfani adalah episteme gnostik yang 

mengakomodasi sufisme, pemikiran Syiah, filsafat Isma„iliyah, interpretasi esoterik terhadap teks-teks keagamaan, dan 

filsafat illuminasi. Episteme ini didasarkan pada metode “penyingkapan intuitif mistik” (alkashf) yang terpengaruh oleh 

filsafat Hermetisme. Terakhir, burhani adalah episteme demonstratif yang didasarkan pada metode observasi empiris 

dan inferensi rasional (al-istintaj al-‟aqli).[2] 

Titik awal formulasi la raison constituée dalam sejarah kebudayaan Arab-Islam terjadi sejak era kodifikasi („asr al-
tadwin) pada tahun 143 H. Yang dipromotori oleh Dinasti Abbasiyyah, tepatnya oleh rezim al-Mansūr. Sejak era 

 kodifikasi, struktur nalar Arab diformulasikan, disistematisasikan, dan dibakukan, sehingga dunia pemikiran yang 

dominan pada masa itu mempunyai kontribusi besar dalam menentukan orientasi pemikiran Arab-Islam yang 

berkembang hingga kini di satu sisi, dan memengaruhi persepsi kita terhadap khazanah kebudayaan Arab pada masa 

sebelumnya, di sisi lain. Era kodifikasi ini kemudian menjelma menjadi kerangka acuan otoritatif (al-iṭar al-marji‟i) bagi 

pemikiran Arab hingga kini. Nalar Arab akhirnya terkungkung karena geraknya selalu dibatasi oleh pembakuan-

pembakuan itu. Nalar Arab dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi struktur kontinu, tetap, baku, dan tersisa 

dalam ingatan kita hingga kini. 

*** 

Kodifikasi pada mulanya hanyalah proses penghimpunan dan pembukuan ilmu-ilmu transmisional keagamaan. Tetapi 

kodifikasi akhirnya membutuhkan kerja rasional guna menciptakan teori-teori untuk menyeleksi data-data warisan 

kebudayaan Arab-Islam. Teorisasi standard seleksi bagi al-Jabiri adalah aktivitas awal bagi la raison constituante 
dalam membentuk la raison constituée.[3] Kodifikasi bahasa Arab dan teorisasi kaidah-kaidah gramatikanya juga 

merupakan bentuk aktivitas awal rasional-sistematis bagi la raison constituante dalam membentuk la raison 
constituée. Upaya ini penting guna menjaga kemurnian bahasa Arab dari kesalahan pembacaan (lahn) dan pengaruh 

bahasa non-Arab. Bahasa mendapat perhatian khusus dalam proyek kodifikasi dan teorisasi sebab bahasa Arab 

menduduki posisi sentral dalam bangunan keilmuan Arab. Bahasa Arab juga berperan membentuk world-view atau 

weltanschauung. Untuk mengukuhkan hipotesis ini, al-Jabiri meminjam teori etnologi milik filsuf modern Jerman, 

Herder. Teori itu menegaskan bahwa setiap komunitas berbicara dengan cara berpikirnya serta berpikir dengan cara 

bicaranya. Adam Schaff menjelaskan bahwa Herder melihat bahasa tidak sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi, lebih 

dari itu, bahasa merupakan instrumen penting yang memengaruhi cara pandang manusia terhadap alam dan cara 

berpikirnya. 

Abid al-Jabiri mengaplikasikan teori Herder guna menganalisis watak bahasa Arab melalui literatur dictionary Arab. 

Contohnya, Lisan al-‟Arab karya Ibn Manẓūr, yang dianggap sebagai kamus paling lengkap, terbukti tidak mencakup 

istilah-istilah ilmiah. Delapan ribu materi kebahasaan yang terkandung di dalamnya hanya mencerminkan bahasa  

konvensional kehidupan badui. Sejatinya, bahasa Arab telah menyerap berbagai kosakata baru dan nomenklatur ilmiah 

filosofis sejak era kodifikasi hingga era Ibn Manẓūr. Namun, ironisnya, kerangka acuan otoritatif nalar Arab (baca: era 

kodifikasi) hanya menerima istilah-istilah resmi dan fushah yang telah dibakukan oleh Imam Khalil beserta para 

koleganya sebagai bahasa dalam perkamusan Arab. Bahasa Arab pun menjadi stagnan dan apatis terhadap kosakata 

nonresmi. 

Konsekuensinya, bahasa Arab tidak mampu mengikuti perkembangan bahasa teknis bidang saintifik dan teknologi. Sejak 

era Khalil, bahasa Arab dikungkung dan dibakukan dengan metode derivatif ( ishtiqaq). Oleh karenanya, bahasa Arab 

sejak era Khalil hingga sekarang tidak mengalami perkembangan gramatis-morfologis yang berarti. Dengan demikian, 

bahasa Arab berwatak “ahistoris” karena apatis terhadap tuntutan perkembangan kebahasaan di satu sisi, dan 

berwatak “badui” karena mencerminkan konvensi kebahasaan komunitas badui, di sisi lain. Kesimpulannya, berdasarkan 

