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Abstract
The forms of Islamic thought can be divided into three parts: traditional,
modern, and contemporary. In general, Islamic thought patterned are dialectic
(jadali), demonstrative (Burhani), intuitive (Irfani), and theosophy (wisdom,
also called hikmah muta'aliyah). This paper will examine the figure of
Muhammad Iqbal, one of the phenomenal modern Muslim thinkers. He has
reconstructed a building of Islamic philosophy which can be equipped to
individual Muslims in anticipation of Western civilization materialistic or
fatalistic Eastern tradition. Philosophy of Khudi and devinity metaphysics of
Iqbal able to combine rationalism, empiricism and intuitive that had been
considered separate and contradictory.
Bentuk pemikiran Islam dapat dibagi menjadi pada tiga bagian: tradisional,
modern, dan kontemporer. Secara umum pemikiran Islam bercorak dialektik
(jadali), demonstratif (burhani), intuitif (irfani), dan teosofi (hikmah) yang
menggabungkan sumber dan metode (nalar intelektual) sebelumnya (juga
disebut hikmah muta’aliyah). Tulisan ini akan mengkaji sosok Muhammad
Iqbal, salah satu pemikir Muslim modern yang sangat fenomenal. Ia telah
merekonstruksi sebuah bangunan filsafat Islam yang dapat menjadi bekal
kepada individu-individu Muslim dalam mengantisipasi peradaban Barat yang
materialistik ataupun tradisi Timur yang fatalistik. Filsafat Khudi dan
metafisika ketuhanan Iqbal mampu menyatukan rasionalisme, empirisme, dan
intuitifme yang selama ini dianggap terpisah dan bertentangan.
Kata Kunci: Iqbal, Pemikiran Islam
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Pendahuluan
Wacana filsafat, teologi (kalam), dan mistis (irfan) adalah sebuah
wacana dalam Islam yang sering disebut sebagai khazanah pemikiran Islam.
Dan hal ini harus diakui bahwa khazanah ilmu-ilmu Islam tidak sepenuhnya
murni produk nalar Islam (wahyu), akan tetapi ada sentuhan budaya lokal dan
kebudayaan lain, sehingga sangat beragam coraknya. Baik itu berasal dari
pengamatan langsung dari fakta, telaah teks, maupun yang hadir langsung saat
melakukan riyadhah spiritual. Jika hal itu dilakukan seorang Muslim maka
hasilnya bisa disebut khazanah pemikiran Islam. Dalam tiap zamannya produk
tersebut senantiasa beda dan beragam. Dalam sejarah Islam banyak bentuk
pemikiran yang lahir, bahkan menjadi institusi agama atau sekte tersendiri,
seperti firqah teologi, tarekat sufi, dan organisasi keagamaan.1
Secara general bentuk pemikiran Islam dapat dibagi menjadi pada tiga
bagian: tradisional, modern, dan kontemporer. Pemikiran tradisional Islam, lahir
dari rahim sejarah. Adapun coraknya yang pertama bercorak nalar-dialektik
(jadali). Pemikiran ini diwakili seperti teologi Syi’ah, Khawarij, Murji’ah,
Jabariah, Qadariyah, Mu’tazilah, Asy’ariyah, Maturudiah, dan lain-lainnya.
Corak yang kedua, nalar-demonstratif (burhani) yang diwakili para filosof
Islam seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Thufail, Ibnu Rusyd, alGazali, dan lain-lainnya. Corak yang ketiga, adalah nalar intuitif (irfani) yang
diwakili para sufi seperti Ibnu Arabi, Suhrawardhi, al-Hallaj, dan lain-lainnya.
