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BABBABBABBAB IIII

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

A.A.A.A. LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakang

Sebagai sistem keagamaan yang utuh, Islam memberi tempat kepada

dua jenis penghayatan, eksoteris (zhâhirî) dan esoterik (bâthinî) sekaligus.

Meskipun disadari bahwa tekanan yang berlebihan kepada salah satu aspek

dari dua jenis penghayatan itu akan melahirkan kepincangan yang menyalahi

prinsip keseimbangan (tawâzûn) dalam Islam, banyak kaum muslim dalam

realitas hidup keberagamaannya hanya memihak kepada salah satu dimensi

saja.

Dalam perkembangannya, perbedaan orientasi keagamaan ini

membawa implikasi berupa ketegangan dan polemik antar keduanya dengan

sikap saling menuduh bahwa lawannya adalah penyeleweng agama dan

karenanya sesat. Sebaliknya keduanya saling berebut klaim sebagai yang

paling benar. Kaum eksoteris yang bertumpu pada landasan formal kehukuman

(fiqh) menganggap diri sebagai kelompok par-excellence, demikian pula

halnya kaum esoterik yang berpijak pada kesadaran pribadi dan jalan menuju

kebahagiaan (tharîqah). Sehubungan itu, Ibn Taymiyyah, seorang Hanbalian,

dengan semangat yang meluap-luap melontarkan banyak tanggapan kritis.

Sebagai seorang reformis, yang ingin memurnikan pelaksanaan ajaran

Islam, ia memberikan kritik tajam terhadap prilaku dan pemikiran sufisme

populer yang dianggapnya bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadits.

Namun tidak sebagaimana para ulama Hanbali yang dikenal anti-sufi, Ibn

Taymiyyah tidaklah menyerang seluruh ajaran sufi. Dalam hal-hal tertentu ia

sangat apresiatif terhadap tasawuf, kendati di saat yang sama ia mengutuk

ritus-ritus tertentu kaum sufi, praktik pemujaan makam serta pengkultusan

para wali mereka. Bahkan Ibn Taymiyyah beserta pengikutnya meneguhkan

keseluruhan terminologi sufistik dengan mencoba memasukan ke dalamnya

makna moral dan etos salafi. Sebagai tokoh kritis yang produktif sekaligus

kontroversial, pesona Ibn Taymiyyah telah banyak menarik minat para

ilmuwan untuk mengkajinya. Qomaruddin Khan (The Political Thought of Ibn
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Taymiyyah [Islamabad: Islamic Research Institute, 1973]), misalnya,

membahas dari aspek politik, sedang Abd Fatah (Ibn Tamiyyah wa Mawâqifuh

min al-Fikr al-Falsafi [Iskandariyah: Al-Hay’ah al-Misriyah al-‘Âmmah,

1977]) dari segi filsafat. Husn al-Zayn (Mantiq Ibn Taymiyyah [Beirut: Dar al-

Maktab al-Islami, 1979]) membahas kritik Ibn Taymiyyah atas logika (mantiq).

Sementara Nurcholish Madjid dalam disertasinya (Ibn Taymiyyah on Kalam

and Falsafa: A Problem of Reason and Revalation [Chicago: Chicago

University Pres, 1984]), membahas pemikiran Ibn Taymiyyah di bidang

Kalam dan Falsafah. Di luar itu beberapa tulisan secara khusus menganalisis

pandangan Ibn Taymiyyah tentang tasawuf. sebagaimana diungkap Th E.

Homerin (“Ibn Taymiyyah's al-Sufiyah wa al-Fuqara,” Arabica, vol., 32

[1985]: 109-23), menempatkan Ibn Taymiyyah sebagai tokoh neosufisme akan

sangat membantu memposisikan tokoh ini di antara pengkritik sufisme.

