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TRANSENDENTAL

(Analisis Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dalam Mafhum Al-Nash Dirasah
fi ‘Ulum Al-Qur’an)
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ABSTRAK

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang menjadi sumber kebenaran absolut
bagi umat Islam. Bagi umat Islam, meyakini akan kebenaran Al-Qur’an
merupakan bagian dari keimanan seseorang. Pandangan ini karena Al-Qur’an
merupakan wahyu Allah SWT kepada Rasulullah. Proses pewahyuan Al-Qur’an
merupakan bentuk komunikasi antara Tuhan dan manusia. Komunikasi tersebut
bersifat transenden karena terjadi dalam eksistensi yang berbeda. Terdapat
beragam pendapat yang dikemukakan sarjana Al-Qur’an tentang proses
pewahyuan, diantaranya Nasr Hamid Abu Zayd. Tulisan ini berusaha untuk
menjelaskan secara objektif proses komunikasi transendental dalam pewahyuan
Al-Qur’an menurut Nasr Hamid Abu Zayd. Dalam pandangan Abu Zayd
komunikasi pewahyuan terjadi dengan beberapa cara, diantaranya Rasulullah
berubah dari status kemanusiaan dan masuk ke status kemalaikatan kemudian
menerima wahyu dari malaikat Jibril. Atau sebaliknya malaikat Jibril mengubah
diri masuk dalam eksistensi kemanusiaan sehingga Rasulullah dapat menerima
wahyu. Abu Zayd juga memandang bahwa wahyu yang diterima Nabi tersebut
hanya dalam bentuk maknanya saja. Kemudian Nabi mentransformasikan wahyu
tersebut ke dalam bahasa Arab.

Kata Kunci : Komunikasi, Transendental, Wahyu, Al-Qur’an

A. Pendahuluan
Wahyu dalam doktrin setiap agama diyakini sebagai firman Tuhan.

Sebagai firman Tuhan, wahyu dipandang sebagai way of life manusia dalam
mengarungi kehidupan. Pandangan ini menjadikan wahyu dianggap sebagai
tolak ukur sebuah kebenaran dalam kehidupan.

Eksistensi wahyu hadir setelah melalui proses pewahyuan dari Tuhan
kepada manusia. Proses pewahyuan memiliki peran sentral dalam menentukan
kebenaran dari wahyu tersebut. Melalui proses pewahyuan itu akan tampak
apakah wahyu tersebut benar-benar firman Tuhan, atau hanya buatan manusia
semata. Oleh karena proses pewahyuan sangat menarik untuk dikaji dengan
mendalam.

1 Mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2), Program Studi Komunikasi dan
Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun
Akademik 2015/2016.
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Pewahyuan Al-Qur’an adalah proses intraksi dan komunikasi antara
Allah SWT sebagai sang Khaliq dan manusia, dalam hal ini Nabi Muhammad
SAW. Dalam komunikasi tersebut Allah SWT menyampaikan wahyu kepada
Nabi Muhammad berbagai cara. Adakalanya penyampaian secara langsung,
adakalanya dengan tidak langsung tanpa perantara dan adakalanya juga
dengan tidak langsung tetapi menggunakan perantara utusan-Nya.

Komunikasi pewahyuan Al-Qur’an merupakan kajian yang sangat
menarik untuk dibahas dengan lebih mendalam. Dalam wacana keislaman,
kajian ini memiliki tempat yang sangat urgen. Kajian ini untuk
menggambarkan proses pewahyuan Al-Qur’an dari Allah SWT kepada Nabi
Muhammad. Penjelasan tentang proses pewahyuan kemudian menjadi bukti
bahwa Al-Qur’an benar-benar diwahyukan. Bukti itu juga sekaligus akan
mampu menyangkal tuduhan bahwa Al-Qur’an bukan firman Allah SWT.2

Selain itu, kajian tentang komunikasi pewahyuan Al-Qur’an juga akan sangat
membantu dan mempengaruhi paradigma dalam penafsiran Al-Qur’an.

Kajian proses pewahyuan Al-Qur’an memunculkan perdebatan
dikalangan ulama. Perdebatan itu muncul tersebut disebabkan perbedaan sudut
pandang dalam memahami proses pewahyuan Al-Qur’an. Perbedaan
merupakan sebuah keniscayaan, karena tidak ada seorangpun selain Rasululah
yang pernah mengalami dan menyaksikan pewahyuan Al-Qur’an. Beberapa
pendapat dari beberapa ulama yang ada hanya spekulasi dalam merumuskan
proses pewahyuan Al-Qur’an berdasarkan kemampuan pengetahuan yang
dimilikinya. Sedangkanpengetahuan yang tepat terkait pewahyuaan Al-Qur’an
hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu.

Kajian komunikasi pewahyuan Al-Qur’an masih menjadi perdebatan.
Penjelasan yang ada belum sepenuhnya memberikan jawaban atas
kebingungan umat Islam terkait bagaimana komunikasi yang terjadi dalam
pewahyuan tersebut. Bahkan menurut Nasr Hamid Abu Zayd diantara
penjelasan tersebut, ada yang dipengaruhi unsur mitos dan kepercayaan
paganistik. Hal tersebut terjadi karena penjelasan yang telah ada menafikan
adanya dialektika antara komunikasi pewahyuan Al-Qur’an dan realitas
budaya. Komunikasi yang terjadi dalam pewahyuan ini merupakan
komunikasi antara Tuhan dan manusia. Dalam kajian ilmu komunikasi, istilah
yang digunakan adalah komunikasi transendental.

