
 



 

Pengantar Redaksi 

 

Tim Studi Tafsir melalui platform studitafsir.com, sesuai namanya, berkomitmen untuk 

konsisten mendiseminasikan tulisan-tulisan akademik di bidang kajian al-Qur’an dan Tafsir. 

Tulisan yang dipublikasikan merupakan hasil review maupun terjemahan atas artikel-artikel 

akademik yang novelty-nya menarik untuk didiskusikan lebih lanjut dalam lingkup kesarjanaan al-

Qur’an dan Tafsir. Artikel kali ini yang ditulis oleh Edriyani Azwaldi ini merupakan terjemahan 

atas artikel dari Walid A. Saleh, salah satu sarjanawan yang concern pada studi al-Qur’an dan 

Tafsir di Universitas Toronto, yang berjudul “Tafsir Kontemporer: Kebangkitan Teologi 

Skriptualis”. 

Sebagai pengantar, ada tiga materi utama yang diuraikan serta didiskusikan di dalam artikel 

tersebut. Pertama ialah mengenai “Kematian Kalam dan Kebangkitan Teologi Skriptualis”. Sub 

pembahasan ini mengindikasikan bahwa kalam atau diskursus teologi Islam klasik telah menemui 

“ajal”-nya di tengah kebangkitan zaman modern. Kalam, dalam terminologi klasik, tidak lagi 

menemukan tempatnya dalam kajian-kajian modern umat Islam, namun justru menemukan 

konsepsi barunya melalui kajian atau penafsiran atas teks agama yang mendapatkan angin segar. 

Selanjutnya istilah “Teologi Skriptualis” menjadi teologi baru yang menarik untuk didudukkan 

dan direfleksikan ulang. 

Selanjutnya dibahas persoalan “Revolusi Mesin Cetak, Internet dan Penyebaran Karya 

Tafsir”. Pembahasan ini menitikberatkan pada konsekuensi dari adanya perubahan secara radikal 

(disrupsi) atas akses terhadap informasi maupun karya-karya di bidang Tafsir. Ragam konsekuensi 

yang dihadirkan dalam tulisan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan asumsi misi politis 

maupun resepsi sosial, membuka keran-keran baru bagi penelitian lanjutan yang lebih serius dalam 

mengamatinya. Poin ini memberikan nilai lebih terhadap artikel yang sedang/ akan dibaca saat ini. 

Terakhir, sub pembahasan “Tipologi Tafsir Kontemporer menurut Ahmidah Nayfar dan 

Johanna Pink” menjadi penutup atas artikel ini. Pembahasan pamungkas ini mengelaborasi analisa 

dari dua sarjana yang berpengaruh dalam melihat berbagai tipologi tafsir kontemporer. Nayfar 

dengan karyanya al-Insan wal-Qur’an: Wajhan li Wajhin menggambarkan bahwa ada lima tren 

besar dalam tafsir modern, meskipun dianggap masih terlalu Arab-sentrisme.  

Selanjutnya, Johanna Pink melalui serangkaian artikel dan monograf berupaya melengkapi 

kekurangan Nayfar dengan memperluas cakupan pengamatannya pada karya-karya tafsir modern 
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dari wilayah dunia Islam lain yang belum tersentuh seperti di Turki, Melayu dan Indonesia. Apa 

yang dilakukan Pink menjadi kontribusi baru yang tidak hanya memperluas scope kajian Nayfar, 

namun juga membuka kemungkinan untuk dilanjutkan pada wilayah yang lebih luas lagi. 

Sebagai penutup, tim redaksi mengucapkan selamat membaca dan menyerahkan segenap 

tanggung jawab atas substansi tulisan yang dimuat kepada penulisnya. Studi Tafsir selalu terbuka 

terhadap masukan dan saran serta partisipasi pembaca untuk turut serta menyemarakkan 

diseminasi review dan penerjemahan atas kajian-kajian akademik pada bidang al-Qur’an dan 

Tafsir dengan mengirimkannya via website studitafsir.com. (Ed: AJK) 

 

  

(ii) 

 



 

 

Abstrak 

 

Tulisan ini memperlihatkan bahwa tafsir modern terkait erat dengan bangkitnya 

cara baru dalam penulisan dan pengembangan teologis di dunia Islam. Dengan 

matinya Kalam abad pertengahan, beserta kosakatanya, kini penafsiran kitab suci 

merupakan cara baru untuk membahas teologi di dunia Islam, dan dengan cara ini 

tafsir modern dan teologi bahkan lebih berkelindan. Tulisan ini juga menyoroti 

pentingnya kesinambungan tafsir abad pertengahan dengan penafsir modern. 

Selain itu, tulisan ini juga menyoroti penyebaran tafsir melalui media cetak dan 

internet. Tafsir modern di dunia Islam saat ini berkembang dalam berbagai bahasa 

Islam dan tidak hanya terbatas dalam bahasa Arab. 

 

 

Tafsir kontemporer merupakan fenomena baru dan hibrida. Meskipun secara struktural tafsir 

kontemporer memiliki kesamaan dengan tafsir abad pertengahan, namun perbedaannya juga 

cukup signifikan, sehingga orang harus mempertimbangkan kembali fungsi dan sifat dasarnya. 