Corak yang keempat adalah bisa dianggap puncak dari pemikiran Islam (abad
klasik dan pertengahan) yaitu teosofi (hikmah) yang menggabungkan sumber
dan metode (nalar intelektual) sebelumnya, hal ini biasa juga disebut hikmah
muta’aliyah. Pemikiran ini dicetuskan oleh Mulla Shadra dan dikembangkan
oleh Mulla Muhsin Faidh Al-Kasyani, Syaikh Abdurrazak Lahiji, Mulla
Sabziwari, Allamah Muhammad Husein Thabathabai, Ayatullah Khomeini,
Murtadha Muthahhari, dan lain-lainnya.2
Bentuk pemikiran Islam yang kedua adalah modern. Hal ini dapat
dilacak dari awal abad modern yang ditandai dengan munculnya gerakan
pembaruan Islam (tajdiyah). Pemikiran Islam modern ini dibagi dalam dua
model: ekstrem dan progres. Pertama: Untuk gerakan pembaruan ekstrem dapat
dilihat dari gerakan kaum revivalis Islam pada akhir abad ke-18 dan awal abad
ke-19 yang dipelopori oleh gerakan Wahabiyah di Arab, dan di negara-negara
lainnya. Dengan semangat tauhidullah, mereka berupaya mengembalikan
pemahman Islam kepada sumbernya: al-Qur’an dan Sunnah. Dalam gerakannya
mereka sampai melakukan tindakan yang keras dan radikal. Kehadirannya
mendapat perlawanan dari umat Islam sendiri, bahkan tak jarang terjadi konflik
fisik. Kedua pemikiran pembaruan progres. Hal ini dapat dilihat dari munculnya
1
2

http://www.kampus-islam.com
Ibid.
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kaum modernis Islam, seperti Jamaluddin al-Afghani, Sayyid Ahmad Khan,
Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, Ali Syari` ati, dan lain-lainnya. Kaum
modernis ini lebih mengutamakan pada rasionalisasi agama, mengembangkan
pendidikan modern, merealisasikan nilai-nilai Islam yang humanis, dan
berorientasi ke masa depan.3
Adapun yang ketiga pemikiran Islam kontemporer. Mereka ini diwakili
oleh para cendekiawan Muslim yang melakukan sintesis progresif dari
pemikiran rasional-modern dengan tradisi khazanah pemikiran Islam
tradisional. Seperti Fazlur Rahman, Nurcholish Madjid, Nasr Hamid Abu Zayd,
Hasan Hanafi, Farid Essack, Abdul Karim Souroush, dan Yusuf Qaradhawi.
Corak pemikiran Islam kontemporer ini lebih berupaya melakukan rekonstruksi
wacana keislaman, mendamaikan konflik antar mazhab seperti Sunni dan Syiah
dengan melakukan dialog antarmazhab, menafsirkan nash-nash Islam sesuai
dengan konteks zaman dalam berbagai isu yang lebih relevan dengan persoalan
umat Islam kontemporer, terutama kerukunan antar umat beragama dan wacana
pluralisme.
Dalam tulisan ini akan dikaji sosok Muhammad Iqbal yang sangat
fenomenal. Ia telah merekonstruksi sebuah bangunan filsafat Islam yang dapat
menjadi bekal kepada individu-individu Muslim dalam mengantisipasi
peradaban Barat yang materialistik ataupun tradisi Timur yang fatalistik.
Apabila diterapkan konsep-konsep filosofis Iqbal akan memiliki implikasiimplikasi kemanusiaan dan sosial yang luas.
Biografi Muhammad Iqbal
Muhammad Iqbal dilahirkan di tengah keluarga menengah di Sialkot,
India pada 9 November 1877 M. Nama lengkapnya Sir Allama Muhammad
Iqbal. Kepakaran dan kepenyairannya menembus batas dunia Islam. Ia adalah
tokoh legendaris intelektualisme dunia Islam di abad 20.4
Kakeknya Muhammad Rafiq adalah seorang penganut sufi, berasal dari
Khasmir yang kemudian berimigrasi ke Sialkot. Sedangkan ayahnya bernama
Syekh Noor Muhammad, ia adalah seorang sufi dan sangat mementingkan nilainilai agama, ia juga dikenal sebagai orang yang saleh dan telah mendorong
Iqbal untuk menghafal dan mengkaji al-Qur’an sejak usia dini. Atmosfer
keluarganya yang religius inilah yang kelak mencetak Iqbal menjadi seorang
sufi sekaligus pemikir.5 Sehingga Iqbal pun pernah berkata: “bahwa
pandangannya tidaklah dibangun melalui spekulasi filosofis yang ia dapatkan.