teori etnologi, kebaduian bahasa Arab memiliki kontribusi besar dalam mempengaruhi kebaduian pola pandang (word-
view/weltanschauung) komunitas Arab.[4] 
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La raison constituante dalam tradisi kebudayaan Arab-Islam juga membentuk la raison constituée yang ditandai oleh 

munculnya ilmu balaghah. Ilmu ini muncul didorong oleh faktor internal dalam kebudayaan Arab di mana analisis 

wacana retoris —yang bertujuan mengembangkan teks-teks al-Quran dalam ranah inferensi hukum syariat dan 

akidah—menghasilkan penemuan ilmiah berupa ilmu badi„, bayan, dan ma‟ani. Kemunculan balaghah pun didorong oleh 

faktor eksternal guna menghadapi serangan kalangan heretik yang mengingkari kemukjizatan retorika al-Quran. Untuk 

menghadapi tantangan itu, diperlukan langkah teoretis yang mampu menyingkap bukti-bukti kemukjizatan (dala„il al-
i‟jaz) dan rahasia-rahasia retorika al-Quran (asrar al-balaghah).[5] 

Di tangan al-Shafi„i (w. 204 H), la raison constituante berkerja menciptakan la raison constituée yang disebut teori usūl 
al-fiqh. Metodologi hukum ciptaan al-Shafi‟i bagi formulasi nnalar Arab ini dinilai tak kalah penting dibanding teori-teori 

Descartes dalam membentuk nalar Prancis khususnya, dan rasionalisme Eropa pada umumnya. Fakhr al-Din al-Razi (w. 

606 H), ketika mengapresiasi buah pemikiran al-Shafi‟i, menyetarakannya dengan capaian Aristoteles dalam ilmu 

logika.[6] Selain berfungsi menciptakan al-Risalah karya al-Shafi‟i, la raison constituante juga berfungsi 

memformulasikan la raison constituée berupa teori-teori teologis yang termaktub dalam kitab al-Ibanah karya al-

Ash‟ari maupun karya-karya teolog Muktazilah.[7] 

*** 

Kebudayaan Arab-Islam sejak periode awal memiliki sikap inklusif dalam berinteraksi dengan kebudayaan non-Islam. 

Inklusivisme tersebut kemudian memungkinkan budaya Arab-Islam terpengaruh oleh tradisi Yudeo-Kristiani 

(baca:Israiliyat). Di era kodifikasi, inklusivisme kebudayaan Arab-Islam menghadapi tantangan dari dan berbenturan 

dengan budaya Zoroaster dan sekte sempalan Sabiah yang disebut Manichaeisme yang tersebar di Irak. Untuk 

menghadapi doktrin gnostik Manichaeisme, Dinasti Abasiyyah memanfaatkan rasionalitas Muktazilah yang pada saat itu  

menjadi ideologi resmi negara. 

Benturan-benturan tersebut memungkinkan kebudayaan Arab-Islam terpengaruh oleh tradisi pemikiran Sabiah, 

terutama filsafat Hermetisme. Namun, perlu dipertegas, jalur masuknya pengaruh Hermetisme ke dalam bangunan 

pemikiran Arab-Islam disadari oleh al-Jabiri sebagai persoalan pelik. Hal ini ditengarai adanya percampuran eklektik 

(al-tadakhul) antara aliran-aliran pemikiran yang cukup variatif pada era Helenisme. Eklektisisme itu mengakibatkan 

sulitnya mengidentifikasi dan membedakan antara Neo-Platonisme dalam bentuknya yang illuminatif, Hermetisme, Neo-

Pythagoras, Neo-Stoicisme, dan Manichaeisme. 

Konklusi abstrak yang bisa diambil di tengah-tengah problem eklektik tersebut adalah bahwa setidaknya terdapat 

pemikiran gnostik yang masuk ke dalam kebudayaan Arab melalui jalur aliran-aliran yang telah bercampur. 

Kemungkinan masuknya gnostisisme melalui ajaran Manichaeisme sama halnya dengan kemungkinan masuknya ajaran 

tersebut melalui jalur neoplatonisme maupun aliran-aliran lain. 

Hermetisme dinisbatkan pada Hermes. Hermes diyakini oleh Manichaeisme sebagai nabi. Dalam mitologi Yunani, 

Hermes diyakini sebagai anak dewa Zeus dan Maia. Tugasnya menyampaikan dan menginterpretasikan pesanpesan 

dewa di gunung Olympus ke dalam bahasa yang dipaham.[8] Sebagian orang Yahudi meyakini Hermes/Thoth sebagai 

Nabi Musa. Dalam mitologi Mesir kuno, Hermes/Thoth adalah sekretaris Tuhan atau orisin Tuhan yang telah menulis 

disiplin kedokteran, sihir, astrologi, dan geometri.[9] Menurut Hossen Nasr, Hermes tak lain adalah Nabi Idris.[10] 

Terlepas dari kontroversi tersebut, pengaruh Hermetisme terhadap kebudayaan Arab-Islam dapat ditelusuri dalam 

doktrin sufisme, sekte ekstrem Syiah, Rafidah, dan Jahmiyyah. Dalam konteks ini, al-Jabiri tampak terpengaruh 

statemen Louis Massignon bahwa sekte Syiah ekstrem yang berdomisili di Kufah telah menelaah teks-teks Hermetisme. 

