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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Tauhid adalah ajaran inti dari konsepsi ketuhanan dalam agama Islam. Disimpulkan

dalam potongan pertama kalimat syahadatain, lā ilāh illā Allāh, konsep ini meng-

ajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya dan segala-galanya dalam penyembahan dan

penciptaan. Ujungnya jelas, yaitu menolak kemusyrikan (polytheism) karena Allah

tidak mengenal imitator (laysa kamitslihi syay’)1 dan kompetitor (lam yakun lahu

kufuw aḥad).2

Bisa dipastikan bahwa umat Islam nyaris tidak memiliki permasalahan yang

berarti dalam memahami tauhid pada masa Rasulullah s.a.w. Akan tetapi setelah

beliau wafat, problematika tauhid muncul satu persatu dari rahim sejarah umat Islam

seiring dengan timbulnya berbagai pendapat mengenai iman dan amal. Meskipun pada

awalnya permasalahan ini lebih condong dipersepsikan sebagai masalah politik,

namun pergerakannya meluas hingga memasuki wilayah kalam (teologi).3 Tidak

tanggung-tanggung, perbedaan pendapat ini pun memasuki pembahasan yang sensitif

dan spesifik, diantaranya, cara memahami dan penempatan kembali dalil naqli yang

bersesuaian dengan akal. Para tekstualis (ahl al-ẓāhir) mengikat akidah mereka pada

dalil-dalil naqli tanpa memberi ruang untuk takwil, sedangkan orang-orang yang

berseberangan dengan mereka secara leluasa menggandengkan dialektika rasional

dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Pada tingkat

1 Q. S. al-Syūrā [42]: 11
2Q. S. al-Ikhlāṣ [112]: 4.
3Toshihiko Izutsu, Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam: Analisis Semantik Iman dan

Islam, diterjemahkan dari buku berbahasa Inggris, The Concept of Belief in Islamic Theology: A
Semantical Analysis of Īmān and Islām, oleh Agus Fahri Husein, Misbah Zulfa Ellizabeth dan
Supriyanto Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 1-5.
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yang paling ekstrim, perbedaan ini pun melahirkan isu takfīr di antara sesama

Muslim.4

Selain mutakalimun, masih terdapat dua wajah lain yang turut menghiasi

sejarah dan khazanah intelektual Islam, yakni, filosof dan sufi. Meskipun masalah

yang dibicarakan sama, kedua kelompok ini memiliki cara yang berbeda dalam

memahami dan meyakini prinsip-prinsip ketuhanan dengan segala atribut-Nya. Para

filosof Muslim paripatetik cenderung membangun konsep ketuhanan mereka di atas

premis-premis rasional yang terkesan kering dan kaku. Kejumudan ini ditangkap oleh

kecerdasan al-Ghazālī (w. 505 H/1111 M) dan dieksekusi tanpa ampun dalam

lembaran-lembaran Tahāfut al-Falāsifaḧ-nya yang terkenal.

Sebaliknya, para sufi yang beranjak dari ketulusan hatiterhadap Tuhan dalam

semua rentak pengabdiannya, kerap kali melahirkan ungkapan-ungkapan dan konsep-

konsep sentimentil tentang hubungan yang mereka jalin dengan Allah SWT. Ini

adalah pilihan yang sangat beresiko karenamenghayati tauhid dengan jiwa yang

sentimentil berpotensi membuka gerbang pengembaraan perasaan dengan sikap

bertauhid yang tidak terkontrol. Sebagaimana filsafat, para sufi pun menjadi sasaran

kritik dari waktu-kewaktu.

Dibandingkan dengan kritikan yang dialamatkan kepada para filosof, yang

secara intelektual dan emosional keagamaan berhasil mengukuhkan pendekatan

filsafat peripatetik dalam isu-isu ke-Islam-an sebagai sesuatu yang ‘asing’ dimata

umat Islam, kritikan terhadap konsep-konsep ketuhanan yang dibangun oleh para sufi

tampak kurang menggembirakan. Banyak faktor yang mengiringi kegagalan ini.