Hibriditas ini merupakan akibat dari beberapa faktor. Cara tafsir diakses, dimanfaatkan, dan 

disebarluaskan telah mengalami transformasi. Melalui revolusi percetakan sejak pertengahan 

abad kesembilan belas, kemudian kaset audio, acara TV, dan akhirnya media baru yaitu Internet, 

genre populis yang baru telah muncul. Internet juga telah membuat korpus tafsir masih bisa 

bertahan, bisa diakses oleh para peneliti secara  keseluruhan. Kondisi ini belum pernah terjadi 

sebelumnya dalam sejarah tradisi. Menyusul perkembangan ini, selain dari segi akses, 

penyebaran, dan audiensnya, tafsir juga memiliki fungsi baru, sebagai akibat dari peletakan 

ideologi baru dalam dunia Islam modern. Perkembangan ini telah mengubah genre tafsir dan 

memposisikannya sebagai disiplin yang unggul dalam literatur Islam, baik di kalangan sarjana 

atau masyarakat umum. 

 

Dalam tulisan ini saya membuat tiga pengamatan utama tentang sifat dasar tafsir Qur'an 

kontemporer dalam masyarakat Muslim modern, yang membedakannya dari sejarah tafsir 

sebelumnya. Pertama adalah kebangkitan “teologi skepturalis” (scriptural theology) di dunia 

Islam, yang dilakukan sebagian besar melalui tafsir. Kedua adalah ketersediaan bagian yang 

sangat representatif dan penting maknanya dari korpus tafsir, pertama dalam cetakan dan 

kemudian—dan ini benar-benar faktor penentu—melalui internet. Karakteristik terakhir dari 

tafsir kontemporer ialah penyebarannya dalam berbagai bahasa yang memiliki korelasi dengan 

Islam, yang setara dengan bahasa Arab. Ketiga karakteristik tafsir kontemporer tersebut telah 

mengakibatkan terbentuknya bidang yang bersifat generatif dan sentral secara kultural. Tafsir 

telah menjadi pendukung utama dan sarana dalam bernegosiasi terhadap kesulitan menghadapi 

budaya modern dan kekuatan transformatifnya di dunia Islam. 

 

Sebagian besar sarjana tafsir “modern” hingga saat ini menutupi apa yang menjadi hakikat dari 

pendekatan “modern” untuk tafsir, sembari menutup mata atau tidak bersedia untuk menangani 

teks yang tidak sesuai dengan pandangan modern ini. Kerangka modern ini mempengaruhi 

bagaimana kita mendekati sejarah intelektual Islam. Mengaitkan tafsir modern dengan isu 

modernitas baru-baru ini mendapat tantangan dari Johanna Pink (2010a, 2010b), yang 
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memaparkan dasar-dasar ahistoris terhadap kerangka tersebut, dan dengan demikian 

mempertanyakan asumsi bagaimana kita mempelajari tafsir di zaman modern. Sarjana pertama 

yang menawarkan analisis tafsir modern yang lebih sistematis adalah Ahmidah Nayfar, yang 

bukunya pertama kali muncul dalam bahasa Arab dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 

Prancis (Nayfar 1997; Ennaifer 1998).  

 

Pink dan Nayfar telah membuka kembali pertanyaan tentang apa itu tafsir modern, dan 

memungkinkan kita untuk sekali lagi melihat periode modern dengan cara yang lebih global. 

Memang, sejarah tafsir di dunia Islam modern tidak bisa cukup dengan versi pengulangan dari 

kisah Muhammad 'Abduh atau Nasr Hamid Abu Zayd. Mungkin persoalan paling mencolok dalam 

riset sejarah tafsir di dunia Islam modern adalah sangat kurangnya perhatian dari revolusi cetak 

dan dampaknya pada sifat disiplin keilmuan Islam. Lebih jauh lagi, terlepas dari fakta bahwa 

sebagian besar karya tafsir yang banyak dibaca di zaman modern berasal dari masa abad 

pertengahan, sejauh ini belum ada upaya untuk memahami tempat “abad pertengahan” dalam 

periode modern. Mengapa karya abad pertengahan masih mampu mendominasi perhatian dan 

kesarjanaan seperti itu? Lebih penting lagi, mengapa tafsir menjadi hal yang begitu sentral secara 

religius di dunia Islam modern? 

 
Kematian Kalam dan Kebangkitan Teologi Skripturalis 

 

Kematian kalam (penj: teologi Islam klasik)di tengah kebangkitan zaman modern merupakan 

sesuatu yang tidak disaksikan secara formal; bahkan, tidak ada yang memperhatikan rintihan 

kematiannya. Tentu saja, kalam masih dipelajari, dan seseorang akan menemukan sisa-sisa 

Asy'arisme di sana-sini. Memang, ada klaim yang mengatakan bahwa teolog Muslim neo-

Mu'tazilah telah muncul belakangan—tetapi kenyataan kalam memang tidak lagi menyajikan 

bahasa yang dapat digunakan untuk menggambarkan dunia atau untuk memahami hubungan 

seorang Muslim dengan Tuhan. Bentuk yang paling umum dari karya-karya teologis (literatur 

`aqidah) adalah pamflet dan buku Wahhabi, tetapi literatur ini sangat anti kalam dan anti-

Asy'ariyah dalam metode, gaya, dan kosakata.  

 

Dewasa ini kebanyakan umat Muslim adalah penganut free-will (Qadariyah), dan akan lebih 

mengkhawatirkan untuk menyadari jangkauan akar paham Jabariyah (predistination) di masa 

lalu dalam pemahaman Islam arus utama—meskipun ini juga hasil dari ketidakmampuan Muslim 

modern untuk memahami apa yang filsuf abad pertengahan pahami tentang makna predestinasi. 