Akan tetapi hal ini tidak lain adalah warisan dari kedua orang tuannya dan guru3

Ibid.
Herry Muhammad, dkk., Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20
(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 237
5
Ibid. h. 238
4
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gurunya”.6 Di bawah bimbingan ayahnya dan pengawasan gurunya (Maulvi Mir
Hasan) Iqbal mendapatkan semua hal yang dibutuhkan untuk
perkembangannya. Bahkan sejak lahir Iqbal terkategorikan anak berbakat.
Ketika ia duduk di perguruan tinggi ia dikenal sebagai mahasiswa yang paling
cerdas. Kariernya sebagai penyair juga ditemukan sejak usia dini, sajak-sajak
dari sebagian lirik-liriknya ia kirim kepada penyair Urdu yang terkenal yaitu
Dagh untuk meminta perbaikan. Namun Dagh menyatakan bahwa sajak-sajak
Iqbal tak memerlukan perbaikan.7
Pada tahun 1895 ia pergi ke Lahore, salah satu kota di India yang
menjadi pusat kebudayaan, pengetahuan dan seni. Di kota ini ia bergabung
dengan perhimpunan sastrawan yang sering diundang musyara'ah, yakni
pertemuan-pertemuan di mana para penyair membacakan sajak-sajaknya. Ini
merupakan tradisi yang masih berkembang di Pakistan dan India hingga kini. Di
kota Lahore ini, sambil melanjutkan pendidikan sarjananya ia mengajar filsafat
di Government College. Pada tahun 1897 Iqbal memperoleh gelar B.A.,
kemudian ia mengambil program M.A. dalam bidang filsafat. Pada saat itulah ia
bertemu dengan Sir Thomas Arnold orientalis Inggris yang terkenal yang
mengajarkan filsafat Islam di College tersebut. Antara keduanya terjalin
kedekatan melebihi hubungan guru dan murid, sebagaimana tertuang dalam
sajaknya Bang-I Dara.8
Dengan dorongan dan dukungan dari Arnold, Iqbal menjadi terkenal
sebagai salah satu pengajar yang berbakat dan penyair di Lahore. Sajaksajaknya banyak diminati orang. Pada tahun 1905, ia belajar di Cambridge pada
R.A. Nicholson, seorang spesialis dalam sufisme, dan seorang Neo-Hegelian,
yaitu Jhon M.E. McTaggart. Iqbal kemudian belajar di Heidilberg dan Munich.
Di Munich ia menyelesaikan doktornya pada tahun 1908 dengan disertasi The
Development of Metaphysics in Persia. Disertasi ini kemudian diterbitkan di
London dalam bentuk buku dan dihadiahkan Iqbal kepada gurunya, Sir Thomas
Arnold.
Setelah mendapatkan gelar doktor, ia kembali ke London untuk belajar
di bidang keadvokatan sambil mengajar bahasa dan kesusastraan Arab di
Universitas London. Selama di Eropa Iqbal tidak pernah bosan menemui para
ilmuwan untuk mengadakan berbagai perbincangan tentang persoalan-persoalan
keilmuan dan kefilsafatan. Ia juga memperbincangkan Islam dan peradabannya.