Pertama, keluwesan dan keakraban doktrin-doktrin tasawuf dengan aspirasi cinta

kepada Allah SWT dan Rasulullah s.a.w. (maḥabbaḧ Allāhwa al-rasūl). Kedua,

4Ibn Khaldūn, Muqaddimah, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 599-600.
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kepiawaian para sufi dalam mengolah cita rasa emosional Islam itu sendiri. Dalam

konteks ini, kritikan-kritikan tersebut malah berbalik arah menyerang pengkritiknya,

dimana merekalah yang justru dipersepsikan sebagai orang yang menggagahi konsep

kebertuhanan, bukan para sufi. Faktor ketiga adalah fakta bahwa cukup banyak para

sufi yang mampu menjaga kebenaran dan kebersihannya dalam doktrin ketauhidan

yang dikembangkannya, seperti yang tampak dalam konsep tauhid yang dikemukakan

olehSulṭān al-‘Ārifīn, Imām Junayd al-Baghdadī (w. 298 H/910 M), tokoh terkemuka

tasawuf aliran Baghdad.

Junayd memang beda. Jarak yang dijaganya dari poros tasawuf falsafi

membuatnya terhindar dari nasib tragis seperti yang dialami Abū Manṣūr al-Ḥallāj (w.

309/922). Tidak hanya itu, kelenturan bahasa dan kejelasan tutur-katanya bahkan lebih

dicintai dari gaya ketasawufan Abū Yazid al-Bisṭāmī (w. 261/857). Tidak heran kalau

kemudian didapati keberpihakan Ibn Taymiyyah (1263-1328) pada dirinya, yang

dibuktikan dengan apresiasinya terhadap prinsip ketasawufan Junayd yang tersimpul

dalam statemennya, “Ilmu kami ini mengacu pada al-Quran dan sunah. Barang siapa

yang tidak membaca al-Quran dan menulis hadis, maka tidak pantas untuk berkata-

kata tentang keilmuan kami.”5 Tidak hanya itu, prinsip ini pun sering digunakan Ibn

Taymiyyah dalam membantah pemikiran-pemikiran tasawuf yang tidak sejalan

dengannya. Citra ketasawufan yang seperti inilah yang kemudian menjadikan Junayd

sebagai rujukan pertama bagi para sufi di zamannya dan yang datang sesudahnya.

Kembali pada isu tauhid, perspektif  Junayd tentang salah satu ajaran Islam ini

ternyata juga diakomodir oleh para penulis manual klasik tasawuf. Terkenal di antara

5M. Subkhan Anshori, Filsafat Islam Antara Ilmu dan Kepentingan (Jawa Timur: Pustaka
Azhar, 2011), 291.
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mereka adalah Abū Naṣr al-Sarrāj al-Ṭūsī(w. 378/988) dalam al-Lumaʻ,6 Abū al-

Qāsim al-Qusyayrī (w. 465/1074) dalam al-Risālaḧ al-Qusyayrīyaḧ,7 dan Abū

‘Utsmān al-Hujwīrī (w. 469/1079) dalam Kasyfal-Maḥjūb.8 Perlu diketahui bahwa

ketiga kitab ini memiliki kedudukan penting dalam literatur tasawuf. Kitab al-Lumaʻ,

misalnya, merupakan risalah yang sangat berjasa dalam memupuk tradisi penulisan

kitab-kitab tasawuf sesudahnya, termasuk Risālaḧ, Kasyfal-Maḥjūb dan Ṭabaqātal-

Ṣūfiyyaḧ.9Kitab al-Risālah pula sarat dengan penjelasan-penjelasan yang mendalam

tentang tasawuf,yang sejak kemunculannya telah mencuri perhatian orang dan bahkan