2 Diantara tuduhan-tuduhan tersebut diantaranya yang dikemukan oleh Theodeore Noldeke
yang menuduh keadaan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu adalah sedang menderita
epilepsi (ayan). Lihat Theodere Noldeke, Geschichte des Qurans, Terj. Georges Tamer, Tarikh Al-
Qur’an, (Beirut: Konrad Adenaur Stiftung, 2004), h. 24. Lihat juga A. Muin Umar,Orientalisme
dan Studi tentang Islam, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1978), h. 34-35
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B. Kerangka Konseptual Komunikasi Transendental
Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, interaksi merupakan

suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Dalam proses interaksi tersebut,
komunikasi memainkan peranan yang sangat agar interaksi dapat berlangsung
dengan baik. Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin communication
dengan kata dasarnya communis yang artinya “sama”. Ini artinya komunikasi
adalah suatu proses pertukaran pesan. Komunikasi akan dianggap efektif
apabila makna pesan difahami sama oleh masing-masing pihak yang terlibat
dalam komunikasi.3

Beragam definisi terkait komunikasi diberikan oleh beberapa ahli. Lee
Thayer menyebutkan bahwa secara garis besar terdapat empat define terkait
dengan komunikasi. Pertama, komunikasi adalah proses pertukaran
pemahaman antara dua orang atau lebih. Kedua, komunikasi sebagai
pertukaran ide dengan makna yang efektif. Ketiga, komunikasi adalah
pertukaran pikiran, ide, informasi dan makna dengan ungkapan, tulisan atau
tanda (sign). Keempat, komunikasi sebagai upaya pengaturan stimulan
terhadap lingkungan untuk menghasilkan suatu perbuatan yang
dikehendaki.4Definisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses
penyampaian pesan untuk memberitahu, merubah sikap, pendapat dan prilaku
baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media.

Transendental dapat diartikan sebagai suatu pengalaman mistik atau
supernatural. Dalam perspektif filsafat, transendental adalah suatu pengalaman
manusia yang berada diluar jangkauan materi. Dengan demikian komunikasi
transendental dapat diartikan sebagai proses transfer ide, informasi dan pesan
pada kondisi tertentu yang bersifat transenden (metafisik).

C. Wahyu sebagai Proses Komunikasi
Wahyu memiliki makna yang beragam. Dalam tata bahasa Arab, wahyu

berasal dari kata al-wahy. Dalam kamus lisan al-Arab disebutkan bahwa kata
al-wahy artinya adalah pemberian informasi secara rahasia. 5 Kata al-wahy
juga memiliki kesamaan makna dengan kata al-isyarah yang artinya isyarat
yang cepat, al-ilham yang artinya ilham, dan al-i’lam al-khafi yang artinya
pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui oleh pihak lain.
Definisi tersebut disandarkan kepada istilah yang digunakan dalam Al-Qur’an.

3 Onong Uchyana Effendi, Dinamika Komunikasi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2002), h. 3

4 Lee Thayer, Communication and Communication System: In Organitation, Management,
and Interpersonal Relations, (Illinois: Richard D. darwin. Inc, 1968), h. 12

5 Muhammad bin Makram Ibn Manzur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Sodir, tt), h. 379
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Kata wahyu dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 87 kali.6 Ayat-ayat
yang menunjukkan definisi kata al-wahy diantaranya :1. Al-wahy artinya sebagai isyarat







Artinya : Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi
isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi
dan petang (QS Maryam ayat 11).7

2. Al-wahy artinya sebagai ilham












Artinya : Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan

apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke
sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula)
bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan
mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah
seorang) dari Para rasul (QS Al-Qashas ayat 7).8

3. Al-wahy artinya sebagai sebuah bisikan














6 Muhammad Fuad Abd Baqi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur’an al-Karim,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 746

7 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: PT. Pena Pundi
Aksara, 2010), h. 305

8 Ibid, h. 386
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Artinya :  Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh,
Yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin,
sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain
perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia).
Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak
mengerjakannya, Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang
mereka ada-adakan (QS Al-An’am ayat 112).9












Artinya : Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak
disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya
perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.
Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya
agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka,
Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik
(QS Al-An’am ayat 121).10

Wahyu dalam perspektif arab sebelum al-Qur’an dimaknai sebagai
setiap proses komunikasi yang mengandung unsur pemberian informasi.11 Abu
Zayd mengutip dari kamus lisan al-arab menyebutkan bahwa makna asal
wahyu secara terminologi adalah pemberian informasi secara rahasia. Semua
makna wahyu yang disebutkan pada kamus tersebut misalnya ilham, isyarat
semuanya tercakup dalam pengertian pemberian informasi, hanya saja masing-
masing makna tersebut menunjukkan pada cara tertentu dalam proses
pemberian makna.12 Pendapat Abu Zayd ini sejalan dengan Al-Zurqani yang
mendefinisikan wahyu sebagai sebuah pesan yang dimaklumkan secara
rahasia oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang terpilih dalam bentuk
hidayah atau ilmu. 13 Selain itu, Rasyid Ridha juga mendefinisikan wahyu

9 Ibid, h.142
10 Ibid, h.143
11 Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum An-Nash Dirasah Fi Ulumil Qur’an, terj. Khoiron

Nahdiyyin, Tekstualitas Al-Qur’an: Kritik terhadap Ulumul Qur’an, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h.
30.