Sifat dasar dari apa yang menjadi bukti keimanan sekarang telah berubah. Hal paling menonjol, 

sifat al-Qur'an dan karakteristiknya yang menakjubkan yang saat ini ditelaah dalam kekuatan 

ilmiah, termasuk terkait nazm (koherensi), kefasihan, atau kemukjizatan, telah juga 

merekonfigurasi bukti keimanan bahwa seseorang harus menganggap “kemukjizatan ilmiah” al-

Qur'an sebagai dogma Islam universal baru yang setara dengan misi kenabian Muhammad dan 

keyakinan pokok lainnya dari Muslim modern. Rekonfigurasi teologi Islam dan terganggunya 

stabilitasnya karena penghapusan perangkat yang lebih tua, memiliki arti bahwa metode teologi 

dan mode wacana baru telah luput dari perhatian kita. Teologi Islam modern merupakan disiplin 

ilmu yang masih mencari nama dan kajian. 

 

Namun, teologi di dunia Islam terus berkembang, meskipun dengan cara yang berbeda dan 

melalui genre yang berbeda, yakni melalui penafsiran kitab suci. Pendekatan skripturalis terhadap 
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teologi ini merupakan langkah penting dalam upaya merekonfigurasi iman Islam di tengah 

tekanan internal, seperti gerakan Wahhabiyah (revolusi kitab suci modern pertama dalam Islam), 

dan tekanan eksternal, seperti dampak revolusi kesarjanaan. Meskipun demikian, orang tidak 

dapat menganggap kecenderungan untuk berpartisipasi dalam teologi melalui interpretasi kitab 

suci semata-mata terjadi karena perjumpaan dengan Eropa. Tak dapat dipungkiri, tradisi Islam 

telah lama mengalami kebangkitan pada waktu-waktu tertentu, yang berpusat pada pembacaan 

literal al-Qur'an dan Sunnah. Hasil terpenting dari rekonfigurasi teologi ini ialah bahwa kita 

sekarang memiliki demokratisasi teologi, kembali pada ketentuan al-Qur'an untuk merombak 

konsep-konsep lama dan untuk mengembangkan yang baru. Akibatnya, tafsir telah diposisikan 

kembali sebagai cara sentral dalam teologi di dunia Islam dewasa ini. 

 

Saya akan memberikan dua contoh bagaimana jenis penafsiran kitab suci ini telah menggantikan 

tata cara pengetahuan yang sebelumnya didasarkan pada kalam. Salah satunya ialah kata 

hakimiyyah (“kedaulatan”, terjemahan saya), yang pertama kali ditulis oleh Abu'l-A’la al-

Mawdudi (1903-79) berdasarkan Q. 5:44-74. Kata ini muncul untuk merangkum pemahamannya 

mengenai pandangan baru yang radikal di dunia modern tentang peran negara dan tempat tinggal 

warga negara dalam hegemoni total kekuasaan negara. Makna kata ini direkonstruksi dengan 

mengacu pada al-Qur'an, dalam upaya untuk melepaskan diri dari hegemoni Eropa (Barat) perihal 

kekuatan definisi kedaulatan, dan demikian pula halnya dengan arti menjadi manusia dalam 

tatanan dunia politik pemerintahan yang didasarkan pada ideologi politik yang berasal dari Eropa. 

Teologi sedang direkonstruksi dengan pendekatan skripturalis untuk mengartikulasikan visi dunia 

melalui pemahaman Islam tentang realitas.  

 

Contoh lainnya ialah diseminasi istilah jahiliyyah oleh Sayyid Qutb dalam rangka mendefinisikan 

kembali sejarah dan maknanya. Dua istilah yang digunakan oleh kedua ideolog itu tidak ada 

hubungannya dengan bagaimana al-Qur'an menggunakannya; meskipun demikian, kedua istilah 

ini entah kenapa terhubung ke dalam pandangan-dunia (worldview) al-Qur’an. Saat ini semuanya 

terbuka untuk diperdebatkan dan, secara lebih signifikan, untuk dinilai ulang melalui kacamata al-

Qur'an, yakni melalui wacana interpretatif. Ini termasuk isu-isu seperti kedudukan perempuan 

dalam masyarakat, peran pendidikan, dan tatanan sosial, dan juga sifat dasar dosa, konsekuensi 

keragaman, dan status kaum minoritas dalam negara. Persoalan yang terkenal dalam tren ini adalah 

dorongan Islamisasi ilmu-ilmu sosial dan mendeklarasikan ilmu pengetahuan Islam. Semua 

perdebatan ini bertujuan mencari paradigma yang menyeluruh untuk memberikan legitimasi 

bahasa teologis yang baru, dan wacana penafsiran al-Qur'an sebagai payung yang digunakan untuk 

memberikan otoritas bahwa semua upaya mengenai pemikiran ulang tradisi ini sejalan dengan 

kekhawatiran Muslim modern. 

 
Dengan demikian, scriptural theology berbasis tafsir saat ini muncul sebagai teologi model baru. 

Teologi ini punya ketergantungan kuat pada pada al-Qur'an (dan hadits untuk tingkat yang lebih 

rendah), dan memberikan energi besar pada pengembangan tafsir serta melanjutkan penggunaan 

literatur tafsir klasik. Hal itu juga berarti ada kebutuhan kesarjanaan modern terhadap literatur 

abad pertengahan tentang makna al-Qur'an, yang memungkinkan munculnya teolog baru untuk 

menggunakannya sebagai titik awal diskusi mereka dan elaborasi lebih lanjut. Dengan demikian, 

minat pada literatur abad pertengahan bersifat fungsional, dan kurang reaksioner. Namun, minat 

itu sendiri tidak menegaskan otoritas yang berkesinambungan dari literatur tafsir abad 

pertengahan. Bisa dibayangkan bahwa Muslim modern mungkin akan menolaknya, seperti ketika 
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mereka menolak penggunaan israi'iliyyat (narasi yang berasal dari sejarah Yahudi dan Kristen) 

dalam tafsir. Memang, gerakan Salafiyah tidak mengalami kesulitan menolak banyak korpus 

tradisional dan berpegang teguh pada tafsir tertentu yang sangat terbatas, yang dalam praktiknya 

(meskipun terus ada desakan akan keunggulannya) membuat literatur abad pertengahan menjadi 

mubazir. 