Oleh karena itu, “bukan hal yang aneh jika sekte Syiah adalah golongan yang pertama kali terpengaruh oleh 

Hermetisme, dan Islam telah mengenal Hermetisme sebelum mengenal metafisika Aristoteles,” tegas Henry Corbin.[11] 

Hermetisme dalam terminologi al-Jabiri disebut “al-„aql al-mustaqil” atau “al-la ma„qūl al-dini”. Menurut Festugiere, 

dalam La Revelation d‟Hermes Trismegiste, Hermetisme mengajarkan doktrin bahwa manusia tersusun dari dua 

elemen, yaitu raga material yang tak suci dan jiwa. Dalam jiwa manusia terdapat elemen mulia yang senantiasa 

bertarung dengan hawa nafsu dan, oleh karena itu, Hermes datang menjadi mediator antara Tuhan Transendental 

dengan manusia. Hermes menjadi petunjuk bagi manusia menuju keselamatan melalui jalan mistik penyatuan jiwa 

dengan Tuhan. Hermetisme membedakan antara mystique par  introversion (al-tasawwuf bi al-inkifa„) dengan mystique 
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par extraversion (altasawwuf bi al-intishar). Mystique par introversion adalah langkah peleburan eksistensi manusia 

untuk menyatu dengan Tuhan, sementara mystique par extraversion adalah fenomena mistik di mana Tuhan sendiri 

yang berusaha menyatu dengan jiwa manusia. Mystique par introversion dalam tradisi sufisme Arab-Islam sama 

dengan al-fana‟, al-ittihad, atau wihdat al-shuhūd, sedangkan mystique par extraversion sejajar dengan al-hulul. 
Kalangan Baṭiniyyah menyebut eksperimentasi penyatuan mistik ini dengan istilah al-nikah, sementara al-Ghazali 

memilih istilah al-zuwaj.[12] 

Al-Jabiri kemudian menelisik pengaruh Hermetisme secara lebih detail ke dalam konstruksi pemikiran Jabir b. Hayyan, 

Abi Bakr b. Zakariya al-Razi, dan sekte Ismailiyah seperti tecermin dalam Rasa„il Ikhwan al-Safa serta Rahat al-„Aql 
karya al-Karmani (w. 441 H). Hermetisme pun kental mewarnai sufisme Abi Hashim al-Kūfi (w. 150 H), Dhu Nūn al-Misri 

(w. 245 H), al-Junayd (w. 297 H), al-Hallaj, Suhrawardi, al-Ghazali, dan dalam filsafat Ibn Sina.[13] 

*** 

Aliran gnostik Hermetisme semakin hegemonik di tengah-tengah kebudayaan Arab dan mapan sebagai basis 

epistemologis bagi kekuatan gerakan Manichaeisme dan aliran Baṭiniyah seperti Qaramiṭah, Isma„iliyah, dan lain-lain. 

Pada periode rezim al-Ma‟mūn, gerakan ini semakin kuat menjadi oposisi penentang Dinasti Abbasiyah. Untuk 

melawannya, al-Ma‟mūn membutuhkan strategi politik yang ilmiah dengan cara mendapuk rasionalitas Muktazilah 

sekaligus menggalakkan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi (w.252 H), filsuf pertama Arab, 

tampil atas panggilan penguasa untuk meruntuhkan basis epistemologis musuh-musuh negara di satu sisi, dan 

sekaligus menghantam fuqaha dan teolog yang memusuhi filsafat Yunani, di sisi lain. Selain meruntuhkan Hermetisme 

Manichaeisme serta Syiah Bathiniyyah, al-Kindi mengharmonisasikan dan mensinergikan agama dan filsafat guna 

melawan eksklusivitas dan tekstualitas fuqaha. 

Formulasi konsep filosofis al-Farabi (w. 339 H) memiliki background sosio-politik yang berbeda. Al-Farabi hidup setelah 

terjadinya revolusi Sunni melawan Muktazilah dan terpecahnya kekuatan politik Islam menjadi negara-negara kecil. 

Abbasiyah hanya tinggal nama dengan kemunculan Dinasti Samaniyah di Khurasan, Buwayhiyah di Persia dan Irak, 

Hamdaniyah di Aleppo, kemudian Fatimiyah di Mesir. Pada saat yang sama, aliran-aliran keagamaan semakin marak 

bermunculan dan akut bertikai. Kondisi sosio-politik tersebut disadari oleh al-Farabi akan semakin mengancam 

integritas otoritas kekuasaan dan masa depan serta kontinuitas negara Islam. Al-Farabi datang atas panggilan sejarah 

guna menyatukan kembali pemikiran dan kendali sosial. Penyatuan pemikiran ditempuh al-Farabi dengan tawaran 

filosofis guna melampaui rasionalitas Muktazilah yang terbukti gagal mensinergikan akal dan teks. Sebagai alternatif, 

al-Farabi menggelindingkan wacana raison universelle yang tidak melihat adanya perbedaan antara kebenaran agama 

dan filsafat, kecuali hanya dalam tataran sarana artikulasi. Agama menggunakan cara retorik, sementara filsafat lebih 

cenderung analitik. Di sisi lain, untuk membangun kembali integritas yang telah terkoyak dan menciptakan tatanan 

sosial ideal, al-Farabi menulis al-Madinah al-Fadilah. 