12Ibid, h. 31.
13 Muhammad Abdul Azim Al-Zurqani, Manahil al-Irfan Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1996), h. 64
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sebagai pemberitahuan yang bersifat tertutup, rahasia secara cepat dan bersifat
khusus kepada yang dituju.14 Definisi wahyu yang disebutkan diatas pada
dasarnya mengerucut kepada sebuah makna yaitu pemberian informasi secara
rahasia, cepat bersifat khusus. Pemberian informasi tersebut dapat melalui
ilham, isyarat, bisikan maupun tanda-tanda tertentu. Masing-masing istilah
tersebut menunjukkan pada cara tertentu dalam proses pemberian informasi.

Wahyu sebagai pemberian informasi secara rahasia menujukkan bahwa
wahyu adalah proses komunikasi bersifat rahasia. Pada proses komunikasi
tersebut informasi akan dapat disampaikan dan diterima dengan baik jika
melalui kode tertentu. Agar proses komunikasi itu nyambung maka syaratnya
adalah kode yang digunakan bisa diterima dan difahami bersama antara
pengirim dan penerima informasi.

Abu Zayd menjelaskan konsep wahyu tersebut dengan memberikan
contoh yang ada dalam puisi Arab. Abu Zayd mengutip bait puisi karya Al-
Qomah. Puisi tersebut menggambarkan burung unta jantan yang tergesa-gesa
pulang dengan suasana hati gelisah karena memikirkan istri dan anak-anaknya
terkena topan dan hujan lebat. Ketika ia sampai kemudian menemukan
semuanya dalam keadaan aman dan selamat maka kemudian ia memberikan
isyarat kepada istrinya dengan suaranya yang khas yaitu cek-cek-cek. Isyarat
tersebut diumpamakan penyair sama dengan orang-orang bangsa Romawi
yang sedang berbicara di istananya. Isyarat yang digambarkan penyair pada
puisi tersebut menunjukkan adanya proses komunikasi. Proses komunikasi
tersebut melalui kode tertentu yang terjadi secara rahasia. Maksud kode
rahasia itu tidak dimengerti oleh penyair tersebut. Sehingga oleh penyair,
isyarat yang diberikan oleh burung unta jantan tersebut diumpamakan dengan
pembicaraan orang Romawi yang tidak dimengerti oleh penyair.15

Abu Zayd menyimpulkan bahwa orang yang ada di luar proses
komunikasi atau wahyu (orang ketiga) tidak akan mampu memahami kode
dan isi pesan dari kode tersebut. Pada waktu yang bersamaan pihak ketiga
(penyair) hanya mengetahui telah terjadi proses komunikasi. Proses
komunikasi tersebut menunjukkan pasti ada pesan atau informasi yang ingin
disampaikan.

D. Komunikasi Pewahyuan Al-Qur’an

14 Rasyid Ridha, Al-Wahy al-Muhammadi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), h. 25
15 Pada zaman itu belum ada  interaksi yang intensif  antara dunia Arab dengan Romawi

sehingga pada umumnya bangsa Arab tidak memahami bahasa Romawi. Dengan demikian wajar
saja bahasa bangsa Romawi dianggap tidak jelas maknanya oleh Al-Qomah yang kemudian
dijadikannya analogi untuk menggambarkan adanya proses komunikasi antara burung unta janta
dengan betina yang tidak mampu difahaminya.
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Perwujudan Al-Qur’an sebagai teks bahasa, telah menjelaskan dirinya
dalam bentuk risalah (pesan). Pesan tersebut merupakan bentuk komunikasi
antara pengirim dan penerima pesan melalui suatu kode yaitu sistem bahasa.

Bahasa menurut Suparno adalah sebuah sistem lambang bunyi yang
arbitrer dan memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu
atau orang lain diluar kebudayaan tersebut untuk berkomunikasi dan
berinteraksi. 16 Sedangkan menurut Kridalaksana, bahasa merupakan sistem
lambang bunyi arbitrer yang dipergunakan untuk bekerja sama, berkomunikasi
dan mengidentifikasi diri.17

Definisi diatas menunjukkan bahwa bahasa merupakan seperangkat
aturan-aturan konvensi sosial. Aturan tersebut hanya akan berfungsi pada
kerangka budaya yang menggunakan dan memahami aturan tersebut. Bahasa
juga bukan sebuah bejana kosong yang hanya menjadi alat komunikasi yang
netral, tetapi bahasa juga merupakan medium sekunder dalam sistem bahasa
secara umum untuk merefleksikan makna konotatif (misalnya puisi).

