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BAB II  

LANDASAN TEORI;  

NASHR HAMID ABU ZAYD DAN KONSEP TEKS [AL-QUR’AN] 

 

A. Biografi dan Karyanya 

1. Biografi Nashr Hamid Abu Zayd 

Nashr Hamid Risk Abu Zayd lahir di desa 

Qahafah dekat kota Thantha Mesir pada 10 Juli 1943, ia 

dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang taat 

beragama.
1
 Orang tuanya memberinya nama Nashr 

dengan harapan agar ia selalu membawa kemenangan 

atas lawan-lawannya, mengingat kelahirannya bertepatan 

dengan Perang Dunia II.
2
 Ayahnya adalah seorang aktivis 

Al-Ikhwan Al-Muslimin3
 dan pernah di penjara menyusul 

                                                             
1
Moch. Nur Ichwan, Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur‟an: Teori 

Hermeneutik Nashr Hamid Abu Zayd(Jakata: TERAJU, cet. I, 2003), h. 15. 
2
 Abdurrahman Kasdi dan Hamka Hasan (Pengantar Penerjemah), 

dalam Nashr Hamid Abu Zaid, Al-Ittijah al-„Aqly fi al-Tafsir; Dirasah fi 

Qadliyyat al-Majaz fi al-Qur‟an „inda Mu‟tazilah, terj. Abdurrahman Kasdi 

dan Hamka Hasan, Menalar Firman Tuhan; Wacana Majaz dalam al-

Qur‟an menurut Mu‟tazilah, Mizan(Bandung, 2003), h. 10. 
3
Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi terbesar di dunia. 

Organisasin ini bergerak dalam bidang dakwah Islam yang mengenut aliran 

sunni di Mesir dan dunia Arab. Organisasi ini didirikan pada tahun 1928  

oleh Hassan al-Banna (w. 1949) bersama pendiri lainnya. Pada Juli 1954, 

organisasi ini terlibat perseteruan dengan pemerintah yang kemudian dikenal 

dengan sebutan tragedi Mansyiat Nashr. Jamal Abdul Nashr, presiden Mesir 

kala itu menangkap para aktivis Ikhwanul Muslimin dan menindaknya 

dengan tegas. Kurang lebih 6 orang anggota ditangkap dan dieksekusi, 

diantaranya Qadir ‗Audah dan Sayyid Quthb (pemimpin Ikhwanul Muslimin 

kala itu.) Lihat; Abdul Mu‘min al-Hafni, Ensiklopedia: Golongan, 
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dieksekusinya Sayyid Quthb. Beliau meninggal saat 

Nashr Hamid berusia empat belas tahun.
4
 

Sebagaimana umumnya anak-anak Mesir, Nashr 

kecil mulai belajar dan menulis, serta kemudian 

menghafal al-Qur‘an di Kuttab saat usianya masih empat 

tahun. Dan karena kecerdasannya, ia telah menghafal 

keseluruhan al-Qur‘an pada usia delapan tahun.
5
 Tidak 

hanya mampu menghafal al-Qur‘an, ia juga seorang Qari 

yang juga dapat menceritakan isi al-Qur‘an, sehingga 

oleh anak-anak di desanya ia dipanggil ―Syaikh Nashr‖. 
6
 

Nashr Hamid memulai pendidikan formal pada 

tahun 1951 di Thantha, ayahnya menyekolahkannya di 

Madrasah Ibtida‘iyyah. Setelah lulus saat ia ingin 

melanjutkan ke madrasah menengah umum supaya bisa 

meneruskan ke jenjang perguruan tinggi, cita-citanya ini 

terhambat. Ayahnya lebih menghendakinya meneruskan 

ke sekolah menengah kejuruan teknologi dengan harapan 

                                                                                                                                  
Kelompok, Aliran, Madzhab, Partai dan Gerakan Islam, terj. Muhtarom 

(Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006), h. 93-99. John J. Donohue, dkk, 

Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedia Masalah-Masalah, terj. Machnun 

Husein, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 129. 
4
Moch. Nur Ichwan, op. Cit., h. 15 