Syahdan, di bawah bayang-bayang pengaruh Dinasti Buwayhiyah dan akademi Ismailiyah, Ibn Sina (w. 428 H) 

membangun proyek filosofisnya dengan mengharmonisasikan episteme burhan dengan „irfan. Ibn Sina menduduki 

jabatan menteri, sehingga proyek filosofisnya cenderung distimulasi oleh faktor ideologis nasionalisme Persia guna 

melawan filsuf paripatetik Irak. Dengan sinis al-Jabiri menilai Ibn Sina telah membangun filsafat rohani gnostik yang 

mampu menggeser filsafat rasional an sich. Rasionalitas pencerahan—yang dulu dibangun oleh Muktazilah, Al-Kindi, dan 

al-Farabi—secara mengenaskan diganti oleh Ibn Sina dengan filsafat kegelapan (baca: Hermetisme). Sangat 

disayangkan, inklinasi gnostik Ibn Sina pada gilirannya disebarluaskan oleh al-Ghazali (w.505 H) melalui Ihya‟ „Ulum al-
Din dan Munqidh min al-Dalal. Implikasinya, kebudayaan Timur Arab akhirnya hanyut dalam gnostisisme, Hermetisme, 

dan irasionalitas. 

*** 

Formulasi episteme bayani, burhani, dan „irfani dalam sejarah kebudayaan Arab-Islam muncul berdasarkan tuntutan 

kognitif maupun sosio-politik. Bayani merupakan produk murni Arab yang muncul didorong oleh faktor kognitif guna 

menginterpretasikan teks-teks keagamaan. „irfani masuk dalam peta epistemologi pemikiran Arab-Islam sebagai 

alternatif episteme bayani yang dianggap gagal memberikan kesimpulan-kesimpulan meyakinkan, di satu sisi, dan 

sebagai basis epistemologis gerakan oposisi melawan Dinasti Abbasiyah yang berbasis bayani, di sisi lain. Burhani 
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mula-mula dihadirkan oleh para penguasa di tengah-tengah kebudayaan Arab-Islam guna melawan Hermetisme dan 

gnostisisme kaum oposan. 

Dalam sejarah kebudayaan Arab, tiga episteme tersebut saling berbenturan satu sama lain. Benturan-benturan itu 

dianggap sebagai ekspresi krisis basis epistemologis pada abad ke-5 H. Untuk meredam benturan episteme, upaya 

harmonisasi eklektik (musalahah talfiqiyyah) merupakan solusi yang biasa ditempuh oleh para sarjana Islam. Benturan-

benturan episteme dapat dilihat dari perdebatan antagonistik, misalnya, antara fuqaha vis a vis ahli tasawuf (bayanivis 
a vis „irfani), fuqaha vis a vis filsuf (bayani vis a vis burhani), dan filsuf vis a vis para sufi (burhani vis a vis „irfani). 
Untuk menjembatani krisis basis epistemologis, misalnya, al-Harits al-Muhasibi berusaha mengharmonisasikan secara 

eklektik antara bayani dengan „irfani yang kemudian disebut tasawuf Sunni. Al-Kindi mengharmonisasikan bayani dengan 

burhani. Ikhwan Shafa dan filsuf-filsuf Ismailiyah mengharmonisasikan burhani dengan „irfani. 

Harmonisasi eklektik antara tiga episteme bayani, burhani, dan „irfani untuk pertama kalinya terjadi di tangan al-

Ghazali. Eklektisisme ini muncul sebagai solusi atas krisis basis epistemologis yang menjerembabkan al-Ghazali dalam 

jurang skeptisisme di satu sisi, dan atas tuntutan profesi sebagai ulama bayaran Dinasti Saljuq yang secara ideologis 

menganut Shafi‟iyah, Ash‟ariyah serta tasawuf Sunni, di sisi lain.  Tiga episteme dicampur aduk bukan untuk tujuan 

ilmiah murni, melainkan guna mempertahankan mazhab fikih Shafi‟i, mazhab teologi Ash‟ari, dan tasawuf Sunni, di satu 

pihak, serta untuk menghantam filsafat Ismailiyah musuh Dinasti Saljuqiyah, di pihak lain. Tahafut al-Falasifa, Fadaih al-
Baṭiniyah, dan hujjah al-Haqq sejatinya diproyeksikan guna menghantam lawan politik penganut filsafat Batiniyah 

Ismailiyah yang kontra Asyariyyah. Mihak al-Nadhr, Mi‟yar al-‟Ilm, Qisṭas al-Mustaqim, dan Madarik al-„Uqūl, ditulis guna 

mempromosikan mantik yang diadopsi untuk mengukuhkan ilmu kalam Ash‟ari dan usul fikih Shafi‟i. Dalam al-Mustasfa, 

al-Ghazali mengatakan; “Seseorang yang tak paham ilmu logika maka ilmunya tidak bisa dipercaya.” Al-Ghazali pun 

mengadopsi Hermetisme guna membangun fikih sufistik seperti tercermin dalam Ihya„ „Ulūm al-Din.[14] 

Harmonisasi eklektik disebut oleh al-Jabiri dengan istilah binyat almuhasalah. Binyat al-muhasalah yang tanpa bisa 

dibendung ini kemudian menjadi struktur tunggal yang dominan dan hegemonik dalam kebudayaan Arab-Islam hingga 

kini. Binyat al-muhasalah secara asasi terbangun dari tiga otoritas: 1) otoritas teks, sebab nalar Arab dinila i terlalu 

sibuk berkutat pada aksara; 2) otoritas asl yang termanifestasikan dalam sistem transmisi, konsensus, otoritas imam-

imam penerawang makna esoteris, dan otoritas analogis; 3) otoritas fatalistik antikausalitas (sulṭat al-tajwiz). 