Melengkapi temuan-temuan terdahulu, tulisan ini berusaha mengkaji dan

menampilkan pandangan dan kritik Ibn Taymiyyah terhadap tasawuf, terutama

seputar beberapa ajaran atau ritus yang dikembangkan banyak organisasi sufi

(tarekat) ketika model aktifitas keberagamaan ini telah menjadi gerakan yang

sangat pasif.

B.B.B.B. RumusanRumusanRumusanRumusan MasalahMasalahMasalahMasalah

1. Seperti apa konsep - konsep tasawuf Ibnu Taimiyah?

2. Bagaimana Geografis ( Pemikiran ) Tasawuf ibnu Taimiyah ?

B.B.B.B. TujuanTujuanTujuanTujuan MakalahMakalahMakalahMakalah

1. Mengetahui konsep - konsep tasawuf Ibnu Taimiyah !

2. Mengetahui Geografis ( pemikiran ) tasawuf Ibnu Taimiyah !
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BABBABBABBAB IIIIIIII

PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN

A.A.A.A. NeoNeoNeoNeo sufismesufismesufismesufisme ibnibnibnibn TaymiyahTaymiyahTaymiyahTaymiyah

Istilah tasawuf, menurut Ibn Taymiyyah, belum dikenal dalam tiga

abad pertama Islam. Penggunaannya baru dikenal setelahnya. Terma sufi

dikaitkan awal kali dengan sekumpulan orang di Basrah yang gemar berbaju

wol. Sedang orang pertama yang membuat perkumpulan bagi para sufi,

menurutnya, adalah ‘Abd al-Wahid ibn Zaid, salah seorang sahabat sekaligus

murid Hasan al- Basri.

Para sufi di perkumpulan tersebut dikenal sangat berlebihan

dalamibadah. Ibn Taymiyyah mencatat beberapa kisah seputar kesalehan dan

ibadah mereka yang berlebihan, semisal kisah orang-orang yang jatuh pingsan

sampai meninggal saat mendengar bacaan al-Qur’an. Di antaranya, Zurarah ibn

‘Aufa, seorang qâdli di Basrah. Ketika salat subuh dia membaca ayat “Dan

ketika terompet ditiup (di hari pengadilan)”, mendadak ia jatuh pingsan dan

akhirnya meninggal. Peristiwa yang sama juga dialami Abu Jahir al-‘Ama

yang meninggal tatkala dibacakan al-Qur’an oleh Salih al-Murri. Keadaan

serupa juga pernah menimpa al-Syafi’ dan Fudayl b. Iyad. Di mata Ibn

Taymiyyah fenomena berlebihan dalam ibadah ini kuranglah bagus. Terbukti

banyak sahabat yang justru mencelanya, seperti Asma’ b. Abu Bakar, Abd

Allah b. al- Zubayr, dan Muhammad b. Sirrin. Menurutnya, keadaan

sebenarnya dari sahabat nabi ketika mendengar al-Qur’an dibacakan adalah

seperti digambarkan al-Qur'an, misalnya mata yang mudah menangis, hati

yang takut, dan bulu roma berdiri.

Beranjak dari ilustrasi al-Qur’an itu Ibn Taymiyyah menyatakan ada

beberapa tingkatan orang yang mendengar bacaan al-Qur’an. Pertama, orang

orang yang tidak adil pada dirinya sendiri, yakni orang-orang yang keras hati,

tidak bersedia mendengarkan al-Qur’an. Mereka, baginya, tak beda dengan

orang Yahudi. Kedua, orang beriman yang taat tetapi terlalu lemah untuk

menahan segala sesuatu yang merundung hatinya, sehingga jatuh pingsan, atau

meninggal. Sedang tingkatan ketiga, adalah tingkatan orang-orang yang

mendengarkan al-Qur’an dengan sikap yang benar seperti dicontohkan para
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sahabat generasi awal Islam. Tingkatan terakhir inilah cara yang benar, tegas

Ibn Taymiyyah, yakni cara yang dicontohkan nabi Muhammad, yang tentu saja

lebih baik dari tingkatan kedua, apalagi pertama.