Di samping itu Iqbal memberikan ceramah dan berbagai kesempatan tentang
Islam. Isi ceramahnya tersebut dipublikasikan dalam berbagai penerbitan surat
kabar. Ternyata setelah menyaksikan langsung dan mengkaji kebudayaan Barat,
6

Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999),

7

Muhammad, dkk. Tokoh-tooh Islam, h. 237-238
Ibid. h. 238
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ia tidak terpesona oleh gemerlapan dan daya pikat kebudayaan tersebut. Iqbal
tetap concern pada budaya dan kepercayaannya.9
Iqbal berhasil melahirkan banyak karya, di antaranya:
1. Asrar-i Khudi (Rahasia Pribadi), (1915)
2. Bang-i Dara (Seruan dari Perjalanan), (1924)
3. The Recunstruction of Relegious Thought in Islam, (1930)
4. Payam-i Masyriq (Pesan dari Timur), (1923)
5. dll.10
Filosof-Filosof yang Mempengaruhi Iqbal
Iqbal adalah filosof Muslim yang banyak dipengaruhi oleh banyak
filosof Barat seperti Thomas Aquinas, Bergson, Nietzsche, Hegel dan masih
banyak lagi yang lainnya. Di antara sekian banyak filosof, menurut Donny
Gahral, Nietzsche dan Bergsonlah yang paling banyak mempengaruhi Iqbal,
oleh karena itu pemikiran kedua filosof ini akan dipaparkan sebagai berikut:
Nietzsche dan Bergson sangat mempengaruhi Iqbal khususnya
konsepnya tentang hidup sebagai kehendak kreatif yang terus bergerak menuju
realisasi. Manusia sebagai kehendak kreatif tidak bisa dibelenggu oleh hukum
mekanis maupun takdir sebagai rencana Tuhan terhadap manusia yang
ditetapkan sebelum penciptaan. Namun semangat relegius Iqbal
menyelamatkannya dari sikap atheisme yang dianut Nitzsche sebagai
konsekuensi kebebasan kreatif manusia. Iqbal masih mempertahankan Tuhan
dan mengemukakan argumentasi yang bisa mendamaikan kemahakuasaan
Tuhan dengan kebebasan manusia.
Iqbal juga menolak konsep Nietzsche maupun Bergson tentang
kehendak sebagai sesuatu yang buta, khaotis, tanpa tujuan. Iqbal mengatakan
bagaimanapun orang sadar bahwa dalam kehendaknya ia memiliki tujuan
karena kalau tidak buat apa ia berkehendak, namun Iqbal menolak tujuan
sebagai tujuan yang bukan ditetapkan oleh manusia sendiri melainkan oleh
takdir atau hukum evolusionistik.11
Friedrich Nietzsche
Filsafat Nietzsche (1844-1900)12 adalah filsafat kehendak untuk
penguasaan. Konsep Nietzsche tentang kehendak untuk penguasaan berkaitan
erat dengan konsep lebenphi-losophie tentang hidup. Tradisi lebenphi-losophie
memandang hidup bukan sebagai proses biologis, melainkan sebagai sesuatu
yang mengalir, meretas, dan tidak tunduk pada apa pun yang mematikan gerak
9

Ibid. h. 239
http://www.biografi-muhammad-iqbal.htm
11
Donny Gahral Adian, Muhammad Iqbal (Bandung: Penerbit Teraju, 2003),
10

h. 34-35
12

F. Budiman Hardiman, Filsafat Modern (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2004), h. 257
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hidup. Nietzsche memandang hidup sebagai insting atas pertumbuhan,
kekekalan dan pertambahan kuasa.13
Di samping itu menurutnya bahwa “nafsu” dipandang sebagai daya
kekuatan pendorong di dalam manusia. Nilai-nilai moral yang ada pada diri
manusia tergantung pada arah nafsu, jika arah nafsu itu memilih norma-norma
yang mutlak maka akan terciptalah nilai-nilai yang mulia, begitu pula
sebaliknya jika arah itu turun akan menciptakan nilai yang rendah. Intinya yang
menentukan semua itu ialah kehendak untuk berkuasa. Inilah yang disebut