mempengaruhi tokoh-tokoh yang datang kemudian seperti al-Ghazzālī, penulis

Iḥyā’‘Ulūm al-Dīn.10 Berkaitan dengan Kasyf al-Maḥjūb, maka kitab ini, seperti yang

diakui oleh Nicholson, merupakan risalah tasawuf  berbahasa Persia tertua yang

pernah ditemukan orang.11

Kehadiran perspektif Junayd tentang tauhid dalam ketiga kitab manual tersebut

ditampilkan secara bervariasi. Tinjauan atas al-Lumaʻ mendapati 14 kutipan yang

disandarkan pada Junayd tentang tauhid, al-Risālaḧ 9 kutipan, dan Kasyf al-Maḥjūb7

kutipan. Salah satu kutipan yang dikongsi oleh ketiga penulis tersebut adalah

pernyataan Junayd mengenai tauhidnya orang-orang ‘ārif biLlāh berikut ini.

Hendaknya seorang hamba selalu merasa dirinya di hadapan Allah.
Semuarenungannyahanyamenujukepada-Nya, kepadahukum-
hukumkekuasaan-Nya, kepadalautan tauhid-Nya,
merasabahwadirinyaakanbinasa, tidakmembutuhkandoa orang lain,
dantidakmengharapkanketerkabulandoanyahanyauntukmembuktikanada

6Abū Naṣr al-Sarrāj, al-Luma‘, terj. Wasmukan dan Samson Rahman (Surabaya: Risalah
Gusti, 2002).

7Abū al-Qāsim al-Qusyayrī, Risalah Qusyairiyah, diterjemahkan dari buku berbahasa Arab, al-
Risālaḧ al-Qusyayriyyaḧ fî ‘Ilm al-Taṣawwuf, oleh Umar Faruq(Jakarta: Pustaka Amani,2007).

8al-Hujwīrī, KasyfulMahjūb, diterjemahkan daribuku berbahasaInggris, The Kasyf al-Mahjūb:
The Oldest Persian Treatise on Susifm, olehSuwardjoMutharydan Abdul Hadi (Bandung: Mizan, 1993).

9Media Zainul Bahri, “Kitab al-Lumaʻ” dalam AzyumardiAzra (ed.), EnsiklopediTasawuf
(Bandung: Angkasa, 2008), 2: 712-714.

10Ibid.,1025-1029.
11Menarik untuk diperhatikan bahwa Nicholson malah menuliskan “The Oldest Persian

Treatise on Sufism” sebagai anak judul Kasyfal-Maḥjūb yang dieditnya (London: Luzac, 1976).
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nya Allah. Ke-esaan-Nya merealisasikan kedekatannya kepada
Allah.Hilangnyaperasaandangerakannyauntukmelaksanakanperintah
Allah yang di kehendaki-Nya.Diaakanseperti orang terakhir yang
kembalikeawalnya,
sehinggaiaakanmenjadisepertisemulasebelumadanya.12

Statemen diatassertapemikiran-

pemikirantauhidJunaydlainnyatersebardiberbagaitempatdalamketigakitab manual

tasawuftersebut.Melihat pada kedudukan dan reputasi Junayd dalam dunia tasawuf,

serta poin-poin ruhaniyah yang melekat dalam pandangan-pandangan spiritualnya

tentang tauhid, maka penulis memfokuskan pembahasan skripsi ini pada pemikiran

tauhid Junayd al-BaghdādĪ sebagaimana yang ditampilkan dalam kitab-kitab manual

klasik tasawuf.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkanpemaparan yang dimuatdalamlatarbelakangmasalah diatas,

makapermasalahan yang dikaji dalampenelitianiniadalah:

1. Bagaimanakah perspektif tauhid Junayd yang dibentangkan dalam kitab-

kitab manual klasik tasawuf?

2. Bagaimanakah pembentangan mereka tentang prespektif tauhid Junayd

dibandingkan dengan pandangan Junayd sendiri dalam Risālaḧ-nya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perspektif Junayd tentang tauhid sebagaimana yang dibentang-

kan dalam kitab-kitab manual klasik tasawuf.