Terhadap seluruh aktifitas kerohanian (asketis) yang dilakukan kaum

sufi, sebagaimana antara lain dipraktikkan oleh para sufi Basrah, Ibn

Taymiyyah memberikan penilaian secara khusus. Ia menulis: Orang-orang

berbeda pendapat tentang jalan yang dilalui kaum sufi. Di satu pihak ada orang

yang mencela kaum sufi dan tasawuf, dan menuduh mereka sebagai pelaku

bid'ah dan berada di luar sunnah. Peryataan ini dikeluarkan oleh sekelompok

imam dan kelompok ahli fiqh serta teolog yang mengikuti mereka. Sementara

ada pula orang-orang yang berkata sebaliknya bahwa mereka adalah orang-

orang utama dan sempurna setelah para Nabi. Kedua belah pihak dalam hal ini

tidak benar. Pendapat yang benar adalah bahwa para sufi adalah orang-orang

yang sungguh - sungguh (berijtihad) dalam rangka taat kepada Allah persis

seperti kelompok lain yang juga taat kepada Tuhan.

Begitulah, tasawuf di benak Ibn Taymiyyah hanyalah salah satu cara

untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya, proses pendekatan dan

pengabdian kepada Allah dapat dilakukan dengan berbagai cara sepanjang

dilakukan dengan tulus dan benar. Baginya, para penguasa yang adil dalam

pemerintahan dan para intelektual yang jujur dalam keilmuan termasuk juga

dalam kategori mutashawwif. Penilaian berimbang (moderat) yang

dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah ini lebih tegas lagi bila dilihat dari ujarannya

berikut:

Apabila dikatakan bahwa para zâhid dan 'âbid dari Basrah adalah

golongan siddiqîn, maka demikian pula halnya para fuqaha dari Kufah.

Masing-masing dari mereka menempuh jalan, dalam mengikuti perintah Allah

dan Rasul-Nya, sesuai dengan ijtihadnya. Sementara ada pula di antara

golongan siddiqîn yang paling terkemuka menurut zamannya; mereka adalah

siddiq yang paling sempurna menurut zamanya, (dalam pengertian bahwa)

siddiq dari kurun yang pertama tetap lebih sempurna dari mereka. Jadi

golongan siddiqîn itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam, dan oleh sebab

itu, terdapat pada masing-masing dari mereka, ahwâl dan ibadat yang
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dilakukannya secara sungguh-sungguh, meskipun dapat saja orang (golongan)

lain, yang tidak termasuk dalam golongan itu, lebih sempurna dan lebih tinggi

kedudukannya daripadanya.

Penilaian Ibn Taymiyyah terhadap aktifitas kaum sufi tersebut tentu

berbeda dengan penilaian beberapa ulama sebelumnya, seperti al-Ghazali dan

ulama sufi umumnya. Al-Ghazali,32 misalnya, memandang tasawuf sebagai

satu-satunya jalan yang paling utama dan paling benar untuk mendekatkan diri.

BBBB.... KonsepKonsepKonsepKonsep TasawufTasawufTasawufTasawuf IbnIbnIbnIbn TaymiyyahTaymiyyahTaymiyyahTaymiyyah

Kendati terkesan agak kompleks, penilaian Ibn Taymiyyah atas tasawuf

secara keseluruhan relatif wajar dan adil. Sikapnya moderat antara para

penentang tasawuf dan pemujanya. Baginya, para sufi adalah golongan yang

sungguh-sungguh mendekatkan diri kapada Allah sebagaimana juga ahl al-fiqh,

pedagang yang jujur, serta penguasa yang adil dan amanah. Termasuk dalam

kriteria ini adalah para prajurit yang berjuang di medan laga untuk

mempertahankan agama Allah. Baginya, mereka itu adalah orang-orang yang

benar (shiddiqîn) sepanjang berlaku sesuai tuntutan syari’ah. Dengan kata lain,

tasawuf bukan satu-satunya cara mendekati Allah.