dengan istilah “Superman” manusia yang ideal, atau manusia atas.14
Menurutnya pengetahuan bekerja sebagai instrumen kekuasaan. Ini
berarti bahwa kehendak untuk mengetahui sesuatu tergantung pada kehendak
untuk menguasai. Tujuan dari pengetahuan bukanlah untuk menangkap
kebenaran absolut pada dirinya, melainkan untuk menundukkan sesuatu.15
Pendeknya, hidup menurut Nietzsche adalah kehendak untuk penguasaan.16
Keberadaan Nietzsche sebagai filosof yang sangat istimewa, yang telah
meradikalkan alam pikir modern sampai perjuangannya yang terakhir dan
menanggung resiko yang dialaminya. Kegilaannya bukan hanya menampilkan
penyakit pribadi. Tetapi juga menampilkan makna filosofis bahwa alam pikir
modern akan menggiring ke arah hilangnya makna atau nihilisme.17
Berdasarkan konsep hidup sebagai kehendak untuk penguasaan,
Nietzsche secara revolusioner mendekonstruksi tiga warisan klasik yang
menjadi pondasi dasar peradaban Barat: filsafat, moralitas, dan agama (YudeoKristiani) yang dinilainya tidak mewadahi kehendak untuk penguasaan. Tiga
serangkai yang membawa peradaban Barat menuju pada kehancuran bukan
kemajuan. Ketiga warisan klasik peradaban Barat itu menurut Nietzche
berlawanan dengan konsepnya tentang hidup.18
Dengan nada ironis Iqbal pernah melukiskan Nietzsche sebagai jenius
yang kesepian dan tersesat. Bahkan nyaris putus asa. Ia merindukan seseorang
yang bisa ia patuhi untuk membimbing kekuatan-kekuatan batin dalam
kehidupan ruhaninya. Nietzsche sesungguhnya sadar akan kebutuhan ruhaninya,
tetapi ia telah gagal menumbuhkan sifat-sifat ketuhanan yang tak terbatas dalam
dirinya. Kekuatan-kekuatan batinnya malah menjadi tidak produktif karena
Nietzsche menciptakan solusi di luar kehidupan ruhaninya melalui gagasangagasan semacam radikalisme aristokrasi.19
13

http://www.biografi-muhammad-iqbal.htm
Dr. Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat (Yogyakarta: Kanisius,
2005), h. 127-128
15
F. Budi Hardiman, Filsafat Modern, h. 273
16
http://www.biografi-muhammad-iqbal.htm
17
F. Budi Hardiman, Filsafat Modern, h. 257
18
http://www.biografi-muhammad-iqbal.htm
19
Ibid.
14
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Iqbal memang terinspirasi Nietzsche, terutama dalam semangatnya. Hal
ini tampak dari puisi lainnya tentang Nietzsche bahwa kita dapat meraih
semangat yang positif dan harapan dari ketulushatiannya:
Jika kau nada lembut, jangan datang padanya
Gemuruh topannya adalah musik yang ditiup seruling penanya
Ia celupkan pisau bedah ke lubuk hati Barat
Tangannya berlumuran darah setelah membersihkan darah salib Kristus
Pada pembangunan Ka’bah, ia mendirikan rumah berhala sendiri
Hatinya adalah seorang mukmin, namun otaknya kafir
Pergilah dan bakar dirimu di api unggun Raja Namrudz ini
Agar taman bunga Ibrahim berbunga dari api Azar.20
Henry Bergson
Henry Bergson (1859-1941) merupakan tokoh yang bisa dibilang paling
berpengaruh terhadap pemikiran Iqbal, khususnya tentang intuisi dan elan vital.
Bergson mengemukakan adanya dua cara pengenalan yaitu analisis dan intuisi.
Analisis adalah aktivitas intelektual yang mengenali objek dengan observasi
bergerak mengitari objek atau dengan memisahkan bagian-bagian konstituen
objek kajiannya. Analisis bekerja dengan simbol-simbol tersebut selalu berupa
generalisasi abstrak yang melenyapkan keunikan individu.