 

Keunikan status korpus tafsir klasik terletak pada kekhususan sejarah tafsir yang matang dalam 

kebangkitan revolusi filologi sejarah intelektual Arab abad pertengahan awal. Kaum Muslim awal 

menciptakan tata bahasa Arab yang tetap menjadi tulang punggung studi filologi Arab. Al-Qur'an 

sebagai kitab suci tidak pernah keluar dari bahasa utamanya, dan dengan demikian tidak pernah 

ada kebutuhan untuk ditemukan kembali (seperti halnya Alkitab Ibrani dan Perjanjian Baru 

Yunani di Eropa). Dengan demikian, ada bagian besar dari tradisi tafsir yang tetap berguna secara 

filologis: ada nilai intrinsik dalam tafsir abad pertengahan, yang bukan merupakan pembacaan 

tipologi al-Quran. Saya yakin, ini merupakan salah satu alasan utama mengapa nilai-nilai tafsir 

abad pertengahan tetap bertahan di zaman modern. Meskipun otoritasnya tidak pernah absolut, 

tafsir menjadi otoritatif ketika dan karena penulis modern paham akan kebutuhan untuk 

menggunakannya. Tafsir abad pertengahan sekarang diposisikan untuk menjawab kebutuhan 

modern, yang berarti penyerapan selektif dari sekian banyak literatur ini secara fungsional. Tetapi 

sejauh mana penggunaan literatur abad pertengahan ini mempengaruhi proses interpretasi 

kontemporer? Dengan kata lain, bagaimana masa lalu hadir untuk menghantui masa kini dalam 

tafsir modern? 

 

Menulis tafsir pada periode modern, pada prinsipnya, tidak dimaksudkan untuk menjelaskan al-

Qur'an. Sebab, hal itu sudah dilakakukan oleh ulama-ulama pendahulunya di abad pertengahan. 

Muslim dewasa ini menafsirkan al-Qur'an untuk memposisikan diri mereka di dunia, yang 

merupakan proses terus-menerus untuk menemukan kembali apa artinya menjadi seorang Muslim 

pada zaman modern yang terus berkembang dengan pesat. Al-Qur'an dahulu dan kini merupakan 

satu-satunya denominator umum yang tersisa di dunia, yang relevansinya sering dirasakan 

mengalami kemunduran dan sejarah masa lalunya cenderung diabaikan. Penggunaan tafsir abad 

pertengahan memberikan keotentikan melalui kontinuitas, gambaran fondasi yang kokoh yang 

dapat didirikan kembali melalui al-Qur'an. Bagi penulis modern, menafsirkan ulang pandangan al-

Qur'an dianggap tidak penting dan kurang memadai dalam upaya mengubah tatanan dunia. 

Memang, munculnya wacana interpretatif dianggap lebih efektif, jelas demokratis, dan sangat 

subjektif—dan bisa dikatakan, modern.  

 

Dahulu penafsiran al-Qur'an bertujuan untuk meyakinkan, untuk menjadi pemenang, bukan untuk 

mengatasi. Seseorang yang tidak dianggap memiliki otoritas agama akan menghadapi resiko serius 

jika mengeluarkan fatwa. Itu sebabnya para Mufti yang berkompromi dan melibatkan diri dengan 

pemerintah telah membuat fatwa yang ditertawakan banyak orang. Sebaliknya, memublikasikan 

tafsir al-Qur'an hanya membutuhkan upaya pribadi seseorang; seorang penulis memiliki 

kesempatan yang lebih baik untuk didengar jika dia bersedia mengerahkan seluruh kegigihannya 

untuk menghasilkan tafsir al-Qur'an yang lengkap. Tetapi, tulisan yang memaparkan isu hangat 

akan jauh lebih efektif daripada kalam atau karya yurisprudensi. Dengan demikian, proliferasi 

karya tafsir merupakan isu sentral dalam teologi Muslim baru, yang paling dramatis diwakili oleh 

al-tafsir al-mawdu'i (tafsir tematik), di mana topik yang dimaksud (seperti kerendahan hati, 

kejujuran, aturan Islam, dll.) diteliti dalam keseluruhan korpus al-Qur'an. Pendekatan ini tidak lain 
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merupakan diskusi teologis, yang dilakukan melalui pengelompokan tema istilah atau ayat al-

Qur'an. Justifikasi implisit di balik pendekatan ini adalah bahwa hanya melalui penguraian (atau 

penafsiran) al-Qur'an orang beriman dapat mengetahui segala hal yang mereka hadapi. 

 
Revolusi Mesin Cetak, Internet, dan Penyebaran Karya Tafsir 

  

Belum banyak riset dilakukan untuk melihat konsekuensi dari revolusi cetak untuk akses ke tradisi 

abad pertengahan dan pendidikan kesarjanaan (ulama). Media baru ini memiliki efek besar pada 

ketersediaan informasi dan akses ke karya-karya tafsir. Pertama, akses ke manuskrip menjadi 

lebih terbatas, dengan terbentuknya perpustakaan nasional yang bertindak sebagai tempat 

penyimpanan koleksi perpustakaan swasta yang telah dibeli atau telah mengalami pembongkaran. 