12al-Qusyayrī, Risalah, 446.
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2. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara perspektif tauhid yang

dibentangkan Junayd dalam Risālaḧ-nya dan perspektif tauhid yang

dibentangkan oleh penulis kitab-kitab manual klasik tasawuf.

1.4 PENEGASAN ISTILAH

Tauhid: Secara bahasa, tauhid merupakan ismmasdar dari kata kerja

wahhada-yuwahhidu-tawhīdan yang atinya esa atau tunggal.

Perubahan kata dari fi’ilal-mujarrad (wahada-yahidu-wahdan)

menjadi fi’ilal-mazīd (wahhada-yuwahhidu-tawhīd) adalah

untuk mengubah kata kerja intransitif (tidak berobjek) menjadi

kata kerja transitif (berobjek). Yang menjadi objek dalam kata

kerja transitif tersebut adalah Allah dan hanya Allah, karena

hanya Dialah yang benar-benar esa atau tunggal. Karena itu,

yang dimaksud tauhid adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla

dalam segala aspeknya.

Junayd: Nama lengkapnya adalah Abū al-Qāsim al-Junayd bin

Muhammad al-Khazzāz al-Qawariri al-Sujāj al-Nahāwandi.

Junayd adalah sufi terkemuka aliran Baghdad yang mata rantai

keilmuannya dimulai dari Ma’rūf al-Karakhī (w 200 H), Sārī al-

Saqatī (w 251 H), al-Muhāsibī dan junayd al-Baghdādī (w 298

H ). Junayd dipandang sebagai imam para sufi dalam jajaran

guru awal, bahkan Ja’far al-Khuldī, al-Subkī, Abd ar-Rahman

Jāmiʻ serta banyak perawi tasawuf sepakat menyatakan Junayd

adalah “Syaikh atau penghulu kaum sufi”. Meskipun nama

Junaydiyyah (pengikut doktrin Junayd) sendiri bukanlah nama



7

untuk suatu tarekat, namun nama Junayd masuk kedalam isnad

tarekat yang berkembang hingga saat ini.

Kitab-kitab manual klasik tasawuf:

Adapun yang dimaksud dengan kitab-kitab manual klasik

tasawuf adalah: al-Rasā’il, al-Lumaʻ, Risālah dan Kasyf al-

Mahjūb. Maka kajian atas doktrin tauhid Junayd dikupas

melalui keempat kitab ini sebagai sumber primer. Hal ini

dikarenakan mengingat kedudukan kitab-kitab tersebut yang

telah menjadi rujukan utama bagi topik serta isu-isu yang

berkembang di periode awal tasawuf.

1.5 BATASAN PENELITIAN

Banyaknya kitab manual klasik tasawuf yang memuatpemikirankerohanian

Junaydmerupakan fakta yang tidakterbantahkan. Akan tetapiuntukmemudahkan

proses penelitian, makakajianpada skripsi ini difokuskanpadapemikiran tauhidnya

sebagaimana yang ditampilkan dalam al-Rasā’il serta karya Abū Naṣr al-Sarrāj al-

Ṭūsīdalamal-Lumaʻ, al-QusyayrīdalamRisālahdan al-HujwīrīdalamKasyf al-Maḥjūb.

Pembatasan ini didasari oleh pertimbangan ataslegasidanpengaruh yang dimiliki

ketigakitabinidalamduniatasawuf, baikpadamasadahulumaupunsekarang.