Seorang yang menjadi bagian dari sebuah proses komunikasi, dituntut
untuk tidak hanya mengetahui kode-kode linguistik tetapi juga harus berada
pada pola budaya yang sama. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan
kesefahaman dan komunikasi yang ideal baik antara pembicara maupun
penerima. Inilah yang dimaksudkan Abu Zayd bahwa makna sebuah teks
hanya akan terungkap melalui konteks kulturalnya. Abu Zayd beralasan
bahwa perbedaan budaya antara pengirim dan penerima teks tidak akan
mampu menghasilkan komunikasi yang ideal.18

Komunikasi yang ideal dapat tercipta apabila memenuhi beberapa
syarat. Toshihiko Izutsu mengemukakan ada dua syarat agar terciptanya
komunikasi yang ideal. Syarat tersebut adalah pertama, tersedianya sistem
isyarat (bahasa) yang sama-sama difahami oleh orang yang terlibat dalam
komunikasi tersebut. Kedua, memiliki kesamaan hakikat ontologis antara
orang yang terlibat dalam komunikasi.19

Komunikasi pewahyuan Al-Qur’an merupakan sesuatu hal yang sulit
dan rumit untuk dijelaskan. Hal ini karena komunikasi yang ada dalam proses
pewahyuan  terjadi antara eksistensi yang berbeda yaitu antara Allah SWT
melalui malaikat Jibril sebagai pengirim dan Nabi Muhammad sebagai
penerima. Allah dalam pewahyuan tersebut berada pada eksistensi yang lebih

16 Suparno, Perihal Bahasa, (Malang: IKIP Malang, 1995), h. 3
17 Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT Gramedia, 1982), h. 61
18 Nasr Hamid Abu Zayd, Al-Nass wa Al-Sultah wa Al-Haqiqah Iradat Al-Ma’rifah wa

Iradat Al-Haimanah, (Beirut: Al-Markaz Al-Saqafi, 2000), h. 98
19 Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia, Terj. Agus Fahri Husein dkk, cet 1,

(Yogyakarta: Tiara Wacana,1997), h. 170-171
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tinggi dibandingkan dengan malaikat Jibril. Begitu juga antara malaikat Jibril
dengan Nabi Muhammad yang berada pada eksistensi berbeda.

Realitas tersebut jika berkaca pada pendapat Izutsu memunculkan
indikasi bahwa proses komunikasi pewahyuan Al-Qur’an bukan sebuah
komunikasi yang ideal. Indikasi tersebut beralasan bahwa tidak mungkin
komunikasi yang ideal terjadi jika dalam komunikasi tersebut antara
komunikator dan komunikan berada pada eksistensi yang berbeda. Alasan
tersebut diperkuat lagi dengan realitas bahwa terdapat perbedaan sistem
bahasa antara komunikator dan komunikan.

Nasr Hamid Abu Zayd berusaha menjelaskan problematika komunikasi
pewahyuan dalam tingkat eksistensi yang berbeda tersebut. Menurut Abu
Zayd proses komunikasi antara dua eksistensi yang berbeda tersebut dapat
terjadi dengan syarat salah satu dari dua pihak yang berkomunikasi tersebut
merubah eksistensinya kepada pihak yang satu lagi. Dalam hal ini beliau
menyebutkan bahwa Rasulullah dapat berubah dari status kemanusiaan dan
masuk ke status kemalaikatan kemudian menerima wahyu dari malaikat Jibril.
Atau sebaliknya malaikat Jibril mengubah diri masuk dalam eksistensi
kemanusiaan sehingga Rasulullah dapat menerima wahyu. Pandangan Abu
Zayd ini pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pandangan Al-Zarkasyi.20

Komunikasi pewahyuan yang terjadi antara dua eksistensi yang berbeda
sebenarnya bukan sesuatu yang aneh bagi masyarakat Arab sebelum Islam.
Peradaban Arab sebelum Islam telah mengenal adanya puisi yang diperoleh
dari jin melalui praktek perdukunan. Praktek perdukunan tersebut merupakan
salah satu bukti bahwa masyarakat Arab sebelum Islam telah mengenal
adanya komunikasi antara eksistensi yang berbeda. Pada zaman tersebut
masyarakat Arab meyakini komunikasi antara manusia dan jin hanya dapat
dilakukan oleh manusia yang memiliki keistimewaan tertentu. Keistimewaan
tersebut membuat seseorang mampu melakukan komunikasi dengan dunia
yang berbeda tingkat eksistensinya.

Komunikasi antara dua eksistensi yang berbeda yang dikenal masyarakat
Arab sebelum Islam merupakan landasan tentang komunikasi pewahyuan Al-
Qur’an. 21 Menurut Abu Zayd, komunikasi pewahyuan Al-Qur’an mungkin
sulit untuk diterima masyarakat Arab jika peradaban Arab ketika itu tidak
mengenal adanya komunikasi pada dua eksistensi yang berbeda. Realitas
kultural tersebut semakin menguatkan keyakinan Abu Zayd bahwa fenomena
wahyu Al-Qur’an tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat Arab ketika
itu.22