Kriteria penilaian Ibn Taymiyyah atas tasawuf itu memang sepenuhnya

didominasi oleh keutamaan syari’ah. Implementasi praktis dari sikap demikian

adalah upaya untuk sedapat mungkin mengarahkan kembali tasawuf ke

pangkuan ortodoksi. Artinya tasawuf hendak disesuaikan dengan apa yang

diajarkan oleh Rasul serta para sahabatnya yang saleh (al-salaf al-shâlih).

Sikap tersebut tampaknya lebih dipengaruhi oleh corak berpikir gurunya,

Ahmad b. Hanbal, pendiri madzhab Hanbali, yang penghampiran metodisnya

atas agama menolak otoritas manapun kecuali al-Qur’an dan al-Sunnah.

Konsekuensi logis dari metode berpikir demikian, antara lain, ia menjadi

amat kritis terhadap tasawuf, terutama beberapa gagasan dalam al-tashawwuf

al-falsafî.

Inilah faktor internal yang tanpaknya membentuk pola pikir Ibn Taymiyyah

dalam menilai tasawuf.

Dengan gagasannya yang ingin selalu mendekatkan tasawuf dengan
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syari’ah dan melucutinya dari unsur-unsur esktatik dan metafisis-spekulatifnya,

serta penekanannya untuk memandang lebih positif terhadap dunia membuat

konsep sufismenya cenderung aktif dan dinamis. Berangkat dari kritik

konsepnya terhadap tasawuf yang demikian itu, banyak kemudian orang yang

mengatakan bahwa Ibn Taymiyyah adalah penganjur suatu “jenis kesufian

baru”, yang oleh sebagian sarjana masa kini disebut “neo-sufisme.” Gagasan

demikian sangatlah wajar jika dikaitkan dengan kondisi sosiokultur pada

masanya yang menuntut Ibn Taymiyyah melakukan reformasi atas keseluruhan

social-order kaum muslimin. Fragmentasi politik di tingkat elit dan

ketidakberdayaan yang terselubung dalam praktik-praktik asketik di tingkat

akar-rumput (grass-roots) telah membuat umat Islam masa itu menjadi rentan

terhadap serangan bangsa Mongol dari Timur dan tentara Salib dari Utara/Barat.

Itulah faktor eksternal yang secara tidak langsung turut mempengaruhi

pandangan tasawuf Ibn Taymiyyah. Pendek kata ia tidak ingin umat Islam larut

dalam dunia “ke-zuhud-an”, sementara aspek-aspek lain kemasyarakatan

terabaikan.

C.C.C.C. GARISGARISGARISGARIS BESARBESARBESARBESAR PEMIKIRANNYA.PEMIKIRANNYA.PEMIKIRANNYA.PEMIKIRANNYA.

Dalam banyak tulisannya Ibnu Taimiyah seringkali merupakan

kritik dan tanggapan terhadap beberapa pandangan Kalam, Filsafat, Tasauf

maupun bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu agak sulit untuk merumuskan

orientasi pemikirannya secara terfokus. Barangkali lebih mudah untuk

mencermati karakteristik metodologi pemikirannya, sehingga akan nampak

jelas bagaimana ia sebenarnya.

Secara umum pemikirannya adalah, ia berusaha untuk mengembalikan

semua pilar pemikiran Islam kepada konsep syariah, sebagai konsep alternatif

untuk memberikan jalan keluar dari melebarnya jurang pemisah antara

kecenderungan pemikiran rasional (Falsafah, Kalam) dengan pemikiran Sufi

yang menekankan hakekat, serta pemikiran hukum (fiqh) yang cenderung

formalistis. Dalam karyanya Al-Radd ala al-Manthiqiyin, ia mengkritik Filsafat

spekulatif Metafisika bukan terutama pada materinya, tetapi justru pada aspek

epistemologinya yang nampak dalam sistem logika yang digunakan. Sebagai
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gantinya ia menawarkan konsep kunci "al-Haqiqah fi al-a'yan la fi al-adzhan".