Akumulasi otoritas yang mencerminkan watak nalar Arab di atas merupakan faktor determinan yang menyebabkan 

nalar Arab kewalahan mengejar modernitas Eropa. Nalar bayani yang berkutat pada aksara dan analogi terkesan abai 

terhadap realitas empirik dan spirit syariat. Di lain sisi, episteme „irfani menyebabkan nalar Arab hanyut di alam 

fantasi. Episteme „irfani harus disingkirkan karena dinilai telah mengakibatkan kebudayaan Arab-Islam terbelakang. 

Seperti halnya pernyataan Festugiere, yang tampaknya diamini oleh al-Jabiri, episteme „irfani yang menyebar luas di 

Yunani pasca-Aristoteles juga telah menjadi biang keladi porak-porandanya rasionalitas Yunani. Kedua nalar ini tidak 

memiliki watak yang mampu menyongsong modernitas. 

Modernitas dan kebangkitan kebudayaan Arab bagi al-Jabiri hanya bisadiwujudkan dengan membumikan kontribusi 

pemikiran rasional-empirik Andalusia dan Maghribi yang direpresentasikan oleh Ibn Hazm di bidang fikih berbasis 

silogisme Aristotelian,[15] al-Shaṭibi dengan epistemologie juridique yang menghiraukan spirit utilitarianistik maqasid 
al-shari„ah, Ibn Bajah serta Ibn Rushd di bidang filsafat Aristotelian murni, Ibn Khaldun di bidang sosiologi, Ibn Mada al-

Qurṭubi di bidang pembaruan gramatika Arab, dan lain-lain. 

Rasionalisme empirik Andalusia-Maghribi adalah satu-satunya episteme yang mampu membangkitkan modernitas 

kebudayaan Arab, sebagaimana ia telah mampu menjadi inspirasi modernitas dan rasionalitas Eropa. Pemikiran 

Andalusia memiliki “integralitas” yang termanifestasikan dalam sejumlah prinsip dan konsep yang khas; berbasis pada 

observasi empirik dan inferensi rasional Aristotelian sebagai alternatif konsep analogi alam gaib dengan alam fisik 

(qiyas al-ghayb „ala al-shahid), berbasis maqasid al-shari„ah sebagai alternatif dari fikih yang terkungkung pada 

aksara, dan berbasis konsep kausalitas sebagai alternatif dari konsep fatalistik. Epistemologi rasional Andalusia juga 

dicirikan dengan upaya memosisikan filsafat dan syariat secara proporsional sesuai jalan masing-masing dalam 

mencari kebenaran. Epistemologi rasional Andalusia tidak mengharmonisasikan filsafat dan syariat secara eklektik. 

Rasionalitas epistemologi Andalusia dinilai murni Aristotelian, terhindar dari pengaruh Neo-Platonisme dan 

Hermetisme, karena para filsuf Andalusia langsung merujuk pada karya primer Aristoteles.[16] 
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Kritik Pemikiran Abid al-Jabiri: Menyoal Konsep Retakan Epistemologis 

Kritik nalar Arab Abid al-Jabiri mengklasifikasi tipologi pemikiran dalamkebudayaan Arab-Islam berdasarkan “retakan 

epistemologis” (ruptureépistémologique/ epistemological rupture /al-qaṭi„ah al-ma„rifiyah) antaraAndalusia-Maghrib 

dan Mashriq. Barat dan Timur tidak hanya perbedaan geografis,tetapi juga mengekspresikan perbedaan epistemologis. 

Pemikiran yang beredar dikawasan Andalusia-Maghribi merepresentasikan rasionalisme empirik, sementarapemikiran 

kawasan Timur cenderung illuminatif dan irasional. 

“Retakan epistemologis” termasuk konsep terpenting yang difungsikan olehal-Jabiri dalam proyek ideologisnya. Konsep 

tersebut pertama kalinya dipakai oleh Gaston Bachelard (1884-1962), filsuf Prancis.[17] Mula-mula pandangan 

hegemonik mainstream ilmuwan Eropa menganggap bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara kontinu dan 

berjalinan. Artinya, penemuan-penemuan baru tak lain merupakan kepanjangan penemuan kuno. “Yang kuno” selalu 

menjadi pondasi bagi “yang baru”. Namun, pada babakan selanjutnya, Bachelard menilai perkembangan ilmu 

pengetahuan berjalan melalui keterputusan dan diskontinuitas. Bachelard menjelaskan bahwa konsepsi-konsepsi ilmu 

pengetahuan pada masa tertentu selalu mengalami krisis yang menuntut kemunculan konsepsi-konsepsi yang baru 

sama sekali. “Yang kuno” tidak memberikan kontribusi bagi “yang baru”. “Yang baru” selalu terputus sama sekali dari 

“yang kuno”. Hal ini terbukti dengan sebuah fenomena bahwa ilmu pengetahuan sejak era Galileo telah menyaksikan 

diskontinuitas yang tak sedikit.  