5
Navid Kermani, From Revelation to interpretation: Nashr Hamid 

Abu Zayd and the Literary Study of the Qur‟an, dalam Modern Muslim 

Intelectual and the Qur‟an, ed, by Suha Taji-Farouki, 2004, h. 169. 
6
 Ibid., h. 169. Lihat juga Moch. Nur Ichwan, op. Cit., h. 16 
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dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan dalam waktu 

yang relatif singkat.
7
 

Pada tahun 1952, Mesir dilanda krisis 

kepemimpinan yang melahirkan ―Revolusi Juli‖, yakni 

pada 26 Juli 1952, sekaligus peralihan status dari 

kerajaan menjadi republik, dari tangan Raja Faruq ke 

tangan Jamal ‗abd Nashr.
8
Kemudian pada tahun 1954, 

ketika Al-Ikhwan Al-Muslimin menjadi sebuah gerakan 

yang kuat dan memiliki cabang hampir di setiap desa, 

Nashr Hamid ikut bergabung dengan gerakan ini, saat itu 

usianya baru sebelas tahun. Dalam usia yang masih belia, 

sebenarnya ia belum diperkenankan mengikuti gerakan 

semacam itu. Tetapi ia merajuk kepada ketua cabang di 

desanya untuk memasukkannya menjadi anggota 

organisasi gerakan yang dipimpin oleh Sayyid Quthb, 

dan akhirnya diperkenankan untuk menyenangkan 

hatinya. Karena namanya tertera di dalam daftar anggota 

itulah maka Abu Zayd pun pernah dijebloskan ke dalam 

penjara selama satu hari dan dilepaskan lagi karena masih 

di bawah umur.
9
 Mulai saat itu, Nashr Hamid menjadi 

tertarik pada pemikiran Sayyid Quthb setelah membaca 

buku karyanya yang berjudul al-Islam wa al-„Adalah al-

                                                             
7
Abdurrahman Kasdi dan Hamka Hasan, op. Cit., h. 10.  

8
Ibid., h. 10. 

9
Moch. Nur Ichwan, op. Cit., h. 16 
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Ijtima‟iyyah (Islam dan Keadilan Sosial), khususnya 

penekanannya pada keadilan manusiawi dalam 

menafsirkan Islam.
10

 

Masa remajanya ia habiskan untuk 

mengumandangkan adzan di masjid dan tak jarang 

sebagai imam shalat, seperti yang biasanya dilakukan 

oleh orang dewasa Mesir pada umumnya.
11

 Namun, 

setelah kematian ayahnya pada tahun 1957, ia harus 

bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. 

Setelah lulus dari Sekolah Teknik Thantha pada tahun 

1960, ia pun bekerja sebagai seorang teknisi elektronik 

pada Organisasi Komunikasi Nasional di Kairo.
12

 

Revolusi Juli dan kehidupan keluarganya telah 

membentuk kepribadiannya menjadi seorang pribadi 

yang kritis, penuh tantangan dan bertanggung jawab.
13

 

Keinginan Nashr Hamid untuk melanjutkan 

sekolah menengah umum masih menggebu, hingga 

akhirnya ia berhasil lulus ujian akhir persamaan. Pada 

tahun 1964, tulisan-tulisannya mulai dipublikasikan 

dalam jurnal Al-Adab dengan Amin al-Khuli sebagai 

pimpinan umum jurnal tersebut. Ini adalah awal dari 

hubungan intelektual antara Nashrn Hamid dan Amin al-

                                                             
10

Ibid.,h. 16. 
11

Ibid., h. 46. 
12

Ibid.,  h. 16  
13

 Abdurrahman Kasdi ... loc. Cit., h. 10. 
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Khuli. Minatnya pada kritik sastra tampak dalam tulisan-

tulisan awalnya ketika ia berusia dua puluh satu tahun, 

dua artikel pentingnya saat itu adalah “Hawl Adab al-

„Ummal wa Al-Falahin” (tentang sastra, buruh dan 

petani)
14

 dan ―Amah Al-Aghniyyah Al-Mishriyyah‖ 

(Krisis Lagu Mesir).
15

 

Nashr Hamid sangat tertarik kepada sosialisme 

dan revolusi ketika keduanya menjadi trend dominan di 

Mesir pada tahun 1960-an. Dan sejak saat itu ia mulai 

mengkritik Al-Ikhwan Al-Muslimin, kendatipun ia tidak 

mengekspresikan kritiknya itu dalam tulisan-tulisan 

awalnya.
16

 