Intuisi, di lain pihak, menurut Bergson merupakan semacam rasio
simpati yang mana subjek peneliti menempatkan dirinya dalam objeknya untuk
menemukan apa yang unik dalamnya dan oleh karenanya tidak dapat
diekspresikan. Berpikir secara intuitif adalah berpikir dalam durasi. Durasi
sendiri dipahami sebagai waktu dalam bergerak berkelanjutan (continuous flow)
dan bukan waktu yang terspesialisasi oleh rasio menjadi momen-momen atau
titik-titik dalam garis. Rasio hanya mampu memahami bagian-bagian statis dan
tidak mampu menangkap pergerakan terus-menerus (durasi).21
Elan Vital merupakan suatu kesadaran dari mana tumbuh kehidupan
dan semua kemungkinan kreatifnya. Evolusi bersifat kreatif dan tidak
deterministik seperti dikemukakan Darwin dan Marx karena masa depan
bersifat terbuka. Bergson menolak, berdasarkan argumen elan vital-nya, adanya
tujuan final yang ditetapkan di depan.22
Pemaduan Teori Rasional, Empiris, Intuisi
A. Filsafat Ego atau Khudi
Pada tahun 1915 Iqbal menulis sajak panjang berbahasa Persia, dengan
judul Asrar-i-Khudi (rahasia diri sendiri). Sajak ini telah menggetarkan hati
20

Ibid.
Ibid.
22
Ibid.
21
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lingkaran-lingkaran sastra di Timur maupun di Barat. Sajak yang ditulisnya itu
menguraikan prinsip-prinsip fundamental yang menuju perkembangan
kepribadian.23 Konsep tentang hakikat ego atau individualitas merupakan
konsep dasar dari filsafat Iqbal, dan menjadi alas penopang keseluruhan struktur
pemikirannya.24 Selain karnya Asrar-i-Khudi. Ia pun mengembangkan dalam
berbagai puisi dan dalam kumpulan ceramah yang kemudian dibukukan dengan
karyanya yang monumental dalam bahasa Inggris The Reconstruction of
Religious Thought in Islam. diterbitkan oleh Oxford University Press.25
Menurut Iqbal, khudi, arti harfiahnya ego atau self atau individualitas,
merupakan suatu kesatuan yang riil atau nyata, adalah pusat dan landasan dari
semua kehidupan, merupakan suatu iradah kreatif yang terarah secara rasional.
Arti terarah secara rasional menjelaskan bahwa hidup bukanlah suatu arus tak
terbentuk, melainkan suatu prinsip kesatuan yang bersifat mengatur, suatu
kegiatan sintesis yang melingkupi serta memusatkan kecenderungankecenderungan yang bercerai-berai dari organisme yang hidup ke arah suatu
tujuan konstruktif. Iqbal menerangkan bahwa khudi merupakan pusat dan
landasan dari keseluruhan kehidupan. Hal ini tercantum pada beberapa lirikliriknya dalam Asrar-i Khudi.26
Bentuk kejadian ialah akibat dari khudi
Apa saja yang kaulihat ialah rahasia khudi
Dijelmakannya alam cita dan pikian murni
Apa guna wujudmu melainkan untuk mengembangkan dayamu?
Kalau kau perkuat dirimu dengan khudi
Kau akan pecahkan dunia sesuka khudimu;
Jika kau hendak hidup, isilah dirimu dengan khudi
Apakah mati sebenarnya? Melepaskan semua khudi
Kenapa berkhayal itulah terpisahnya roh dari tubuh
Bermukimlah dalam khudi, penaka Yusuf
Majulah dari rebutan yang satu ke rebutan yang lain
Pikirkanlah khudimu dan jadilah beraksi
Jadilah manusia-Tuhan, kandunglah rahasia dalammu.