Menurutnya Filsafat Islam telah terlalu banyak dimasuki unsur Hellenisme

yang justru menyebabkan kemunduran ummat Islam. Terhadap Kalam, ia

berpendapat bahwa Kalam tidak dapat mengantarkan pada kebenaran.

Menurutnya Kalam, sebagaimana filsafat, telah terlalu banyak menggunakan

logika Aristoteles.

Dalam kondisi seperti itu, ia menyerukan agar ummat Islam bangkit,

dengan meninggalkan segala macam bid'ah, serta menganjurkan ijtihad, sebab

dengan cara inilah ummat Islam dapat menegakkan eksitensinya di tengah

penindasan orang luar. Dalam masalah Tasauf, ia memiliki konsepsi tersendiri

yang berbeda dengan ulama pada umumnya. Inilah yang secara khusus akan

penulis kemukakan dalam tulisan ini. Seirama dengan pemikirannya itu, ia

secara umum seringkali dikatakan berfaham salaf. Hal ini nampak dalam

tulisan-tulisannya yang tidak terlalu banyak memberikan uraian dalam

memahami Al-Qur'an.

Menurutnya tafsir yang baik adalah menafsirkan ayat dengan ayat.

Sebagai ulama yang bermadzhab Hambali, ia lebih banyak menggunakan

Hadits untuk mendukung argumentasi-argumentasinya. Konsekwensinya, ia

menentang semua bentuk bid'ah baik dalam pemikiran (takwil) maupun ibadah.

D.D.D.D. PEMIKIRANPEMIKIRANPEMIKIRANPEMIKIRAN TASAUF.TASAUF.TASAUF.TASAUF.

Sedikitnya terdapat dua hal yang menjadi inti pemikiran Ibnu Taimiyah

tentang Tasauf. Kedua hal tersebut adalah tentang Keabsahan tasauf sebagai

jalan menempuh kebenaran (Sufisme), serta praktek-praktek tasauf dan Tarekat

yang berkembang waktu itu.

Tentang keabsahan Tasauf sebagai jalan menempuh kebenaran, menurutnya

tidak selamanya metode tasauf dapat mengantarkan pada kebenaran, bahkan

mustahil manusia bisa mengetahui kebenaran sebagaimana yang dimaksudkan

oleh Allah. Bahkan makrifah, sesuatu yang sering disebut-sebut sebagai tujuan

akhir kegiatan tasauf, juga tidak dapat mengantarkan pada kebenaran.
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Menurutnya, tujuan akhir kehiduan manusia adalah ibadah. Baginya

tasauf memang dapat mengantarkan seseorang pada pembersihan jiwa

(tazkiyah), namun posisinya sama dengan prilaku moralitas pada umumnya,

dimana seseorang yang memiliki akhlak yang tinggi akan membantu

pembersihan jiwanya. Kasyf sebagai pengalaman religius semestinya dibawa

pada tingkat intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun ia

mengakui keabsahan metode eksperimental tasauf, tapi ia menyarankan agar

Tasauf juga mempergunakan validitas eksternal untuk menguji kebenaran

konsepnya. Satu hal yang menurutnya amat membahayakan adalah konsep

Wahdah al-wujud, yang cenderung mengaburkan perbedaan antara khaliq

dengan mahluk. Ekses dari konsep tersebut ternyata banyak disalahgunakan,

misalnya, bila seseorang (Wali, Syaikh) telah mengganggap dirinya sampai

pada tingkat ittihad, maka ia berada di luar batas-batas ketentuan Syariah.

Terhadap ini, ia mengemukakan beberapa konsep kunci, antara lain tentang

wali.