Ironisnya, perpustakaan nasional ini menjadi lembaga birokrasi terpusat yang pada kenyataannya 

menghalangi akses tanpa batas ke manuskrip-manuskrip tersebut. Dan kondisi semacam ini tidak 

terjadi pada perpustakaan-perpustakaan masjid sebelumnya. Kedua, karena tingkat publikasi 

meningkat, para sarjana semakin bergantung pada karya cetak sebagai referensi mereka pada 

tradisi tekstual.  

 

Faktor-faktor ini menyebabkan terputusnya secara esktrem akses masyarakat umum ke literatur 

abad pertengahan yang amat banyak itu. Karena akses ke literatur Islam abad pertengahan menjadi 

terbatas pada edisi yang diterbitkan, hierarki teks baru ditetapkan berdasarkan riwayat cetak 

karya-karya tafsir tersebut (dan tidak sepenuhnya mencerminkan riwayat pra-cetak dari 

genrenya). Dengan demikian, meskipun tafsir al-Qur'an karya “tiga serangkai” al-Baidawi, al-

Zamakshari dan al-Razi saat itu adalah yang pertama yang diterbitkan, yang mencerminkan 

dominasi historis dari konfigurasi ini, publikasi Tabari dan Ibn Kathir segera menggantikannya. 

Memang, meskipun karya Tabari sebelumnya merupakan manuskrip langka dan hampir tidak 

tersedia, penerbitannya membuat manuskrip ini mudah diakses dan hal ini tidak pernah terjadi 

sebelumnya. 

 

Pada awalnya, peningkatan ketersediaan karya tafsir cetak tidak terlalu berarti, karena tidak adanya 

program publikasi sistematis dari genre abad pertengahan. Namun, hierarki teks tafsir segera 

menjadi jawaban untuk program kepentingan Salafi, yang menghasilkan keanekaragaman tafsir 

Ibn Kathir sebagai karya abad pertengahan yang paling banyak tersedia, sementara karya Tabari 

sebagai karya default arus utama. Sementara itu, karya-karya cendekiawan modern yang baru 

diterbitkan berhubungan erat dengan karya-karya klasik. Otoritas mereka pun meningkat seiring 

berjalannya waktu, terutama berkat jangkauan distribusi para penerbit mereka, yang berakibat 

beberapa penulis modern tertentu diberikan tingkat penerimaan yang sebanding dengan karya 

cetak klasik. Di antaranya ialah Mahasin al-Ta'wil karya al-Qasimi,  Tafsir al-Manar karangan 

Muhammad `Abduh (meskipun lebih sering disebutkan daripada dijadikan rujukan) dan Fi Zilal 

al-Qur'an karya Sayyid Qutb. Karya lainnya, seperti al-Tahrir wal-Tanwir karya al-Tahir Ibn 

'Ashur, terus bergerak maju. Saat itu, situasi sedang bertransformasi melalui publikasi karya-karya 

tafsir yang terus-menerus. 

 
Namun dengan diunggahnya karya-karya tafsir ke internet belakangan ini, seluruh genre tafsir 

abad pertengahan kini tersedia secara online, dan sekali lagi juga tersedia luas bagi masyarakat 

umum. Dalam hal ini, internet membuka sebagian dari pembatasan akses publik akibat 

kelangkaan perpustakaan riset dalam dunia Islam kontemporer. Sekarang ada situs web khusus 
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yang menyediakan inventaris lengkap dari karya-karya tafsir cetak yang telah dikumpulkan sejak 

abad kesembilan belas. Ini adalah lompatan kualitatif dan pergeseran radikal yang memfasilitasi 

akses tertentu ke tradisi ilmiah yang sebelumnya tak terbayangkan. Selain itu, internet muncul 

sebagai panggung untuk perdebatan mengenai cakupan pustaka tafsir, tempat berbagai forum 

tafsir internet membahas naskah dan penulis yang masih belum dikenal atau belum 

dipublikasikan.  

 

Sebagai tambahan, tersedianya unggahan informasi tentang disertasi MA dan PhD yang 

merupakan penafsiran atas al-Qur'an abad pertengahan yang telah diedit. Ini berarti kita benar-

benar telah mengubah lanskap kesarjanaan/pengetahuan tentang tafsir. Saat ini, internet adalah 

alat penelitian terpenting yang tersedia bagi para sarjana di dunia Islam untuk karya-karya yang 

sebelumnya sulit ditemukan. Internet juga telah menjamin karya-karya tafsir yang baru diterbitkan 

memiliki tingkat paparan yang sama dengan yang biasanya disediakan untuk karya klasik di masa 

lalu. Penyamaan dasar wacana interpretatif ini berarti bahwa karya-karya tafsir modern (dengan 

jejak bahasa mereka yang lebih sederhana) lebih menarik bagi pembaca umum dan jauh lebih bisa 

dijadikan bahan rujukan daripada karya klasik. Hal ini juga berlaku untuk karya yang tidak ditulis 

dalam bahasa Arab. 