Pada tahun 1968, sejak menjadi mahasiswa di 

jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Sastra, 

Universitas Kairo, ia telah menunjukkan bakat 

intelektualnya, penampakan diri sebagai mahasiswa yang 

kritis dan progresif.
17

 Ia masuk kuliah pada malam hari 

agar siangnya tetap bisa bekerja. Ia menyelesaikan 

studinya pada 1972 dengan predikat cum laude.
18

 Setelah 

                                                             
14

 Moch. Nur Ichwan, op. Cit, h. 15. 
15

Ibid., h. 17 dalam  Al-Adab no 7 th. 1964, h 406-408. 
16

Ibid., h. 17 dalam ‗Ablah Al-Ruwaini, Dr. Nashr Abu Zayd, Al-

Qahirah (November 1993), h. 31-32. 
17

 Hilman Latief, Nashr Hamid Abu Zayd: Kritik Teks Keagamaan, 

eLSAQ Press(Yogyakarta, 2003), h. 39 dalam  Moch Nur Ichwan, Risalah, 

No. II , Th XXXV, Ramadhan 1418H/Januari 1998,h. 60.  Lihat juga 

Abdurrahman Kasdi dan Hamka Hasan, op. Cit., h. 10.  
18

Ibid.,h. 38. 
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itu di tahun yang sama, ia diangkat sebagai asisten dosen 

di jurusan Bahasa Arab, di Universitasnya tersebut. 

Pada saat itu kebijakan pimpinan pada jurusannya 

mewajibkan para asisten dosen baru untuk mengambil 

studi Islam sebagai bidang utama dalam riset Master dan 

Doktor, Nashr Hamid beralih bidang keilmuan, dari 

murni linguistik dan kritik sastra menjadi studi Islam, 

khususnya studi Al-Qur‘an.
19

 Sebenarnya Abu Zayd 

sempat merasa ragu dengan keputusan yang 

menempatkan dirinya di bidang spesialisasi studi Islam 

dan  memang sangat dibutuhkan untuk saat itu.  Hal ini 

dilatarbelakangi oleh peristiwa penolakan terhadap 

disertasi Muhammad Ahmad Khalafullah 25 tahun silam. 

Pada masa itu, Khalafullah tengah menjadi asisten dosen 

dibawah bimbingan Amin Al-Khulli. Khalafullah 

memperoleh problem serius karena menggunakan studi 

kritik sastra (literer) atas narasi-narasi al-Qur‘an dalam 

disertasinya. Disertasi tersebut berjudul al-Farm 

Qhashash fi al-Qur‟an al-Karim (The Art of Narration in 

the Qur‟an),20
 yang berbicara tentang sejarah dari cerita-

cerita para Nabi, dengan menggunakan metode deduktif, 

Khalafullah cenderung beranggapan bahwa cerita-cerita 

yang ada di dalam al-Qur‘an bukanlah dipahami sebagai 

                                                             
19

 Moch Nur Ichwan, op.Cit. h. 17 
20

Lihat Hilman Latief, op. Cit.,h. 23.  
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sejarah belaka, sebaliknya merupakan cerita yang 

bercorak sastra. Menurutnya pula adalah suatu kesalahan-

pemahaman apabila cerita-cerita yang terdapat dalam al-

Qur‘an dianggap sebagai laporan sejarah. Dengan wujud 

al-Qur‘an sebagai karya sastra yang suci, Khalafullah 

percaya bahwa cerita-cerita yang terdapat di dalamnya 

bukanlah bersifat historis, tetapi lebih sebagai 

perumpamaan (examplication, amtsal), peringatan 

(exhortation, mau‟idzat), nasihat (admonition, „ibrat), 

dan petunjuk keagamaan (religion guidance, hidayah).
21

 