1.6 KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaatpenelitianinibisadilihatdaritigaranahberikut.Pertama, secara konseptual,

skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian pemikiran Junayd,

khususnya yang berkaitan dengan konsepsinya tentang tauhid sebagaimana yang telah
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disajikan pada kitabal-Rasā’il,al-Lumaʻ, Risālah, dan Kasyf al-Maḥjūb.Kedua, secara

praktikal, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan salah satu rujukan bagi civitas

akademika yang memiliki konsentrasi pada perkembangan konsep tauhid dalam ajaran

tasawuf hingga saat ini.Terakhir, secara institusional, kajian ini merupakan salah satu

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Aqidah-Filsafat di Fakultas

Ushuluddin UIN Suska Riau.

1.7 ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Dipilihnya perspektif tauhid Junayd sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab

manual klasik tasawuf sebagai konsentrasi penulisan skripsi ini didasari oleh

minimnya kajian literatur tentang tokoh-tokoh tasawuf yang telah dilakukan oleh

mahasiswa Jurusan Aqidah-Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, padahal

pemikiran-pemikiranmerekamemilikipengaruh yang

besardiberbagaiaspekkehidupankaum Muslim.

Kedua, banyaknyakaryailmiah yang memberikaninformasikaburterhadap

akidahparasufi, seperti yang terlihatjelaspadastudikepustakaanyang akan diberikan

berikut ini. Olehkarenaitu, penulis berinisiatif untuk melakukan

studikhususatasperspektiftauhidparasufi, yang dalamhalinidifokuskanpadapemikiran

Junayd al-Baghdādī, sehinggamenjadijelasarah dan kedudukan akidahmereka.

1.8 STUDI KEPUSTAKAAN

Satu fenomena yang tidakdapatdipungkiriadalahperbedaan dan perselisihanfaham

diantaraumat Islam ternyata turut memunculkanfirkahataumazhab yang

menyatakanbahwakelompoknya sajalah yang benardansesuaidengantuntunanal-

Qur’an danSunnahNabis.a.w. Fakta yang tampak di panggung sejarah menyatakan
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bahwa keadaan ini bahkan sudah terjadi sejak abad kedua Hijrah. Hal ini bisa

dicermati dalam sejumlah pemikiran dan perdebatan yang telah dirangkum dalam

berbagai kitab yang telah dihasilkan di sepanjang sejarah pemikiran kaum Muslimin.

Dari kalangan wahabi-salafi kontemporer, misalnya, dijumpai bahwa tidak

sedikit dari karya-karya mereka yang dibanjiri oleh koreksi atas kesalahan dan

kekeliruan berbagai firkah pemikiran, dan tasawuf merupakan salah satu yang tidak

pernah absen dalam kritikan mereka. Dalam konteks umum, Zayd bin Muḥammad,

misalnya, berpendapat bahwa kaum sufi adalah kelompok yang menyelisihi Ahlus-

sunnah wal Jama’ah karena banyak di antara mereka yang memiliki keyakinan yang

menyimpang tentang Allah SWT. Selainitu,menurutnya,

parasufijugamemilikikeyakinanyang batiltentangRasulullahs.a.w. dantentang orang-

orang yang merekaanggapwali.13

Kritikan khusus terhadap para tokoh sufi pun sangat beragam. Tentang Junayd,

Muḥammad ‘Abduh dan Ṭarīq ‘Abd al-Ḥalīm mengatakan bahwa figur utama tasawuf

Baghdad ini sudah terjebak dalam kekeliruan, yaitu menyalahi karakteristik syariat

Islam, karena mengatakan kepada muridnya agar tidak menyibukkan diri dengan

membicarakan hadis.14 Mereka juga mengatakan bahwa para sufi, termasuk Junayd,

sarat dengan ijtihad kerohanian yang keliru dan berbagai persepsi yang batil, seperti

yang terkandung dalam doktrin mereka tentang fanā’, baqā’, jam‘ (perhimpunan),

farq (perpisahan), musyāhadaḧ (penyaksian) dan ‘isyq (cinta). Tanpa basa-basi kedua

13Zayd b. Muḥammad b. Hādī al-Madkhalī, Adakah Wahyu Baru, diterjemahkan dari buku
berbahasa Arab, al-Sirāj al-Waqqād fī Bayān Tashīl al-I‘tiqād wa al-Radd ‘alā Firaq al-Zaygh wa al-
Fasād, oleh Fuad (Jogjakarta: Pustaka al-Haura’, 2007), 34.