“Retakan epistemologis” kemudian didapuk oleh Louis Althusser sebagai pisau analisis yang tajam guna mengiris dan 

merobek-robek relasi antara Karl Marx dan Hegel. Hingga 1848-an, Marx dan Hegel bagaikan dua sisi keping mata uang 

yang tak terpisahkan. Pemikiran Marx pada saat itu senantiasa bergerak di bawah bayang-bayang konsepsi-konsepsi 

Hegel yang menghegemoni ideologi Jerman. Namun, setelah menganalisis sistem ekonomi kapital, Karl Marx tampak 

memutus tali-ikatan konseptual dengan Hegel. Das Kapital menjadi master piece yang tak bisa lagi dikorelasikan dengan 

buku-buku Karl Marx terdahulu. Das Kapital telah mengubah Marx menjadi “yang lain”: Marx “yang baru” dan Marx 

pemenggal epistemologis.[18] 

Dengan mengadopsi teori “retakan epistemologis”, Abid al-Jabiri membagi sejarah pemikiran Arab-Islam menjadi dua: 

pemikiran Andalusia-Maghribi dan pemikiran Mashriq. Pemikiran Mashriq berciri gnostik-irasional yang 

direpresentasikan oleh Ibn Sina, Suhrawardi, al-Ghazali, Sadr al-Muta‟alihin, Syiah Ismailiyah, dan para penganut 

filsafat illuminasi. Di sisi lain, pemikiran Andalusia-Maghribi berciri rasional Aristotelian dan empirik yang 

direpresentasikan oleh Ibn Hazm, Ibn Bajah, Ibn Ṭufayl, Ibn Rushd, Ibn Khaldun, al-Shaṭibi, dan Ibn Mada al-Qurtubi. 

Para raksasa Andalusia-Maghribi dianggap memutus dan memenggal epistemologi pemikiran mereka dari corak 

pemikiran yang berkembang di Mashriq. Para raksasa Andalusia-Maghribi dinilai telah menyuguhkan pemikiran “yang 

baru” sama sekali: sebuah pemikiran yang tak terikat dengan model pemikiran Mashriq. 

Perlu digaris bawahi, dalam konteks ini al-Jabiri menelaah pemikiran Andalusia-Maghribi dengan pembacaan ideologis, 

cenderung menggeneralisasi dan mengabaikan data-data parsial, untuk mewujudkan tujuan penulisan sejarah 

pengetahuan Andalusia-Maghribi yang integral, sejajar dan berkesinambungan. Al-Jabiri lantas menggatuk-gatukkan 

pemikiran Ibn Hazm, Ibn Bajah, Ibn Ṭufayl, Ibn Rushd, Ibn Khaldun, al-Shaṭibi, Ibn Mada al-Qurtubi, dan bahkan Ibn 

Tumart. Para raksasa Andalusia-Maghribi ini kemudian “disejajarkan” di bawah satu payung episteme burhani, 
walaupun, sejatinya, acap terdapat pertentangan dalam tataran sistem kognitif antara satu sama lain.  

Dengan model pembacaan sosio-politis, al-Jabiri melihat bahwa kesejajaran, integralitas dan kebersinambungan 

pemikiran Andalusia-Maghribi memang sengaja di-setting oleh penguasa Dinasti Umawiyah di Andalusia guna melawan 

ideologi Dinasti Abasiyah dan Fatimiyah. Ideologi Abasiyah berbasis pada bayani yang secara eklektik diharmonisasikan 

dengan burhani atau „irfani, sedangkan ideologi Dinasti Fatimiyah berbasis pada „irfani. Untuk melampaui ideologi dua 

dinasti tersebut, penguasa Dinasti Umawiyyah Andalusia menggagas proyek pemikiran baru yang “berkesinambungan” 

dan “berkesejajaran” yang mengacu pada rasionalisme-empirik, kausalitas, silogisme Aristotelian, dan maqasid 
alshari„ah. 

Setelah Dinasti Umawi runtuh, proyek pemikiran ini dilestarikan oleh Dinasti Muwahhidin Andalusia sebagai ideologi 

negara guna melawan ideologi Dinasti Murabitin Andalusia yang bertaklid buta kepada mazhab Maliki dalam fikih dan 

antropomorfisme dalam teologi. Ibn Tumart, pionir gerakan Muwahhidin, menjadikan pemikiran Andalusia-Maghribi 

sebagai sample primordial yang memiliki karakteristik doktrin antitaklid, merujuk langsung pada teks al-Quran dan 
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Sunnah, menolak analogi dalam bidang hukum dan bahasa, tidak mengharmonisasikan filsafat dan agama secara 

eklektik, steril dari perdebatan sektarianistik, dan Aristotelian murni yang tak terpengaruh Hermetisme, Gnostisisme 

Persia, Neo-Platonisme, dan sebagainya.[19] 

Yahya Muhammed menilai, proyek penulisan sejarah pemikiran yang berkesejajaran dan berkesinambungan memaksa 

al-Jabiri meletakkan para sarjana Andalusia-Maghribi di bawah satu payung episteme demonstratif Aristotelian. 