 

Tipologi Tafsir Kontemporer menurut Ahmidah Nayfar dan Johanna Pink 

 

Pada tahun 1966, Mufti Tunisia, al-Fadil Ibn 'Ashur, menerbitkan sejarah singkat tafsir yang telah 

menjadi studi klasik dan orisinil dari genre tersebut (diterbitkan kembali di Kairo pada tahun 

1970: Saleh 2011). Pada tahun 1997, cendekiawan lain dari Tunisia menerbitkan sebuah buklet 

kecil, al-Insan wa'l-Qur'an Wajhan li-Wajhin (Manusia dan Al-Qur'an: Saling Berhadapan), 

yang hingga saat ini merupakan analisis terpenting dari tafsir modern di dunia Arab (Nayfar 

1997, diterbitkan ulang di Beirut pada tahun 2000 dengan judul “Kritik Pikiran Modern”; 

terjemahan Prancis: Ennaifer 1998). Nayfar menawarkan tipologi dan analisis tradisi tafsir al-

Qur'an Muslim modern. Judul karya tersebut mengekspresikan aspek penting dari kepekaan baru 

umat Muslim terhadap al-Qur'an: rasa kebanggaan para pemeluknya, yang diharapkan oleh dunia 

modern, untuk menjaga kedekatan dengan kitab suci mereka. Namun, tipologi yang diuraikan 

oleh Nayfar berpusat pada Arab, dan belakangan ini telah diperbaiki dan diperkuat oleh karya 

Johanna Pink (seperti diuraikan di bawah ini). 

 

Nayfar  memperkenalkan karyanya dengan menawarkan beberapa pengamatan umum tentang sifat 

tafsir di zaman modern. Dia mencatat, sejumlah besar penafsir modern bukan lulusan dari institusi 

yang biasa mendidik 'ulama. Al-Qur'an telah menjadi lebih sentral bagi kehidupan budaya Arab, 

lanjutnya, tepatnya karena dunia Arab sedang melewati periode sejarah transisi radikal (Nayfar 

1997: 13-14). Dia kemudian menerangkan lima tren besar dalam tafsir modern: mazhab tafsir 

Salafi (al-madrasah al-turathiyyah, atau al-tasawwur al-salafi), gerakan Salafi Reformis (al-

Manar, pemikiran Muhammad Abduh), arus ideologis (al-tayyar al-ayduluji), mazhab Modern 

(al-madrasa al-haditsah), dan akhirnya bacaan Postmodernis (atau bacaan radikal, al-qira'a al- 

ta'wiliyyah—meskipun Nayfar tidak menyebutnya postmodern, jelas bahwa dia memberikan 

istilah Arab asli, yaitu ta'wil untuk dimensi ini). 
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Mazhab Ultra-Konservatif: Pandangan Salafi 

 

Nayfar membahas sepuluh penulis di bawah rubrik tersebut, dari al-Alusi (w. 1270/1854) hingga 

al-Tabataba'i (w. 1404/1981). Dia menggolongkan pendekatan ini berdasarkan pengkudusan al-

Qur'an sebagai dokumen yang berada di atas sejarah. Menurut Nayfar, pemahaman al-Qur'an 

sebagai kitab ahistoris, abadi, dan bukan ciptaan/karangan selalu menghasilkan metode 

interpretatif yang tidak melihat perlunya meletakkan dasar historis teks tersebut sesuai konteksnya 

untuk memahami maknanya. Dengan demikian, maknanya tidak terikat dengan sejarah atau 

kontingensi. Hermeneutika ajaran ini memberikan keutamaan kepada generasi Muslim awal 

sebagai satu-satunya penafsir al-Qur'an, dan memiliki obsesi untuk menghapuskan israilliyat dari 

tafsir (Nayfar 1997: 31).  

 

Nayfar tampaknya tidak menyadari bahwa paradigma ini secara khusus didasarkan pada rencana 

penafsiran Ibn Taymiyya (Saleh 2010; cf. Daneshgar dan Saleh (2017). Nayfar menyertakan 

hampir semua karya-karya besar yang dihasilkan di dunia Sunni, Syi'ah, dan Ibadi dalam 

kategorisasi ini—bahkan karya-karya al-Tahir Ibn `Ashur dan al-Tabataba'i, yang, meskipun 

karya-karya tersebut termasuk materi yang lolos dari cakupan hermeneutis, pada akhirnya dalam 

pandangan Nayfar, terlalu terikat dengan tradisi untuk dapat melakukan proyek penafsiran yang 

berbeda. Sayangnya, Nayfar tidak membahas peran komentar al-Qur'an abad pertengahan dalam 

gerakan ini. Ia juga tidak menjelaskan bagaimana peran itu berfungsi sebagai komponen aktif dan 

bukan semata-mata pasif dalam pemikiran tersebut. 

 

Gerakan Manar, atau Reformasi Ajaran Salafi 

 

Dalam bab ini Nayfar mengemukakan dua belas penulis yang ia sejajarkan dengan al-Afghani dan 

Muhammad `Abduh. Dengan tafsir ini, al-Qur'an dibuat agar sesuai dengan tuntutan 

perkembangan modern, ada upaya untuk mengklaim bahwa tidak ada kontradiksi antara menjalani 

kehidupan modern dan tuntutan al-Qur'an, dan tuntutan klasik Syari'ah dipertahankan. Bahwa 

mereka membentuk pemikiran yang berbeda dari yang sebelumnya, namun kurang meyakinkan. 

Tingkat modernisasinya tentu dapat dilihat dengan jelas dari sisi penulis yang dikelompokkan di 

sini, tetapi tidak ada yang baru dalam hal cara mengubah lanskap atau menyediakan metode 

interpretasi secara substantif. 