14Muḥammad ‘Abduh dan Ṭāriq ‘Abd al-Ḥalīm, Koreksi bagi Kaum Sufi, terj. dari bahasa Arab,
Taṣawwuf, oleh Bahauddin dan Muslim Muslih (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 25.
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penulis ini mengatakan bahwa doktrin-doktrin ini memiliki konotasi yang sejalan

dengan paham wahdatul wujud.15

Kesimpulan yang sama juga dimiliki oleh Arberry, seorang orientalis, setelah

membaca syair Junayd berikut ini:

Kini aku telah tahu, ya Rabbi
Apa yang ada di hatiku
Terlepasdaridunia
LidahkuberbicaradenganKekasihku
Demikiankita
Di satukan, dansatu.
Selainkemanunggalan
Adalahaḥwāl kami senantiasa
Walaukutataptajam
Pesonanandalamtelahmenyembunyikan
Wajah-Mu
MelaluiRahmatnanmenakjubkan
Dan luarbiasa
AkumerasaKaubelailubukhatiku paling dalam16.

MenurutArberry, syair di atassamadenganajaranpendewaanmanusia yang

disebarkanal-Ḥallāj, yaitusama-

samamenegaskankemanunggalanmanusiadenganTuhan. Perbedaannya, Junayd

selamat dari ancaman hukuman mati sedangkan al-Ḥallājmeregangnyawa ditangan

algojo padatahun 309/922.17

Menurut Michael Sells, seorangorientalis yang mendalamipemikiranIbn ‘Arabī,

kesimpulanArberry di atastidaksemestinyabegitu. Alasannya,

ketikakitacukupyakindenganapa yang dimaksudkanoleh kata-kata Junayd,

gayabahasanyabiasanyasering kali samardanberubah-ubah. Seperti yang

bisadilihatdariuraianAbū Naṣr al-Ṭūsī,

Junaydtampaknyamenganggappendengarmaupunpembacanyatelahmemilikipengalama

15Ibid., 34-39.
16A.J. Arberry, PasangSurutAliranTasawuf, terj.daribahasaInggris, Sufism: An Account of the

Mystics of Islam, olehBambangHerawan (Bandung: Mizan, 1993), 73-74.
17Ibid.
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nmengenaiperkara yang sedangdibicarakan.Bahkan, lebihradikallagi,

merekamenurutnyamampumemasukidanmengulang-

ulangpengalamanituketikaberhadapandengan kata-katanya.18Kritikan ini tentu

menambah daftar bukti betapa sesungguhnya pandangan Junayd tentang tauhid sering

disalah-fahami bahkan oleh Arberry yang digadang-gadangkan sebagai seorang

‘kontributor’ kajian-kajian keislaman di Eropa dan Amerika.

Namun yang menarik dari pengkaji Junayd adalah sikap Ibn Taymiyah,

seorang ulama yang dijadikan acuan oleh para wahabi-salafi kontemporer, yang tidak

pernah memandang sinis terhadap pemikiran Junayd.Bahkan dibeberapa bukunya Ibn

Taymiyah sering tampil membela ajaran Junayd sebagai perspektif salik yang

mengikuti Qur’an dan Sunnah.Sebagai bukti, dalam kitabnya yang berjudulal-Furqān

bayna Awliyā’ al-Raḥmān wa Awliyā’ al-Syaiṭān, Ibn Taymiyah mengutip perkataan

Junayd: “Ilmu kami ini mengacu kepada al-Qur’an dan Sunnah.Barangsiapa yang

tidakmembaca al-Qur’an danmenulisHadis, makatidakpantasuntukberkata-kata

tentangkeilmuan

kami.”19Statemeninibahkanseringdijadikannyasebagaialatuntukmembantahpemikiran-

pemikirantasawuftentangkewalian yang tidakmengacukepadakeduasumberutama

Islam ini.