Pihak Universitas kemudian memperdebatkan 

validitas dari pendekatan yang digunakan Khalafullah 

dan menolak disertasinya tersebut. Setelah penolakan itu 

kemudian ia ditempatkan di tempat kerja di mana ia tidak 

dapat lagi mengajar, yakni Kementerian Pendidikan, jauh 

dari bidang keilmuannya. Sedangkan Amin al-Kulli yang 

merupakan pembimbing disertasinya, juga dilarang 

mengampu dalam bidang studi Islam.
22

 Bahkan lima 

tahun kemudian, pada tahun 1954, pemerintah menit 

                                                             
21

Ibid., h. 40 dalam M. Nur Cholis Setiawan, the literary 

Interpretation of The Qur‟an, dari Al-Jami‟ah: Journal of Islamic Studies, 

No. 61, th. 1998, h. 99-100. 
22

 Nashr Hamid Abu Zayd, Naqd al Kitab ad-Dini, terj, Khoiron 

Nahdiyyin, Kritik  Wacana Agama(Yogyakarta:LKiS, 2003), h. 4 lihat juga 

Hilman latief, h. 40-41. 
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paksa al-Khulli untuk segera mengundurkan diri bersama 

beberapa Professor lainnya.
23

 

Perdebatan serupa juga muncul jauh sebelum 

kasus Khulafullah muncul, yaitu sesaat setelah 

dipublikasikan buku Ali Abdul Razik, berjudul ―al-Islam 

wa Ushul al-Hukm‖ tahun 1925.
24

 Selanjutnya ada 

Thantha Husain dengan karyanya ―fi Syi‟r al-Jahili‖ 

tahun 1928.
25

 

Melihat pergulatan dan ketegangan yang sempat 

menimpa senior-seniornya itu, Nashr Hamid sendiri sadar 

akan resiko yang akan diterima, bahkan bukan tidak 

mungkin nasib serupa akan dialaminya, namun dengan 

berbagai pertimbangan, akhirnya ia tetap menjadi 

pengajar dengan spesialisasi studi Islam yang dibebankan 

dan dipercayakan kepadanya.
26

 Dan sejak saat itulah ia 

melakukan studi tentang al-Qur‘an, problem interpretasi 

dan hermeneutika.
27

 

Nashr Hamid juga mengajar Bahasa Arab untuk 

orang Asing di Centre for Diplomatis dan Kementerian 

Pendidikan selama periode 1976-1978, di samping tetap 

mengajar di Universitas Kairo. Karena kecerdasannya, 

                                                             
23

Hilman Latief,op.Cit.,h. 41 dalam The Case of Abu Zayd, h. 31-32. 
24

Ibid.,h. 41 
25

Ibid.,h. 41-42 
26

Ibid.,h.  43.  
27

Ibid.,h. 17 Dalam ‗Ablah al-Ruwaini, Dr. Nashr Abu Zayd, al-

Qahirah, 1993, h. 239-240. 
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panitia jurusan menetapkannya menjadi asisten dosen 

dengan mata kuliah pokok ―Studi Islam‖ pada tahun 

1982. Kemudian pada tahun 1995 ia mendapat 

kehormatan Profesor Penuh di bidang yang sama.
28

 

Selain menjalani pendidikan formal di Kairo, 

dalam karirnya ia sempat mendapatkan beberapa 

penghargaan dan beasiswa. Pada 1975, Abu Zayd 

mendapatkan beasiswa Ford Foundation Fellowship 

untuk melakukan studi selama dua tahun di American 

University yang terdapat di Kairo. Dua tahun kemudian 

ia meraih gelar MA dengan predikat cum laude dari 

jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Kairo 

dengan thesis yang berjudul Al-Ittijah Al-„Aqli fi Al-

Tafsir: Dirasah fi Qadhiyyah A-Majaz fi Al-Qur‟an ‟inda 

Al-Mu‟tazilah (Rasionalisme dalam Tafsir: sebuah Studi 

tentang problem metafora menurut Mu‘tazilah)
29

, dan 

dipublikasikan pada 1982, menyusul kemudian 

pengangkatannya menjadi dosen di universitas tersebut. 

Dalam thesis MA-nya ini, ia mengkaji teori metafor 

(majaz) Mu‘tazilah yang dipergunakan dalam studi dan 

interpretasi teks al-Qur‘an sebagai sumber legitimasinya. 