Padahal, sejatinya, Ibn Hazm, al-Shaṭibi dan Ibn Khaldun adalah penganut bayani dan mengingkari kausalitas 

Aristotelian. Di pihak lain, Ibn Ṭufayl sebenarnya memiliki kecenderungan kuat pada episteme „irfani. Memang benar 

bahwa Ibn Hazm menggunakan logika Aristotelian dalam proses inferensi rasional yurisprudensial (baca: silogisme), 

tetapi Ibn Hazm tak menyetujui kausalitas Aristotelian. Di sisi lain, Ibn Hazm juga bukan Ash„arian-sentris yang 

mengingkari sebab-akibat yang berlaku pada alam natural. Ibn Hazm berada pada posisi moderat antara Ash„ari dan 

Aristoteles: menolak kausalitas Aristotelian sekaligus menerima adanya sebab-akibat hukum alam yang tunduk pada 

sunat Allah. 

Pembacaan al-Jabiri terhadap skema epistemologi Ibn Khaldun juga problematik. Bagi Yahya, Ibn Khaldun memiliki 

keunikan epistemologis karena mencangkok varian sistem kognitif. Rasionalisme-empirik jadi tumpuan Ibn Khaldun 

dalam historiografi. Tetapi, dalam teologi, Ibn Khaldun memproklamirkan dirinya sebagai Ash„arian dengan menerima 

konsep “adat” dan menolak kausalitas Aristotelian. Ibn Khaldun mengingkari rasionalitas ekstrem para teolog dan filsuf 

yang concern terhadap discourse metafisik dengan menawarkan alternatif pendekatan sufistik. Ibn Khaldun menilai akal 

tidak mampu mencapai monotisme murni kecuali melalui jalur sufistik yang dapat mengantarkan manusia pada strata 

penyingkapan intuitif. Dengan demikian, Ibn Khaldun sebenarnya sejajar dengan al-Ghazali: keduanya terpengaruh 

Hermetisme. Untuk itu, tidak tepat jika al-Jabiri menyejajarkan Ibn Khaldun dengan para filsuf paripatetik. [20] 

Al-Jabiri pun dinilai gegabah oleh George Tarabishi ketika menyejajarkan al- Shaṭibi dengan Ibn Hazm dan Ibn Rushd di 

bawah satu payung episteme demonstratif Aristotelian dalam proyek kebudayaan Andalusia-Maghribi. Bagi Tarabishi, 

integralitas dan kesejajaran tersebut adalah absurd, sebab, dalam kitab al-I„tisam, al-Shaṭibi mengkategorikan 

literalisme Ibn Hazm sebagai bidah. Di sisi lain, Ibn Hazm dan al-Shaṭibi secara epistemologis memiliki pandangan yang 

sangat berlawanan: Ibn Hazm menolak rasio-legis sebagai basis analogi dan sebagai alternatif Ibn Hazm menawarkan 

silogisme Aristotelian, sementara al- Shaṭibi membangun teori maqasid al-shari„ah di atas bangunan akumulatif rasio-

legis analogi. Di lain pihak, al-Shaṭibi dan Ibn Rushd tidak dalam posisi yang congruent. Hal ini terbukti bahwa al-Shaṭibi, 

dalam al- al-I„tisam, mencibir para filsuf pemuja akal yang berupaya merasionalisasikan persoalan eskatologis. 

Kemudian, dalam kitab al-Muwafaqat, al-Shaṭibi menolak mentah-mentah upaya Ibn Rushd mensinergikan filsafat dan 

syariat dalam karyanya Fasl al-Maqal fi Ma bayn al-Shari„at wa al-Hikmah min al-Ittisal. 

Bagi al-Shaṭibi, syariat Islam turun dalam konteks umiyyah sesuai dengan konvensi bahasa Arab era kenabian, sehingga 

syariat harus dipahami sesuai konvensi bahasa Arab dan tidak boleh diinterpretasikan dengan pendekatan filsafat. Alih -

alih menghasilkan kualitas interpretasi objektif, filsafat hanya akan mereduksi maksud author teks-teks primer 

keagamaan.[21] 

Al-Jabiri, dalam pandangan penulis, pun terjebak dan terjerembab dalam kubangan pandangan parsial. Dia hanya 

melihat sisi rasionalitas al-Shaṭibi dalam al-Muwafaqat sembari mengabaikan inklinasi sufistik al-Shaṭibi dalam al- 

I„tisam. Al-Shaṭibi memang melampaui rasionalitas zamannya dengan ide humanistiknya bahwa orientasi syariat adalah 

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Akan tetapi, al-Shaṭibi sebenarnya memiliki pandangan sufistik yang tak bisa 

diabaikan. Dalam al-I‟tisam, al-Shaṭibi mengklasifikasi tipologi sufistik menjadi dua: praksis dan filosofis. Tasawuf 

praksis dinilai memiliki landasan keagamaan, sedangkan tasawuf filosofis adalah bidah. Penolakan al-Shaṭibi terhadap 