20 Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum al-Nash Dirasah..., h. 48
21 Ibid, h. 33
22 Ibid, h. 34
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Abu Zayd memandang bahwa fenomena puisi dari jin dan praktek
perdukunan serta keyakinan masyarakat Arab bahwa komunikasi antara jin
dan manusia dapat terjadi  merupakan landasan kultural bagi realitas wahyu
dalam Islam.23 Jika peradaban Arab sebelum Islam tidak memiliki konsep
seperti itu, maka fenomena wahyu al-Qur’an mungkin sulit untuk diterima
masyarakat Arab pada periode awal Islam. Realitas kultural tersebut semakin
menguatkan keyakinan Abu Zayd bahwa fenomena wahyu al-Qur’an tidak
dapat dipisahkan dari realitas masyarakat Arab ketika itu. Bahkan Abu Zayd
memandang bahwa realitas kultural tersebut merupakan bagian dari konsep
budaya yang muncul dari kebiasaan dan konsep budaya tersebut.24

Realitas bahwa malaikat yang turun kepada manusia membawa wahyu
Allah SWT bukanlah hal yang mustahil bagi masyarakat Arab ketika itu yang
notabenenya mengetahui bahwa jin bisa berkomunikasi dengan manusia. Oleh
karena itu fenomena wahyu bukan merupakan alasan yang sesungguhnya
untuk masyarakat Arab mengingkari kerasulan Muhammad SAW.
Pengingkaran masyarakat Arab terhadap wahyu terletak pada muatan wahyu
dan kerasulan Nabi Muhammad. Ahmad Syalbi menyebutkan ada lima hal
yang mendorong masyarakat Arab Quraisy menentang kerasulan Muhammad
SAW. Pertama, mereka tidak memahami hakikat kerasulan dan kenabian.
Mereka berpandangan bahwa tunduk pada seruan Muhammad berarti juga
tunduk kepada kepemimpinan bani Abdul Muthalib. Kedua, Nabi Muhammad
menyerukan persamaan derajat antara hamba sahaya dan kaum bangsawan.
Persamaan derajat ini tentunya tidak dapat diterima oleh kaum bangsawan
Quraisy. Ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran Al-
Qur’an tentang kebangkitan dan pembalasan di akhirat. Keempat, sikap taqlid
pada tradisi nenek moyang.  Sikap tersebut merupakan keyakinan yang sudah
turun temurun dan mengakar pada bangsa Arab. Kelima, para pemahat dan
penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki.25

E. Rasulullah sebagai bagian dari realitas sosial masyarakat Arab
Rasulullah adalah penerima pertama teks. Dalam bukunya, Abu Zayd

berusaha untuk menjelaskan sosok Nabi Muhammad sebagai penerima
pertama sekaligus penyampai teks dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa
Nabi Muhammad adalah bagian dari realitas dan masyarakat. 26 Abu Zayd
menggambarkan Muhammad sebagai bagian dari realitas dan masyarakat
dengan mengilustrasikan bahwa Muhammad tumbuh dan besar di Makkah

23 Ibid, h. 33
24 Ibid, h. 34
25 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 20-21
26Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum al-Nash Dirasah..., h. 65.
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sebagai anak yatim, dididik dalam budaya suku bani Sa’ad. Ia berdagang
sebagaimana kebiasaan penduduk Makkah, melakukan perjalanan dan
bercampur dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan Abu Zayd mengkaji sosok Muhammad sebagai bagian dari
realitas masyarakat Arab adalah untuk mengkritisi pemahaman yang dominan
dalam wacana agama yang memposisikan Muhammad sebagai contoh yang
ideal dan jauh dari realitas dan sejarah. Dalam pemahaman tersebut, seringkali
Muhammad di gambarkan sebagai seorang manusia yang berbeda dengan
manusia lain dalam menjalani kehidupannya, ia menutup mata dan jauh dari
masyarakat dan realitas. Abu Zayd menggambarkan pemahaman tersebut
seperti seorang pertapa (rahib) yang bertugas hanya beribadah atau dengan
kata lain hanya melakukan hubungan vertikal tanpa melakukan hubungan
horizontal.

Abu Zayd berpandangan bahwa konsepsi tentang pribadi Nabi
Muhammad seperti yang di sebutkan diatas adalah bertentangan dengan gelar
yang di sandangnya yaitu al-Amin (orang yang terpercaya). Padahal menurut
Abu Zayd siapapun yang menyandang gelar tersebut pasti orang yang banyak
bergaul dengan masyarakat dan terlibat dalam masalah yang dihadapi
masyarakat serta menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat sehingga
masyarakat memberikan julukan seperti itu kepadanya.

Nabi Muhammad sebagai produk realitas menurut Abu Zayd bukanlah
berarti bahwa ia merupakan representasi sebagian besar dari masyarakat Arab
yang kasar, kejam, dan tega mengubur bayi perempuan yang baru lahir.
Realitas yang berhubungan dengan Nabi Muhammad tentu bukanlah realitas
yang dominan masyarakat Arab jahiliyah. Karena pada dasarnya dalam
struktur budaya manapun pasti memiliki dua tipe nilai yaitu yang nilai
dominan, dan nilai yang berlawanan yaitu yang lemah dan termarjinal akan
tetapi tetap berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap tipe nilai yang
dominan. Dua tipe nilai ini menurut Abu Zayd merupakan ekspresi dari
kekuatan sosial.27

Realitas yang berhubungan dengan Nabi Muhammad bukan realitas
yang memiliki tipe nilai yang dominan dan bersifat hegemoni. 28 Hal ini
dibuktikan dengan realitas sejarah bahwa Nabi Muhammad berpihak pada
realitas yang bertentangan gambaran umum masyarakat jahiliyah. Karakter itu
juga kemudian disebutkan oleh istrinya, Sayyidah Khadijah ketika
menenangkan dan meyakinkan Nabi Muhammad setelah menerima wahyu
pertama melalui malaikat Jibril.