                                                             
28

Ibid.,h. 39. 
29

 Ali Harb (terj.), Naqd an-Nashsh (Kritik Nalar al-

Qur‟an)(Yogyakarta: LkiS, cet. II, 2003), h. 307 yang mengutip dari master 

piece Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum an-Nashsh: Dirasat fi Ulum al-

Qur‟an, (Beirut, Ma‘syurat al-Markaz ats-Tsaqafi al-‗Arabi, ad- Dar al-

Baidha‘, 1993). Lihat juga Hilman Latief,Ibid.,h. 17  
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Dalam konteks metafor, konsep muhkamat (ayat-ayat 

yang jelas) dan mutasyabihat (ayat-ayat ambigu) adalah 

problem paling polemis. Apa yang dianggap sebagai 

suatu muhkam oleh suatu madzab tertentu, bisa jadi 

dianggap mutasyabihat dalam pandangan Mu‘tazilah, dan 

demikian pula sebaliknya. Al-Qur‘an telah menjadi salah 

satu alat yang dipergunakan dalam perjuangan 

intelektual, sosial, dan politik.
30

 

Pada tahun 1978 sampai 1979, menjadi fellow 

pada Centre for Middle East Studies di Universitas 

Pennsylvania, Philadelphia, USA. Di mana ia 

mempelajari ilmu-ilmu sosial dan humanistik, khususnya 

teori-teori tentang cerita rakyat (folklore). Pada periode 

inilah, Abu Zayd menjadi aktif dengan Hermeneutik 

Barat. Ia menulis sebuah artikel ―al-Hirminiyuthiqa wa 

Mudhilat Tafsir an Nashah” (Hermeneutik dan problem 

penafsiran teks).
31

 Kemudian memperoleh Abdel Aziz al-

Ahwani Prize for Humanities pada tahun 1982. Semenjak 

tahun 1985 sampai 1989 menjadi Professor Tamu di 

Osaka University of Foreign Student, Jepang, serta 

                                                             
30

 Hilman Latief, op. Cit., h. 17 Dalam Ayman Bakr dan Elliot Colla, 

Silencing is at the Heart of My Case, Middle East Report, November-

Desember 1993, h. 97-98. 
31

Ibid.,h. dalam Fushul, Vol. 1, no. 3 (April 1981); dipublikasikan 

kembali dalam Nashr Abu Zayd, Isykaliyyat al-Qira‟ah wa Aliyyat al-

Ta‟wil. Beirut: al-Markaz ats-Tsaqafi al-‗Arabi, 1994 (edisi ke-3) h. 13-49. 
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menjadi Tamu di Universitas Leiden, Belanda, pada 

tahun 1995-1998.
32

 

Pada Usia ke-49 tahun ia menikah dengan Dr. 

Ibtihal Ahmad Kamal Yunis, Profesor Bahasa Perancis 

dan Sastra Perbandingan di Universitas Kairo, pada bulan 

April 1992. Dan sebulan kemudian, 9 Mei 1992,
33

 ia 

mengajukan promosi professor penuh di Universitas 

Kairo. Nashr Hamid menyerahkan dua bukunya, Al-Imam 

asy-Syafi‟i dan Naqd al-Khitab ad-Dini, serta sebelas 

paper akademik lain kepada panitia penguji. Dan hal 

yang ditakutkannya dahulu ketika akan terjun dalam 

bidang studi al-Qur‘an pada akhirnya menimpanya. Saat 

pengujian profesor ia diklaim sebagai perusak ortodoksi 

Islam, dituding Murtad, kasasinya ditolak sehingga harus 

bercerai dengan istrinya dan meminta perlindungan ke 

Negara  Belanda.
34

 

                                                             
32

Ibid.,h. 39. 
33

Pernikahan dengan Dr. Ibtihal Ahmad Kamal Yunis ini merupakan 

pernikahan kedua, setelah pernikahannya yang pertama pada awal tahun 

1980-an dan berakhir dengan perceraian. Lihat Moch Nur Ivhwan, op. Cit. h. 

47-48. 
34

Kasus hukum yang menimpa Nashr Hamid Abu Zayd ini disinyalir 

merupakan kebencian personal. Dari tiga komite-penguji-dua diantaranya 

menyetujui karya-karyanya. Salah seorang yang tidak setuju adalah Dr. ‗Abd 

al-Shabur Syahin, yang pada akhirnya mengalahkan suara mayoritas. 