AnalisaterhadapperspektiftauhidJunaydjugadibahasolehsalahseorangpenulis

Indonesia, AlwiShihab,dalambukunya yang berjudulal-Taṣawwuf al-Islāmīwa

Ātsāruhufî al-Taṣawwuf al-Indūnīsī al-Mu‘āṣir.Menurutnya,

persepsitauhidJunaydbisadikategorikankedalamkelompokpahamwahdaḧ al-syuhūd,

yaitusuatualiranpemikirantasawuf yang mempersepsikanAllah SWTsebagaiwujud

18Michael A. Sells, TerbakarCintaTuhan, terj.daribahasaInggris, Early Islamic Misticism: Sufi,
Qur’an, Mi’raj, Poetic and Theological Writings, olehAlfatri (Bandung: Mizan, 2004), 326.

19M. SubkhanAnshori, Filsafat Islam AntaraIlmudanKepentingan (JawaTimur: PustakaAzhar,
2011), 291.
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yang hakikibagisemuatingkatanwujūd, yang

karenakelemahancarapandangmanusiadianggapsebagaiwujud yang

kalahriildariwujudsemesta. LalupemikiraninidisusulolehIbn ‘Arabī, Jalāl al-DīnRūmī,

al-Jāmīdan yang sepahamdenganmereka, sepertial-Jilīdan al-Burhanfūrī.

Hanyasajasejarahlebihmengenalmerekasebagaipenganutpahamwahdatul

wujuddaripadawahdaḧ al-syuhūd.20

Kesimpulan yang

ditarikolehAlwiShihabmengenaipahaminisamadenganChittick,

salahseorangtokohorientaliskontemporer yang

padasalahsatuulasannyamempertemukanJunayddanIbn ‘Arabī.

Inibisadicermatidalambukunya yang berjudulImaginal World,

dimanaChittickmengutippernyataanJunayd “Air ber-gantungpadawarnacangkir”,

lalumemasukkanpernyataanRūmī “Jikaandaalihkan air lautkedalamsebuahkendi,

seberapabanyakandadapatkan?”, yang kemudiandipadukandenganpernyataanIbn

‘Arabī, “Al-Ḥaqqmenjaditampakkepadahamba-hamba-

Nyamenurutukuranpengetahuanmerekaterhadap-Nya.”21Apa yang dilaku-kan Chittick

adalah proyeksi visi ilahi ketiga tokoh sufi tersebut, yaitu visi ketauhidan yang

diperoleh melalui penyaksian (musyāhadaḧ) akan Kemahaesaan Allah SWT.

Namun demikian, sejauh pengamatan penulis, kajian tentang perspektif Junayd

mengenai tauhid sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab klasik tasawuf belum

pernah tampil kepermukaan. Ini sangat disayangkan apalagi dengan mempertimbang-

kan bahwa keempat kitab tersebut sudah begitu membumi ditengah-tengah lingkaran

20AlwiShihab, AntaraTasawuf Sunni danTasawufFalsafi:AkarTasawuf di Indonesia,
terj.daribahasaArab,al-Taṣawwuf al-IslāmīwaĀtsāruhufî al-Taṣawwuf al-Indūnīsī al-Mu‘āṣir, oleh
Muhammad Nursamad (Depok: PustakaIman, 2009), 164-166.

21William C. Chittick, DuniaImajinalIbn ‘Arabī, terj.daribahasaInggris, Imaginal World:Ibn
‘Arabî and the Problem of Religious Diversity, olehAchmadSyahid (Surabaya: RisalahGusti, 2001),
280.
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sufi, dan bahwa keempatnya juga merupakan sumber utama yang tidak bisa diabaikan

guna memahami doktrin tauhid dalam pemikiran Junayd. Berdasarkan telaah

kepustakaan ini maka bisa dikatakan bahwa tawaran kajian yang terdapat dalam

penelitian mendapatkan tempatnya dalam dunia akademis di lingkungan Fakultas

Ushuluddin UIN Suska Riau.