Baginya kewalian bukan sesuatu yang tetap, tetapi relatif. Seseorang

yang dekat dengan Allah, karena ketaatan dan kesuciannya, akan

mengantarkannya pada kedudukan wali. Kebalikannya adalah bila seseorang

berbuat maksiyat, sesuatu yang dilarang dalam agama, maka orang tersebut

dapat kehilangan kedudukannya sebagai wali (kekasih Allah).

Yang kedua, adalah praktek Tasauf (Tarekat). Ia antara lain mengakui

bahwa wali mempunyai karamah, tetapi hal tersebut tidak menjamin orang

tersebut ma'shum dari kesalahan, dan tidak terbebas dari syari'ah. Baginya

karamah tidak lebih afdhal dari istiqomah. Ia menentang adanya praktek

meminta-minta di kubur Nabi atau oang-orang Shaleh. Sebab hal tersebut tidak

sejalan dengan konsep ibadah, dimana seharusnya orang yang memerlukan

pertolongan kepada allah, langsung berdo'a kepadanya, tanpa perantaraan

siapapun. Demikian juga ziarah kubur dengan maksud taqarrub kepada Allah.

Menurutnya taqarrub kepada Allah dapat dilakukan dengan mengamalkan

amalan-amalan wajib maupun sunnah.

Mengenai cinta pada Allah, ia memberikan konsep adanya beberapa

tingkatan cinta, mulai dari Hubungan hati, curahan hati, pengorbanan, rasa
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rindu, dan terakhir adalah penghambaan. Untuk mendapatkan cinta Allah, maka

jalan satu-satunya adalah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan

larangannya. Di sinilah letak arti pentingnya jihad sebagai konsekwensi cinta

Allah. Dalam kaitan ini ia mengemukakan adanya mahabbah yang sesat, yakni

dengan menghilangkan kewajiban ubudiyah, serta meminta sesuatu pada Allah

yang tidak layak. Dalam kerangka pembersihan jiwa, maka cara yang ampuh

adalah dengan menundukkan pandangan (fungsi pengekangan), serta menjauhi

perbuatan-perbuatan keji. Mengenai Fana', Ia mengatakan bahwa fenomena

fana' yang sering dialami oleh syekh-syekh tarekat, bukan sesuatu yang

dibutuhkan.

Secara khusus tentang kematian Al-Khallaj di tiang gantungan, ia

memberikan komentar yang berbeda dengan ulama pada umumnya. Ia antara

lain mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak berarti menunjukkan bahwa al-

Hallaj adalah salah. Kemungkinan hakim adalah hanya melihat yang lahir saja.

Seringkali prilaku yang lahir ternyata bukan hakekat yang sebenarnya.

Terhadap konflik antara kaum sufi dengan kaum fiqh, ia berpendapat bahwa

bilamana pendekatan tasauf dan pendekatan hukum menghasilkan kesimpulan

yang sama, maka kesimpulan tersebut patut diikuti, tetapi bilamana di antara

keduanya terdapat perbedaan, maka tidak boleh salah satu pihak mengatakan

bahwa dirinya lebih berhak untuk diikuti.

Mengenai Hulul, ia berpendapat bahwa kepercayaan tentang hulul

(bersemayamnya Allah pada diri manusia) adalah kafir, sebagaimana orang

Nasrani meyakini Allah bersemayam pada diri Isa al-Masih. Menurutnya,

orang-orang beriman itu mengetahui bahwa Allah adalah pengatur segala

sesuatu. Dia jauh berbeda dengan mahluk. Dia tidak berpadu dengan mahluk,

tidak juga bersatu dengan mahluk. Wujud Allah bukan wujud mahluk itu sendiri.