Aristotelianisme Ibn Rushd dan literalitas Ibn Hazm, serta kecenderungan al-Shaṭibi pada tasawuf praksis, setidaknya 

cukup dijadikan hipotesis konklusi bahwa pemikiran al-Shaṭibi bukanlah kesinambungan dari pemikiran Ibn Hazm dan Ibn 

Rushd.[22] 

Kejanggalan lain dapat ditemui dalam upaya al-Jabiri menggolongkan Ibn Ṭufayl ke dalam barisan filsuf Aristotelian 

seperti Ibn Bajah dan Ibn Rushd. Jika mau jujur, sebenarnya Ibn Ṭufayl, dalam pengantarnya untuk Hay ibn Yaqẓan, 

secara eksplisit menyatakan bahwa filsafat Mashriq Ibn Sina adalah kebenaran yang wajib diikuti. Bahkan, dia 

mengkritik para filsuf yang apatis terhadap spirit sufisme.23 Dalam pandangan George Ṭarabishi dan Yahya 

Muhammed, inklinasi sufistik Ibn Ṭufayl, Ibn Khaldūn dan al-Shaṭibi, serta penolakan mereka terhadap kausalitas 

Aristotelian, menunjukkan bahwa kesejajaran dan kebersinambungan pemikiran Andalusia-Maghribi tak lain hanyalah 
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asumsi yang kurang mendasar. Kerancuan asumsi al-Jabiri ini, secara langsung, ikut meruntuhkan asumsi retakan 

epistemologis. Bagaimana pun, Andalusia-Maghribi tak selamanya rasional-empirik, melainkan juga memiliki 

kecenderungan gnostik seperti halnya dunia Arab Mashriq.[23] 

Al-Jabiri memiliki teori analisis ideologi. Teori ini sekaligus dapat kita terapkan untuk membaca pemikiran al-Jabiri 

sendiri. Dalam hal ini, kita akan menyingkap fungsi ideologis pemikiran al-Jabiri terkait dengan pencampuradukan 

pemikiran Andalusia-Maghribi dengan dalih kebersinambungan, kesejajaran dan integralitas. Bagi al-Jabiri, kebangkitan 

modern Arab-Islam menuntut upaya pendasaran pemikiran yang integral, sebagaimana yang terjadi dalam sejarah 

kebangkitan Eropa. Al-Jabiri terpaksa membangun integralitas pemikiran Andalusia-Maghribi yang cenderung rasional-

empirik. Dalam waktu bersamaan, pemikiran Arab Mashriq “disingkirkan” sebab kehadirannya dalam pemikiran kita 

hingga hari ini senantiasa berbarengan dengan fenomena kejumudan dan kemunduran peradaban Islam. Inklinasi 

irasionalitas gnostik yang digagas Ibn Sina dan al-Ghazali menyebabkan kebudayaan Arab terbelakang. Hal ini bertolak 

belakang dengan pemikiran Andalusia-Maghribi yang terbukti telah menjadi inspirasi kebangkitan Eropa. Pada 

gilirannya, al-Jabiri menyatukan pemikiran rasional Andalusia-Maghribi untuk kemudian direkomendasikan sebagai 

“paket pemikiran” yang berpotensi merangsang kebangkitan modern Arab-Islam. Paket pemikiran Andalusia-Maghribi 

ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari corak pemikiran Arab Mashriq. 

Perbedaan ciri khas pemikiran dua kawasan geografis itu disebut dengan nomenklatur filosofis “retakan 

epistemologis”. Selain dibantah oleh George Ṭarabishi dan Yahya Muhammed, teori retakan epistemologis juga dikritik 

oleh Hasan Hanafi dan Ahmad Ali Zahra sebagai sebuah “gagasan yang ekstrem”. [24] Thaha Abd al-Rahman ikut 

berkomentar bahwa gagasan tersebut menyebabkan al-Jabiri tersungkur dalam pembacaan parsial yang 

mengesampingkan data-data yang dianggap tak penting. Hal ini bertolak belakang dengan ambisi al-Jabiri untuk 

melakukan pembacaan turath secara komprehensif dan multidisipliner.[25] 

Kesimpulan 

Kritik Nalar Arab diproyeksikan sebagai batu loncatan menuju rasionalisme kritis guna mengejar ketertinggalan 

peradaban Arab-Islam dari kemajuan pesat Eropa Modern pasca-Renaissance. Kritik Nalar Arab diandaikan mampu 

mensinergikan serta mendialogkan kesenjangan dan benturan antara tradisi ( turâts) dan modernitas. Kritik Nalar Arab 

terpahat menjadi ukiran konsepsi unik yang mendapat apresiasi terluas dibanding konsepsi-konsepsi kebangkitan lain 

yang muncul dalam kebudayaan Arab kontemporer. Namun, di sisi lain, Kritik Nalar Arab dihujani derasnya kritik 

argumentatif yang cukup massif dari para pemikir kawakan seperti George Tharabisyi dari Syiria dan Yahya Muhammed 

dari Sudan. Menyadari urgensitas kontribusi wacana Kritik Nalar Arab dalam proyek kebangkitan modern, penulis 

mendeskripsikan pemikiran Abed al-Jabiri formulasi Nalar Arab dalam Takwin al-Aql al-Arabi. 
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