Ego bagi Iqbal adalah kausalitas pribadi yang bebas. Ia mengambil
bagian dalam kehidupan dan kebebasan Ego mutlak. Sementara itu, aliran
kausalitas dari alam mengalir ke dalam ego dan dari ego ke alam. Karena itu,
ego dihidupkan oleh ketegangan interaktif dengan lingkungan. Dalam keadaan
inilah Ego Mutlak membiarkan munculnya ego relatif yang sanggup
berprakarsa sendiri dan membatasi kebebasan ini atas kemauan bebasnya
23

Muhammad, dkk. Tokoh-tokoh Islam, h. 239
Nasution, Filsafat Islam, h. 185
25
Muhammad, dkk, Tokoh-tokoh Islam, h. 241
26
Adian, Muhammad Iqbal, h. 40
24
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sendiri. Menurut Iqbal, nasib sesuatu tidak ditentukan oleh sesuatu yang bekerja
di luar. Takdir adalah pencapaian batin oleh sesuatu, yaitu kemungkinankemungkinan yang dapat direalisasikan yang terletak pada kedalaman sifatnya.
Untuk memperkuat ego dibutuhkan cinta (intuisi) dan ketertarikan,
sedangkan yang memperlemahnya adalah ketergantungan pada yang lain. Untuk
mencapai kesempurnaan ego maka setiap individu mesti menjalani tiga tahap.
Pertama, setiap individu harus belajar mematuhi dan secara sabar tunduk
kepada kodrat makhluk dan hukum-hukum Ilahiah. Kedua, belajar berdisiplin
dan diberi wewenang untuk mengendalikan dirinya melalui rasa takut dan cinta
kepada Tuhan seraya tidak bergantung pada dunia. Ketiga, menyelesaikan
perkembangan dirinya dan mencapai kesempurnaan spiritual (Insan Kamil).27
B. Filsafat Ketuhanan
Tuhan sebagai objek kajian metafisika memiliki kekhususan dibanding
kedua objek metafisika lainnya. Apabila manifestasi lahiriah dari semesta
maupun jiwa dapat ditangkap indra, maka hal yang sama tidak berlaku bagi
realitas ketuhanan. Tuhan adalah suatu yang mutlak tidak ditangkap indra.
Metafisika yang mengkaji tentang Tuhan disebut filsafat ketuhanan
(teologi naturalis) untuk membedakannya dari teologi adikodrati atau teologi
wahyu. Apabila filsafat ketuhanan mengambil Tuhan sebagai titik akhir atau
kesimpulan seluruh pengkajiannya, maka teologi wahyu sebagai titik awal
pembahasannya.
Filsafat ketuhanan berurusan dengan pembuktian kebenaran adanya
Tuhan yang didasarkan pada penalaran manusia. Filsafat ketuhanan tidak
mempersoalkan eksistensi Tuhan, disiplin tersebut hanya ingin
menggarisbawahi bahwa apabila tidak ada penyebab pertama yang tidak
disebabkan maka kedudukan benda-benda yang relatif-kontigen tidak dapat
dipahami akal.
Paling tidak, terdapat tiga argumen besar dalam filsafat ketuhanan:
argumen kosmologis, argumen teologis, dan argumen ontologis. Argumen
kosmologis mengemukakan bahwa Tuhan harus ada, karena kalau tidak maka
akan ada rangkaian kausalitas yang tak terhingga untuk menjelaskan peristiwaperistiwa. Argumen teologis mengemukakan bahwa dari struktur finalitas
realitas dapat ditarik kesimpulan adanya Sang Pencipta yang menetapkan
struktur tersebut. Sedangkan argumen ontologis mengemukakan bahwa Tuhan
ada karena kita memikirkannya dan memprediksikan eksistensi terhadap
Dirinya.28
Iqbal secara tegas menolak argumen-argumen para filosof skolastik
tersebut. Baginya argumen-argumen ini telah menemui kegagalan. Di samping
tampak sebagai suatu interpretasi pengalaman yang dibuat-dibuat, menurutnya
27
28
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argumen-argumen itu mengundang pula kesesatan logis. Iqbal mengungkapkan
bahwa di antara penyebab kegagalan argumen-argumen ini adalah karena
dipaksakannya dualisme epistemologis, yaitu pemisahan antara pikiran dan
wujud (being). Padahal dalam argumen-argumen itu sendiri sesungguhnya telah
tersirat bahwa pikiran dan wujud pada akhirnya merupakan satu kesatuan.