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 JenisPenelitiandanSumber Data

Penelitian skripsi ini berbasis kajian kepustakaan (library study) yang sumber-

sumbernya bersifat primer dan sekunder. Sebagai bahan primer, kajian ini bersandar

pada kitabal-Rasā’il,al-Lumaʻ, al-Risālaḧ al-Qusyayrīyaḧ,dan Kasyf al-Maḥjūb.

Selanjutnya, untuk sumber-sumber sekunder, skripsi ini akan memanfaatkan tulisan-

tulisan orang lain tentang tasawuf, khususnya yang bersinggungan dengan tauhid,

seperti yang telah dilakukan oleh al-Kalābādzī,22 Farīd al-Dīn al-‘Attār,23 Syihāb al-

Din ‘Umar,24 Arberry,25 Michel Sells,26 dan ensiklopedi tasawuf.27

1.9.2 TeknikPengumpulan Data

Untukmemperoleh data yang valid dalampenelitianini,

penulistelahmengumpulkanberbagailiteraturtentangtauhid

dalampemikiranJunayd.Kemudianliteratur-

literaturtersebutditelaahdandiklasifikasisesuaidengankeperluanpembahasan, yang

22AbūBakr Muhammad al-Kalābādzī, AjaranKaum Sufi, terj.daribahasaInggris, The Doctrine of
the Sufis, olehRahmaniAstuti (Bandung: Mizan, 1993).

23Farīd al-Dīn al-‘Attār, Warisan Para Awliya, terj. daribahasaInggris, Muslim Saints and
Mystics, olehAnasMahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983).

24Syihāb al-Dīn ‘Umar al-Suhrāwardī, Awârif al-Ma’ârif,terj.daribahsaInggris, A Dervish
Textbook from the ‘Awārif al-Ma’ārif,olehIlmaNugrahani Ismail (Bandung: PustakaHidayah, 2007).

25Arberry, Pasang-SurutAliranTasawuf.
26Sells, TerbakarCintaTuhan.
27Terutama AzyumardiAzra (ed.), EnsiklopediTasawuf, 3 jilid(Bandung:Angkasa, 2008).
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selajutnya disusun secara sistematissehinggamenjadisebuahkumpulan data yang

jelasdandapatdipahami.

1.9.3 Analisis Data

Setelahtahapan-tahapan diatas, penulismendeskripsikansecarateraturkonsep-

konseptauhid yang dikemukakanJunaydsebagaimana yang tertuangdalamkitabal-

Rasā’il,al-Lumaʻ, al-Risālah al-QusyayrīyahdanKasyf al-Mahjūb, yang

selanjutnyadianalisa. Dengan demikian diharapkan gambaran tentang perspektif

tauhid Junayd yang tertuang dalam kitab-kitab manual klasik tasawuf tersebut

bisadiketahuisecara komprehensif dan proposional.

1.10 SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsiiniterdiriataslimabab.Selainbabpertama yang berisipendahuluan, babkedua

memuattinjauan ringkas tentang Junayd al-Baghdādī serta keempat kitab yang

menjadi fokus kajian ini, yaitu al-Rasā’il, al-Lumaʻ, al-Risālaḧ, dan Kasyfal-Maḥjūb.

Pada bab ketiga penulis membentangkan doktrin tauhid Junayd sebagaimana yang

tergambar dalam kitab-kitab manual klasik tasawuf, sedangkan dalam bab berikutnya

analisa atas konsep tauhid Junayd sebagaimana yang dibentangkan dalamal-

Rasā’il,al-Lumaʻ, al-Risālaḧ, dan Kasyf al-Maḥjūb. Terakhir, skripsi ini ditutup

dengan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.
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