27Ibid. h. 67.
28Ibid. h. 67
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“Semoga Allah SWT memelihara kita wahai Aba Qasim, bergembiralah
wahai putera pamanku dan tenanglah. Demi zat yang menguasai diriku,
aku berharap engkau akan menjadi Nabi bagi umat ini. Demi Allah,
sungguh Dia tidak akan menghinamu selamanya. Bukankah engkau suka
bersilaturahmi, selalu jujur, senang menolong orang yang kesusahan,
selalu menghormati tamu dan selalu menghormati orang yang tertimpa
musibah”.29

Perilaku Nabi Muhammad seperti yang digambarkan di atas merupakan
gambaran moral sosial beliau dalam berinteraksi dengan orang lain. Adapun
kebiasaan sehari-hari Nabi yang suka menyendiri ke goa Hira bukanlah berarti
menjauh dari gerak kehidupan masyarakat dalam realitas, tetapi menurut Abu
Zayd itu merupakan ritual yang dilakukan Nabi sebagai penganut agama
Hanif.30

F. Proses Pewahyuan Al-Qur’an
Proses pewahyuan merupakan proses komunikasi antara Allah SWT

dengan manusia. Wahyu tersebut disampaikan oleh Allah SWT melalui cara
tertentu. Dalam konteks pewahyuan Al-Qur’an, wahyu disampaikan secara
bertahap dan melalui perantaraan malaikat Jibril. Abu Zayd menjelaskan
bahwa proses komunikasi dalam pewahyuan Al-Qur’an dilakukan melalui
beberapa cara. Pertama, wahyu yang oleh sebagian ulama disebut sebagai
ilham. Cara yang pertama ini seperti komunikasi Allah kepada ibu Nabi Musa
AS. Kedua, adalah berbicara dibalik tabir sebagaimana komunikasi Allah
dengan Nabi Musa ketika di bukit Tursina. Ketiga, pewahyuan tidak langsung,
melalui perantaraan yaitu malaikat menyampaikan wahyu kepada penerima
dengan izin Allah.31

Situasi awal komunikasi menurut Abu Zayd adalah situasi yang sangat
rumit. Hal ini sebagaimana yang digambarkan oleh Aisyah :

“Wahyu pertama yang dialami Rasulullah SAW adalah mimpi yang
benar (ru’yah sadiqah) dalam tidurnya, ia tidak melihat dalam mimpinya
kecuali datang sesosok makhluk. Setelah peristiwa itu ia suka menyepi,
maka ia pun pergi ke goa Hira dan beribadah di dalamnya selama

29‘Aisyah Abd al-Rahman Bintu al-Syati’, Istri-Istri Nabi SAW Poligami di Mata Seorang
Ahli Tafsir, Terj. Abdullah Zaki al-Kaff, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2004), h.73

30Para penganut agama hanif pada masa jahiliyah adalah mereka yang meninggalkan ritual
kaumnya yaitu menyembah berhala. Mereka meninggalkan ajaran Yahudi dan nasrani yang
menurut mereka tidak murni lagi. Mereka melakukan tradisi menyepi (uzlah) untuk menyembah
Sang Pencipta alam semesta yaitu tuhannya Nabi Ibrahim AS, mereka juga berusaha untuk
menghidupkan agama Nabi Ibrahim sebagai bapak moyangnya para Nabi. Abu Zayd berdasarkan
sirah nabawiyah Ibnu Hisyam meyebutkan bahwa penganut agama Hanif pada waktu itu hanya
terbatas pada beberapa orang sahaja, yaitu Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsy, Usman bin
Al-Khuwairis, Zayd bin Amr bin Naufal. Lihat Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum an-Nash
Dirasah..., h. 67.

31 Lihat Ibid, h. 41-43
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bermalam-malam sambil membawa bekal. Ia kemudian pulang ke
Khadijah dan membawa bekal lagi untuk melakukan hal serupa hingga
ia melihat seorang malaikat berkata kepadanya: “Bacalah!”, Rasulullah
menjawab: “saya bukan orang yang bisa membaca”. Malaikat tersebut
kemudian mendekap Rasulullah lebih kuat lagi kemudian
melepaskannya, lalu berkata lagi : “Bacalah!”, maka Rasulullah
menjawab: “saya bukan orang yang bisa membaca”. Kemudian Malaikat
tersebut memperlakukan hal yang sama kepada Rasulullah dan
kemudian berkata: “bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan”
hingga sampai “yang mengajarkan manusia apa yang tida ia ketahui”.
Selanjutnya Rasulullah pulang ke rumah Khadijah dengan mengigil lalu
ia berkata kepada Khadijah: “selimutilah aku”.32

Abu Zayd menganalisis teks pertama yang diterima Rasulullah. Analisis
tersebut diawali pemaknaannya terhadap makna kata Iqra’. Menurutnya kata
iqra lebih tepat dimaknai raddada yang artinya mengulang-ulang. Abu Zayd
menyadari bahwa pendapatnya ini sangat berbeda dengan pendapat yang
sudah umum. Namun menurutnya pendapat umum tersebut adalah
pengembangan makna kata kerja iqra seiring dengan perkembangan
peradaban bertransformasi dari tradisi lisan ke tradisi tulisan.33 Berdasarkan
alasan tersebut, maka jawaban perkataan Nabi ma ana biqari’in bukanlah
menunjukkan bahwa Nabi tidak bisa membaca, akan tetapi makna yang tepat
adalah bahwa Nabi tidak akan Membaca. Ungkapan ini mengungkapkan
ekspresi ketakutan Nabi yang dikejutkan oleh malaikat yang menyuruhnya
membaca. 34 Menurut Abu Zayd, peristiwa inilah yang mengawali proses
pewahyuan Al-Qur’an.