Selain dari apa yang telah dibicarakan di atas, patut kiranya kita untuk

mengetahui pola kehidupan Ibnu Taimiyah dalam soal Tarekat ini. Salah satu

yang menarik dari hasil penelitian terhadap dirinya adalah, bahwa ia merupakan

penganut Tarekat Qadiriyah. Dalam beberapa karangannya ia seringkali

menyebut Abdul Qadir Jaelani, dengan sebutan Syekh Abdul Qadir Jaelani,

yang alim, zuhud, shaleh, bebas dari segala macam bid'ah dan kesesatan. Bukti
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eksternal juga menunjang hal ini. Dalam penelitiannya George Makdisi

mendapati adanya silsilah Tarekat sebagai berikut :

(1) Abd. Qadir al-Jilli (w.561)

(2) Abu Umar ibn Qudama (w.607) (3) Muwaffaq ad-Din ibn Qudama(w.620)

(4) Ibn Abi Umar ibn Qudama (w.682)

(5) Ibn Taimiya (w.728)

(6) Ibn Qayyim al-Jauziya (w.751)

(7) Ibn Rajab (w.795)

Terhadap adanya silsilah tersebut, maka berarti Ibnu Taimiyah adalah

merupakan seorang guru (Syaikh) Tarekat. Tetapi mungkin juga ada orang yang

berusaha memasukkan namanya agar aliran ini menjadi populer. Bila memang

silsilah tersebut benar adanya, maka kemungkinannya, praktek tarekat pada

waktu itu berbeda dengan praktek kebanyakan tarekat seperti yang kita kenal

sekarang ini.

E.E.E.E. PENGARUHPENGARUHPENGARUHPENGARUH PEMIKIRANNYA.PEMIKIRANNYA.PEMIKIRANNYA.PEMIKIRANNYA.

Ibnu Taimiyah tidak meninggalkan sebuah gerakan besar. Murid-

muridnya seperti Ibnu al-Qayyim al-Jauziya, Ibnu Rajab, berusaha meneruskan

pemikirannya, meskipun Ibnu al-Qayyim misalnya, lebih condong kepada

faham Sufisme. Tetapi pengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah sebetulnya akan

terlihat pada waktu-waktu berikutnya. Pada abad ke delapan belas, di Jazirah

Arab muncul suatu gerakan Wahabi, yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu

Abdul Wahhab (1703-1792M). Gerakan yang kemudian mendapatkan patner

dari penguasa Ibnu Su'ud itu mendapatkan sukses besar, dengan

menitikberatkan missinya pada pemurnian akidah serta pemangkasan praktek-

praktek bid'ah. Di Yaman, muncul seorang ulama besar, meskupun tidak

sepopuler Abdul Wahhab, telah menegaskan kembalinya ortodoksi intelektual.

Dialah Muhammad Ibnu 'Ali Asy-Syaukani (1759-1834M), yang mengarang

kitab Naylul-Awthar, yang ternyata banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah,
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antara lain dibuktikan komentar-komentarnya terhadap karya kakeknya

Majduddin Ibnu Taimiyah.

Satu gerakan lain yang perlu diteliti berkaitan dengan pengaruh

pemikiran Ibnu Taimiyah adalah gerakan Ikhwanul Muslimin, yang bila dilihat

dari isinya, menyerupai gerakan Wahabi. Di India, Sayyid Ahmad Khan dapat

dianggap sebagai penyempurna gerakan Wahabi, yang lebih berorientasi

moderat, dan menyatakan anti terhadap semua bentuk taqlid. Di Afrika Utara,

muncul gerakan Tarekat sanusiyah, suatu gerakan neo-Sufisme yang lebih

menekankan pada gerakan ijtihad.

Pada abad kesembilan belas, pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid

Ridha perlu mendapat perhatian. Meski dalam format yang berbeda, tetapi ide

pembahauan mereka sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran neo-Salaf Ibnu

Taimiyah.
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BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

A.A.A.A. KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN

Menyimak kritik konsep Ibn Taymiyyah terhadap ajaran tasawuf,terdapat

beberapa hal mendasar yang dapat dipegangi untuk melihat sikapkeseluruhan Ibn

Taymiyyah atas ajaran kaum sufi tersebut.