Iqbal sepakat dengan Kant bahwa rasio manusia memiliki keterbatasan
dalam mengetahui hakikat Tuhan. Namun keterbatasan rasio tidak menjadikan
Iqbal seorang skeptis seperti Kant,29 ia tetap meyakini bahwa manusia mampu
memperoleh pengetahuan tentang Tuhan secara langsung melalui proses intuisi
dalam pengalaman religius. Dalam hal ini konsep intuisi Iqbal berbeda dengan
konsep intuisi kaum mistikus. Apabila kaum mistikus menekankan kontak
langsung dengan Tuhan lewat proses intuisi, Iqbal menolaknya dengan
mengatakan bahwa apa yang pertama-pertama tersingkap secara kuat lewat
intuisi adalah keberadaan ego atau diri yang kreatif dan bebas.30
Filsafat ketuhanan Iqbal berbeda dengan filsafat ketuhanan
kontemplatif karena Iqbal berangkat dari filsafat manusia yang menekankan
pengetahuan langsung tentang keberadaan ego atau diri yang bebas-kreatif.
Metafisika gerak Iqbal mengemukakan bahwa manusia bukanlah benda statis
tetapi suatu aktivitas gerak dinamis-kreatif yang terus merindu akan
kesempurnaan. Hidup keberagamaan sendiri menurut Iqbal adalah suatu proses
evolusi yang dapat dibagi menjadi tiga tahap; iman, pemikiran dan penemuan.
Pada tahap pertama yaitu tahap iman kita menerima apa yang difirmankan
Tuhan tanpa keraguan sedikitpun. Pendeknya segala sesuatu yang berasal dari
Tuhan adalah mutlak benar karena berasal dari Tuhan dan bukan konstruksi
manusia. Pada tahap kedua yaitu tahap pemikiran. Kita tidak sekadar menaati
secara buta firman Tuhan melainkan mulai memikirkan maksud dari firman
tersebut atau singkatnya kita mencoba memahami secara rasional apa yang kita
percayai. Dan pada tahap terakhir yaitu tahap penemuan kita mencapai kontak
langsung dengan realitas ultim yang merupakan sumber semua hukum dan
kenyataan.31
Menurut Iqbal agama bukan sekadar sekumpulan ajaran untuk menekan
aktivitas nafsu instingtif manusia (agama sebagai instrumen moral) seperti
diklaim para psikoanalisis (Freud). Bagi Iqbal, agama lebih dari sekadar etika
yang berfungsi membuat orang terkendali secara moral. Fungsi sesungguhnya
adalah mendorong proses evolusi ego manusia di mana etika dan pengendalian
diri menurut Iqbal hanyalah tahap awal dari keseluruhan perkembangan ego
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manusia yang selalu mendampakan kesempurnaan. Dengan kata lain, agama
justru mengintegrasikan kembali kekuatan-kekuatan pribadi seseorang.32
Penutup
Figur Muhammad Iqbal sebagai filosof Muslim telah memperlihatkan
pada khalayak umat Islam bahwa dirinya telah memadukan dualisme
pengetahuan yaitu pengetahuan rasio dan pengetahuan intuitif. Hal ini dapat
dilihat dengan pendapatnya tentang sajak yang ditulisnya berjudul Asrar-iKhudi. Khudi, menurutnya ego atau self atau individualitas, merupakan suatu
kesatuan yang riil atau nyata, adalah pusat dan landasan dari semua kehidupan,
merupakan suatu iradah kreatif yang terarah secara rasional.
Dari konsep yang dipaparkan Iqbal yang banyak merujuk para filsafat
Nietzsche dan Bergson tidak berarti dirinya terbawa arus dalam sikap skeptisme
dan akhirnya menjadi atheisme. Iqbal masih mempertahankan Tuhan dan
mengemukakan argumentasi yang bisa mendamaikan kemahakuasaan Tuhan
dengan kebebasan manusia. Inilah kekuatan intuitif yang dimiliki oleh Iqbal dan
dapat mendamaikan di antara keduanya.
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