Proses pewahyuan Al-Qur’an memunculkan berbagai pertanyaan.
Pertanyaan yang sangat mendasar adalah terkait apakah Al-Qur’an yang
dibawa malaikat Jibril berupa lafadz atau maknanya. Dengan kata lain apakah
Al-Qur’an dibawa malaikat Jibril berupa lafadz dan maknanya secara
bersamaan atau hanya berupa makna atau kandungannya saja yang kemudian
Nabi Muhammad membungkusnya dengan bahasa Arab.

Terdapat dua pendapat yang dominan dalam menjawab permasalahan
tersebut. Pertama, kelompok yang berpandangan bahwa Al-Qur’an
disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk lafadz dan
makna sekaligus. Dimana Jibril menghafalkan Al-Qur’an yang berada di
lauhul mahfudz dan membawanya turun ke bumi. Pendapat ini mengambil
hujjah berdasarkan surah Al-Buruj ayat 21-22.

32Imam az-Zabidi, Mukhtasar Shahih al-Bukhari, Penterjemah: Achmad Zaidun, Ringkasan
Hadis Shahih al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 2-3

33Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum an-Nash Dirasah..., h. 74.
34Ibid, h. 74-75.
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Artinya : Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia, yang
(tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.35

Kelompok kedua berpendapat bahwa Jibril menurunkan Al-Qur’an
kepada Nabi Muhammad hanya dalam bentuk maknanya saja yang difahami
oleh Nabi Muhammad dan kemudian Nabi mengungkapkannya dalam bahasa
Arab.36 Pendapat ini menggunakan dalil pada surah Asy-Syu’ara ayat 193-
194.





Artinya : Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu
(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang
yang memberi peringatan.37

Tuhan adalah sesuatu yang diagungkan dan diesakan oleh setiap
pemeluk agama. Bagi umat Islam Allah SWT adalah Tuhan yang wajib
diimani. Umat Islam meyakini akan keesaan Allah SWT dan kekuasaan-Nya.
Keyakinan akan keesaan dan kekuasaan tersebut diwujudkan dalam bentuk
pengabdian dengan beribadah dan mentaati ajaran Islam. Umat Islam juga
meyakini bahwa Allah SWT sempurna dari segala kekurangan.

Kesempurnaan Allah adalah sebuah keniscayaan. Kesempurnaan Allah
terletak pada zat-Nya yang berada pada luar jangkauan dan persepsi manusia.
Selain itu, salah satu kesempurnaan Allah adalah bahwa Dia berbeda dengan
makhluk ciptaannya baik sifat, bentuk maupun zat-Nya.38 Allah SWT berbeda
dengan makhluknya dapat diartikan bahwa Allah berbeda dalam hal apapun
dengan makhluknya. Perbedaan tersebut termasuklah dalam hal zat, bentuk
dan bahasa yang digunakan Allah. Tidak ada seorangpun yang berani
memastikan bahwa bahasa Allah adalah bahasa Arab.

Berdasarkan asumsi tersebut, Abu Zayd menyimpulkan bahwa
pandangan ulama yang yang menyatakan wahyu diturunkan dalam bentuk
maknanya saja lebih tepat untuk menggambarkan bentuk pewahyuan Al-
Qur’an.39 Sedangkan jika Al-Qur’an diturunkan dalam bentuk makna dan
lafadznya sekaligus seolah-olah menyatakan bahwa Allah SWT berbahasa

35 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an..., h.590
36 Lihat Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum An-Nash Dirasah..., h. 44-47
37 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an..., h. 375
38 Ismail al-Faruqi, Islam and Other Faits, (Leicester: The Islamic Foundation, 1998), h.

136
39 Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum An-Nash Dirasah..., h. 47
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Arab. Pandangan ini tentunya bertentangan dengan sifat-sifat Allah. sifat-sifat
tersebut yaitu Allah berbeda dengan makhluknya dalam hal apapun
termasuklah dalam hal bahasa.

Pandangan Abu Zayd tersebut diperkuat lagi dengan adanya hadits
tentang pewahyuan Al-Qur’an.