 

Arus Ideologis 

 

Dalam kategori ini, Nayfar menempatkan para sarjana yang menggunakan al-Qur'an untuk 

membenarkan totalitas pandangan ideologis pada kondisi manusia. Dia menganggap pendekatan 

ini sebagai sesuatu yang melihat makna sebagai entitas tetap (i'tibar al-ma'na amran tsabitan 

mutlaqan), dan dengan demikian terhubung dengan paradigma Salafi dalam manifestasi 

reformisnya (Nayfar 1997: 57). Perbedaan utama dari aliran ini adalah konsentrasinya pada sosial 

dan politik di atas segalanya, dan subordinasi al-Qur'an untuk melayani kekuasaan (fi khidmat 

al-sulfa) (Nay-far 1997: 58). Penafsiran ilmiah disertakan di sini, serta pendekatan Sayyid Qutb 

dan Mujahidin-e Khalq (kelompok radikal revolusioner Iran). Kesegeraan adalah ciri khas aliran 

ini, yang berkutat antara pendekatan ahistoris dan pembacaan modernis yang menyejarahkan al-

Qur'an (Nayfar 1997: 72). 
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Pemikiran Modernis 

 

Kategori ini lebih merupakan tren daripada sebuah mazhab, sebagaimana dikembangkan oleh 

Amin al-Khuli, istrinya, 'A'isha 'Abd al-Rahman, dan muridnya, Muhammad Ahmad Khalafallah. 

Makna pentingnya, menurut Nayfar, adalah bahwa hal itu membuka jalan bagi penafsiran ulang 

radikal dari kelompok berikutnya. Ketiga penulis ini mencoba untuk memperlakukan al-Qur'an 

sebagai teks sastra dan dengan demikian al-Qur'an mencakup aturan retorika dan komposisi yang 

sama seperti teks lain, secara praktis menghapus unsur ilahi dari penentuan bagaimana cara orang 

membacanya secara kontekstual. Episode paling terkenal dalam perkembangan kagetori ini 

adalah apa yang menimpa Khalafallah yang dipaksa untuk mengundurkan diri dari Universitas 

Kairo karena analisisnya tentang dimensi mitos dari kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an. 

Nayfar menyatakan bahwa pendekatan modernis tersebut belakangan ini mulai pulih dari 

kemundurannya di masa awal, dan mengambil bentuk mazhab finalnya. 

 

Pembacaan Dekonstruksionis dan Postmodernis 

 

Nayfar mengklaim bahwa dua dekade terakhir merupakan saksi atas pergeseran dalam studi tafsir 

karena munculnya pendekatan baru terhadap al-Qur'an. Ciri utama pemikiran ini adalah upaya 

memahami al-Qur'an sebagaimana dipahami pada saat al-Qur'an diturunkan. Karena ini 

merupakan upaya manusia, maka akan selalu tidak lengkap, dan dengan demikian bisa direvisi 

dan bisa menimbulkan berbagai makna. Itulah sebabnya ini adalah “pembacaan” teks (qira'at), 

yang tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar pemahaman teks (Nayfar 1997: 92). Teks adalah 

fenomena budaya yang dapat didekonstruksi (tafkik) dan dapat dibaca dengan menggunakan 

pendekatan postmodernis (ta'wil) dengan bantuan teori humanistik terbaru untuk menemukan 

dunia dan cara berpikir yang menghasilkan teks ini (Nayfar 1997: 92-3). Tiga orang 

dikelompokkan dalam bagian ini: Mohammed Arkoun (w. 2010), Nasr Hamid Abu Zayd (w. 

2010), dan Fazlur Rahman (Fadl al-Rahman, w. 1988). Kelompok inilah yang dianggap Nayfar 

sebagai harapan studi tafsir, karena benar-benar merevolusi dan memodernisasi pembacaan al-

Qur'an. Pada akhirnya, dia menyatakan bahwa inilah cara tepat untuk membaca al-Qur'an, dan 

salah satu yang membawa kemungkinan pembaruan dan penyegaran pesan al-Qur'an (Nayfar 

1997: 108). 

 

Lima tipologi peletakan dasar dalam tafsir modern ini adalah salah satu pengerjaan paling lengkap 

yang saat ini kita miliki dalam literatur sekunder. Namun, ini memang masih memiliki beberapa 

kekurangan, paling tidak karena pandangan Arab-sentrisme dan pengabaiannya pada sebagian 

besar literatur sekunder dalam bahasa Inggris atau bahasa Eropa lainnya. Ini adalah kesarjanaan 

Arab yang memiliki keterkaitannya dengan tata cara akademisi Barat, namun sayangnya tidak 

menyadari dunia Islam secara luas. Tentu ini tidak dimaksudkan untuk melenceng dari 

orisinalitasnya atau wawasannya, melainkan untuk menyorot situasi menyedihkan di dunia Arab 

dan akademi Barat, karena saat ini terjadi kurang komunikasi antara mereka yang mempelajari 

tafsir atau al-Qur'an di kedua sektor ini.  

 

Misalnya, artikel Rotraud Wielandt (2002: 140-2) tentang tafsir modern dalam Ensiklopedia Al-

Qur'an tidak menyebutkan buku Nayfar yang cukup berpengaruh, meskipun faktanya telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan diterbitkan kembali di Beirut pada edisi kedua. Fakta 

bahwa Nayfar berasal dari Tunisia tidak bisa disepelekan. Kedekatannya dengan, namun masih 
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berjarak dari, Kairo bisa dibilang membantu memungkinkan analisis lanskap Islam dari sudut 

yang berbeda. Satu keterbatasan dari pendekatan Nayfar ialah ketidakmampuannya untuk 

menghubungkan tafsir modern ke akar sejarahnya; dia juga tidak mencoba untuk 

menyembunyikan pandangan modernis misinya sendiri. Dengan demikian, Nayfar justru makin 

memperbesar signifikansi pandangan modernis, meskipun fakta bahwa sebagian besar praktisinya 

tinggal di Barat atau pada akhirnya ditinggalkan dari dunia Islam. 