Kebencian personal yang dia muliki kepada Nashr Hamid membuatnya 

mengambil keputusan subjektif dalam keputusan akademik, yang seharusnya 

objektif dalam menulai karya ilmiah. Ia memilih menyerang Nashr Hamid 

dengan menolak pengangkatan keprofesorannya dan bahkan mengklaim 
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Dalam masalah yang demikian sulit, Nashr Hamid 

sempat memperoleh penganugerahan the Republican 

Order of Merit for Service to Arab Culture oleh Presiden 

Tunisia pada bulan Mei 1993. Tak hanya itu, dalam 

kasusnya ini membuat Nashr Hamid semakin produktif 

dalam berkarya. Karena kasus hukumnya membuat 

sorotan yang sangat tak terduga di media Mesir maupun 

negara-negara Arab lainnya, hingga terdapat tujuh 

                                                                                                                                  
Nashr Hamid sebagai seorang Murtad. Tidak berhenti sampai disitu, dari 

pengadilan tingkat pertama Giza dan Pengadilan Banding Kairo 

memutuskan bahwa Nashr Hamid seorang murtad dan harus menceraikan 

istrinya. Pada tanggal 5 Agustus 1996, keputusan ini lalu ditetapkan oleh 

pengadilan Kasasi Mesir, Pengadilan Sipil Mesir Tertinggi. Kebencian 

personal ini berawal dari pendahuluan buku Kritik Wacana Agama, Nashr 

Hamid Abu Zayd mengkritisi Perusahaan Investasi Islam (Islamic 

Investment Company) merupakan alternatif praktik riba, sistem riba modern 

berkedok Islami yang diadobsi dari sektor perbankan Barat. Dr. ‗Abd al-

Shabur Syahinyang juga sebagai penasehat agama dibeberapa instansi Islam 

yang dicap sebagai pusat skandal publik terbesar tahun 1988 sedang 

mempertaruhkan reputasi dirinya di kancah hukum ini. Kemudian dengan 

kesempatan dan kekuasaan yang dimilikinya ia berusaha menghalangi 

kedoknya dengan menggunakan laporan akademik Nashr Hamid Abu Zayd 

untuk mendiskreditkan otoritasnya sebagai seorang Muslim dengan 

mengklaimnya sebagai seorang Murtad. Selain itu selang dua minggu setelah 

kejadian tersebut universitas memutuskan untuk tidak memberikan jabatan 

profesor penuh kepada Nashr Hamid Abu Zayd. Pada tanggal 2 April 1993, 

yang tepatnya adalah hari Jum‘at, Syahin yang merupakan Imam masjid 

‗Amr Ibn al-‗Ash juga menggunakan pengaruhnya di mimbar khutbah 

masjid Kairo tersebut, menyiarkan kepada jamaah publik dan menyatakan 

Nashr Hamid sebagai seorang murtad. Jum‘at berikutnya, berbagai masjid, 

bahkan hampir seluruh Mesir melakukan gugatan yang sama, termasuk 

masjid kecil di kampung halamannya, di desa Qahafah. Lihat Hilman Latif, 

op. Cit., h. 49-50. Moch Nur Ichwan, h. 22-25. Nashr Hamid Abu Zayd, Al-

Qur‟an , Harmeneutika dan Kekuasaan, Terj. Dede Iswad(Bandung: RQiS, 

2003), h. 29-31. 
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volume kliping tebal yang berisi tulisan-tulisan yang 

menentang dan mendukungnya. Nashr Hamid, terus 

positif dalam berkarya dan melawan penindasan yang 

dialaminya. Prestasi lainnya ia raih pada 1994, ia 

ditunjuk sebagai anggota dewan penasehat Encyclopedia 

of the Qur‟an.35
 

Nashr Hamid Abu Zayd akhirnya memperoleh 

gelar profesor penuh pada tahun 1995, dengan 

menyertakan sembilan tulisan kepada panitia promosi 

baru, dan pada 26 Juli 1995, ia bersama istri 

meninggalkan Mesir menuju Leiden, Belanda. Ia bekerja 

sebagai seorang profesor tamu di bidang Studi Islam di 

Universitas Leiden. Tetapi karena sang istri mengajar di 

universitas Kairo, maka Nashr Hamid membagi waktu di 

Leiden dan di Kairo.
36

 

Nashr Hamid meninggal di usia 67 tahun, tepatnya 

pada hari senin tanggal 5 Juli 2010 di rumah sakit Kairo, 

disebabkan oleh virus yang dinyatakan oleh para dokter 

merupakan virus langka.
37

 

2. Karya-karya Nashr Hamid Abu Zayd 

Telah disebutkan sebelumnya beberapa karya 

yang telah ditelurkan dari hasil pemikiran Nashr Hamid. 