ِْن  ٌ َعْن ِهَشاِم  ِ َ َما َربَ ْ ُْن یُوُسَف قَاَل   ِ ثَنَا َعْبُد ا د ِبیِه َعْن َ ُعْرَوَة َعْن 
ُ َعْهنَا َِني َرِيضَ ا ّمِ الُْمْؤِم َِشَة  َل َا ُ َعْنُه َس َْن ِهَشاٍم َرِيضَ ا اِرَث  َ الْ ن

ُ فََقاَل َرسُ  ْ تِیَك الَْو َ ِ َكْیَف ی َ َرُسوَل ا َ فََقاَل  َلَْیِه َوَسمل  ُ ا ِ َصىل وُل َرُسوَل ا
ُْفَص  فَ ََيل ُه  َشد ِ الَْجَرِس َوُهَو  َ َْل َصلَْص ِين ِم تِ َ ً ی َا ْح  َ َلَْیِه َوَسمل  ُ ا ِ َصىل ُم ا

ِعي َما یَُقوُل  ُمِين فَ َُلكِّ ًال فَ ُ ُ َر َ ً یََتَمثُل ِيل الَْم َا ْح َعّينِ َوقَْد َوَعْیُت َعْنُه َما قَاَل َو
ِد قَ  ِدیِد الَْربْ ُ ِيف الَْیْوِم الش ْ َلَْیِه الَْو یُْتُه یَْزنُِل  ُ َعْهنَا َولََقْد َر َِشُة َرِيضَ ا َا الَْت 

ُد َعَرقًا ینَُه لََیَتَفص ِ َج ن َْفِصُم َعْنُه َوا فَ
Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah

mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari
bapaknya dari Aisyah Ibu Kaum Mu'minin, bahwa Al Harits bin
Hisyam bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:
"Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada
engkau?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab:
"Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng dan
cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat
mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang Malaikat
menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku maka aku
ikuti apa yang diucapkannya". Aisyah berkata: "Sungguh aku
pernah melihat turunnya wahyu kepada Beliau shallallahu 'alaihi
wasallam pada suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti, dan aku
lihat dahi Beliau mengucurkan keringat." (HR Bukhari, Hadits no
2).40

Hadits tersebut menjelaskan salah satu cara pewahyuan kepada Nabi
Muhammad adalah dalam bentuk suara seperti gemerincing lonceng. Cara
pewahyuan ini menunjukkan bahwa wahyu yang diterima Nabi tersebut hanya
dalam bentuk maknanya saja. Kemudian Nabi mentransformasikan wahyu
tersebut ke dalam pemahamannya. Bagi Abu Zayd inspirasi Al-Qur’an berasal
dari Allah SWT. Kemudian wahyu tersebut ketika memasuki realitas manusia,
menjadi teks manusiawi dan tersejarahkan oleh intervensi budaya dalam
sistem bahasa. 41 Kesejarahan teks dimulai bersamaan dengan proses

40 Imam az-Zabidi, Mukhtasar Shahih al-Bukhari…,h. 1
41 Lihat Hilman Latief, Kritik Teks Keagamaan, (Yogyakarta: eLSAQ, 2003), h. 97
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pewahyuan yang kemudian diinterpretasikan melalui pemahaman Nabi
Muhammad SAW.

Proses penafsiran teks oleh Nabi Muhammad merupakan periode
pertama interaksi antara teks dengan pemikiran manusia. Dengan demikian,
teks Al-Qur’an yang pada awalnya bersifat ilahiyah berubah menjadi sebuah
pemahaman yang relatif dan dapat berubah-ubah. Pemahaman tersebut
tergantung sudut pandang yang digunakan dalam menafsirkannya.42 Proses ini
menunjukkan teks berubah dari teks ketuhanan menjadi teks manusiawi.

Fakta tersebut semakin memperkuat keyakinan Abu Zayd bahwa Al-
Qur’an sebenarnya diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk
maknanya saja. Kemudian Nabi refleksikan wahyu tersebut kedalam bahasa
Arab. Pandangan tersebut sekaligus bantahan Abu Zayd terhadap mayoritas
ulama’ Sunni yang meyakini bahwa perwujudan Al-Qur’an diturunkan dalam
satu paket yaitu makna dan lafadznya.

G. Simpulan
Berdasarkan pemaparan dan analisis terhadap komunikasi pewahyuan

Al-Qur’an diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Eksistensi wahyu sebagai
risalah menegasikan bahwa  Al-Qur’an merupakan bukti nyata adanya
komunikasi antara Nabi Muhammad dan Allah SWT melalui perantaraan
malaikat Jibril. Komunikasi tersebut terjadi dalam eksistensi yang berbeda
antara subjek yang terlibat di dalamnya. Menurut Abu Zayd, komunikasi
pewahyuan terjadi dengan cara Rasulullah berubah dari status kemanusiaan
dan masuk ke status kemalaikatan kemudian menerima wahyu dari malaikat
Jibril. Atau sebaliknya malaikat Jibril mengubah diri masuk dalam eksistensi
kemanusiaan sehingga Rasulullah dapat menerima wahyu.

Abu Zayd berpandangan bahwa Al-Qur’an diturunkan berupa maknanya
saja, kemudian Nabi Muhammad merefleksikannya dalam bahasa Arab
sebagai bagian dari budaya. Pandangan ini menunjukkan adanya dialektika
antara wahyu dengan realitas budaya. Dialektika tersebut kemudian
mempengaruhi terbentuknya teks Al-Qur’an dalam bahasa Arab. Bertolak dari
pandangan tersebut, kemudian Abu Zayd menegaskan bahwa teks Al-Qur’an
merupakan produk budaya (Mumtaj Tsaqafi).
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