Pertama,Pertama,Pertama,Pertama, IbnTaymiyyah sesungguhnya bukanlah musuh sekaligus penentang

keras tasawuf.Ia memang melontarkan kritik tajam terhadap beberapa sufi seperti

al-Hallaj,Ibn al-‘Arabi dan pendukungnya, tapi ia juga memberikan apresiasi yang

cukup tinggi terhadap sufi lainnya, semisal Abd al-Qadir al-Jilani, Fudayl b. Iyad,

dan Junayd al-Baghdadi.

Kedua,Kedua,Kedua,Kedua, ia tidak menentang beberapa praktik sufi yang dikembangkan banyak

tarekat, seperti berbagai pembacaan formula keagamaan yang dikemas dalam

dzikr. Tetapi yang ia tolak adalah dzikr yang hanya menyebut namanama Allah

dalam ism al-mufrad. Menurutnya dzikr yang diajarkan oleh rasul adalah dzikr

dengan kalimat sempurna (al-jumlat al-tammah).

Ketiga,Ketiga,Ketiga,Ketiga, ia tidak mengecam beberapa prilaku yang berlebihan dalam tindak

ekstatik (mubâlaghah fi al-zuhd) seperti yang dikembangkan para zâhid di Basrah,

yang menyebabkan mereka meninggal, pingsan, atau kondisi tak sadar lainnya,

melainkan sekedar menganggapnya lemah (maghlub). Seandainya mereka tetap

terjaga, lanjutnya, tentu hal itu akan lebih baik, sebab Nabi saw dan para

sahabatnya tidak sampai berlaku demikian.

Keempat,Keempat,Keempat,Keempat, ia tidak mengabaikan adanya pengalaman spiritual para sufi seperti

fanâ' dan penyatuan, tetapi yang ia tentang ialah jika yang demikian itu

menyebabkan pelakunya mengabaikan atau bahkan meninggalkan norma syar'iy.

Kelima,Kelima,Kelima,Kelima, ia tidak menegaskan adanya perolehan pengetahuan lewat kasyf atau

ilham yang biasa diperoleh para sufi, tetapi ia tidak menganggapnya sebagai

standar kepastian yang tak terbantahkan. Kepastian yang sebenarnya hanya ada

pada wahyu Allah yang diterima para Rasul. Ia juga menyalahkan mereka yang

menjadikan kasyf sebagai tujuan akhir (ultimate goal) bagi erjalanan spiritualnya

dan menganggapnya sebagai kriteria kebesaran wali. Intinya, ia ingin membawa
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kasyf tersebut kepada tingkat proses intelektual yang sehat dan menolak finalitas

atasnya.

keenam,keenam,keenam,keenam, kritik konsep Ibn Taymiyyah sepenuhnya didasarkan pada dua hal, yaitu

mengarahkan tasawuf pada pangkuan ortodoksi (puritan)dan mengalihkan

perhatian tasawuf dari―hanya sekedar―sebagai pola pengembangan pribadi

kepada rekontruksi moralitas sosial masyarakat muslim. Dua hal inilah,

setidaknya, yang menempatkan Ibn Taymiyyah dalam barisan penganjur neo-

sufisme.

B.B.B.B. SARANSARANSARANSARAN DANDANDANDAN KRITIKKRITIKKRITIKKRITIK

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa penulisan makalah Bahasa

Indonesia dengan judul yang kami ambil “NeoNeoNeoNeo SufismeSufismeSufismeSufisme IbnIbnIbnIbn TaimiyahTaimiyahTaimiyahTaimiyah” dapat

terselesaikan untuk memenuhi tugas kami.

Kami tidak lepas dari manusia biasa yang sedang dalam proses tahap

belajar, saran dan kritik sangat kami harapkan guna untuk penulisan yang lebih

baik.
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