 

Tipologi Tafsir Modern Johanna Pink 

 

Perbaikan tipologi tafsir modern baru-baru ini dikembangkan oleh Johanna Pink dalam 

serangkaian artikel dan juga monograf. Kekurangan menyolok dalam studi tafsir modern sejauh 

ini adalah adanya sekat-sekat dalam berbagai bidang dari dunia Islam, sehingga mereka yang 

bekerja di bidang literatur Arab mengabaikan bahasa lain dan mereka yang bekerja di bidang 

bahasa non-Arab tidak memiliki akses penuh ke narasi akademis (Arabo-sentris) untuk 

memahami apa yang dimaksud dengan tafsir modern. Pink, dengan menganalisis karya-karya 

tafsir Arab modern, Turki, Melayu, dan Indonesia, telah memberikan sumbangsih penting untuk 

bidang ini; dia telah membawa nama-nama baru ke dalam pembahasan, dan memperkenalkan 

sarjana-sarjana tafsir ke khalayak yang lebih luas daripada yang terjadi selama ini. Ini bukan 

sekadar memperluas cakrawala kita tetapi lebih merupakan pergeseran metodologis, sehingga apa 

yang selama ini disebut tafsir tidak lagi didefinisikan melalui media bahasa Arab (yang dalam 

praktiknya merupakan hasil dari studi tafsir abad pertengahan). Memang, orang boleh 

berpendapat bahwa di zaman modern pengaruh al-Mawdudi pada tafsir Arab sangat besar, karena 

terjemahan Arab dari karya-karyanya yang berbahasa Urdu dapat dikatakan cukup terlaris. 

 

Pink membagi karya tafsir modern menjadi tiga kategori: tafsir kesarjanaan (disusun oleh individu 

sarjana); tafsir institusional (dibuat oleh lembaga-lembaga Islam resmi dan biasanya dikerjakan 

oleh komite kesarjanaan profesional); dan tafsir untuk publikasi (dimaksudkan untuk umum dan 

menggunakan metode penulisan non-skolastik dan jelas) (Pink 2010b). Ketiga kategori umum ini, 

yang berkaitan dengan agen dan audiens, dapat dibedakan lebih lanjut menjadi tipe konservatif 

ideologis, ortodoks moderat, dan modernis (Pink 2010a: 73-4; dan Pink 2019). Selain itu, Pink 

mencatat adanya faktor daerah dan budaya yang memengaruhi karya tafsir, yang merupakan hasil 

dari kerja penulis dan lingkungan politik.  

 

Karya Pink merupakan perkembangan penting dalam studi tafsir modern, yang berpijak pada apa 

yang diinisiasi oleh Nayfar (melalui terjemahan teksnya dalam bahasa Prancis), dan menyentuh 

unsur keragaman literatur sekunder dari dunia Islam. Kontribusi yang paling signifikan dari 

karyanya adalah provinsialisasi bahasa Arab, serta penggabungan dua bahasa utama Islam (Turki 

dan Indonesia) ke dalam pemetaannya. Jelas kita juga perlu memasukkan bahasa lain, terutama 

Persia dan Urdu, yang telah menelurkan banyak karya yang diterbitkan dalam tiga dekade terakhir. 

Pada intinya, Pink menjelaskan hubungan mendalam antara karya-karya modern ini dan model 

abad pertengahan. Hanya dengan menyadari kompleksitas warisan peninggalan tafsir, kita mampu 

menggambarkan sepenuhnya fenomena modern seputar penafsiran al-Qur'an. 
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Kesimpulan dan Petunjuk untuk Riset Lanjutan 

 

Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa kita perlu mengintegrasikan internet ke dalam studi 

kita tentang tafsir kontemporer. Situs web seperti www.altafsir.com merupakan perangkat 

penelitian tepat yang kini sama pentingnya dengan sumber-sumber lain. Pengunggahan karya 

tafsir ke internet juga secara dramatis mengubah dominasi hegemonik lembaga penelitian di 

Barat. Apalagi kajian tafsir tidak bisa lagi terbatas pada karya-karya tulis berbahasa Arab. 

Memang, mengingat realitas demografis dunia Islam, mempelajari bahasa Islam lainnya sekarang 

dianggap mendesak seperti yang sudah-sudah. Masalahnya bukan karena tidak tersedianya kajian 

tentang tafsir dalam bahasa Islam lain, melainkan belum adanya narasi sintetis yang benar-benar 

mendunia (Pink 2019). Nayfar menggunakan Fazlur Rahman dalam tipologinya, tetapi ini belum 

cukup mengingat karya-karya Rahman berasal dari tahun 1980-an dan belum banyak dibaca oleh 

kebanyakan pembaca Muslim Inggris saat ini.  

 

Bahasa Inggris telah menjadi bahasa Islam, dan oleh karena itu karya tafsir bahasa Inggris, baik 

yang asli atau terjemahan, harus mendapatkan perhatian yang sama dengan apa yang diberikan 

pada karya tafsir berbahasa Islam lain. Akhir kata, seperti yang sudah dipopulerkan oleh Pink, 

Turki dan lembaga pendidikannya kini merupakan wilayah riset dan kegiatan bagi kebangkitan 

tafsir (dan bidang-bidang kajian Islam lainnya) setelah mengalami hiatus lebih dari sembilan 

puluh tahun, suatu transformasi penting yang perlu mendapatkan perhatian. 
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