                                                             
35

Ibid.,h. 23 
36

 Moch. Nur Ichwan, op. Cit, h. 23. 
37

Kompasiana, diunduh pada 30/05/2016. 
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Namun dalam bagian ini akan membahasnya dengan 

lebih lengkap dan fokus terhadap karya-karyanya. 

Kecintaan Nashr Hamid pada dunia akademik dan 

kemajuan Islam telah menghasilkan banyak karya, selain 

dua karya yang sebelumnya telah disebutkan di atas, al-

Ittihad al-„Aqli fi al-Tafsir: Dirasah Qadliyyat al-Majaz 

fi al-Qur‟an „inda Mu‟tazilah dan Falsafah al-Ta‟wil: 

Dirasah fi Ta‟wil al-Qur‟an „inda Muhy al-Din Ibnu 

Arabi, yang merupakan hasil thesis dan disertasi yang 

telah dipublikasikan.
38

 Ia menulis sebuah artikel berjudul 

al-Hirminiyutiqa wa Mu‟dilat Tafsir an Nashsh 

(Hermeneutika dan Problem Penafsiran Teks) yang 

ditulinya ketika menjadi fellow pada Centre for Middle 

East Studies di Universitas Pensylvania, Philadelphia, 

Amerika Serikat, dimana ia mempelajari ilmu-ilmu sosial 

dan humanitas, khususnya cerita rakyat (folklore). 

Menurut pengakuannya artikel hermeneutika ini 

merupakan yang pertama di tulisnya dalam Bahasa 

Arab.
39

 

Kemudian karya yang dihasilkan ketika berada di 

Jepang, yakni Mafhum an-Nashsh: Dirasah Fi „Ulum al-

Qur‟an dan Naqd al-Khittab al-Dini yang terbit pada 
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awal tahun 1990. Buku yang pertama (Mafhum an-

Nashsh) adalah hasil pergulatannya dengan pemikiran 

mu‘tazilah yang diselimuti interpretasi pragmatis dan 

ideologi atas al-Qur‘an, wacana sufi dengan konsep 

teologi-mistis dan wacana religio-politik. Dengan 

mendefinisikan hakikat objektif ―teks‖, interpretasi 

ideologis dapat direduksi sebesar mungkin. Teks haruslah 

dilihat sebagai sebuah teks linguistik historis yang 

muncul dalam lingkungan kultural dan historis tertentu. 

Langkah selanjutnya adalah bahwa teks harus dikaji dan 

diinterpretasikan secara ―objektif-ilmiah‖ yang 

dikembangkan dalam studi tekstual linguistik. Dalam hal 

ini, Nashr Hamid berargumen bahwa satu-satunya cara 

untuk mengkaji dan menginterpretasi al-Qur‘an adalah 

melalui metode linguistik (manhaj al-lughawi) dalam 

pengertian luas.
40Mafhum an-Nashsh: Dirasah Fi „Ulum 

al-Qur‟an ini juga merupakan jawaban tentang esensi 

―teks‖ dan cara menyikapinya. Sebuah pembacaan yang 

menerapkan mekanisme-mekanisme nalar historis-

humanis. Langkah ini dilakukan untuk meruntuhkan 

konsep teks sebagai wahyu yang memisahkan ―yang ada‖ 

secara azali di Lauh Mahfudz, yaitu data yang ditetapkan 

dengan kuasa ketuhanan yang mendahului realitas, yang 

melompati dan melewati hukum-hukumnya agar dapat 
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diletakkan pada tempatnya sebagai konsep lain, 

landasannya adalah bahwa al-Qur‘an merupakan teks 

kebahasaan dan produk kebudayaan yang berangkat dari 

keterbatasan konsep dan realitas, sangat berhubungan 

dengan bahasa yang memformatnya dan sistem 

kebudayaan yang membangun dan turut 

membentuknya.
41

 

Karya yang kedua Naqd al-Khithab al-Dini, 

merupakan buku paling kontroversial yang mencoba 

memasuki diskursus Islam kontemporer dengan 

mendefinisikan ulang agama.
42

 Buku ini merupakan 

bentuk kritik atas perkembangan wacana relogio-politik 

Islam dari Muhammad Abduh pada akhir abad ke-19 

sampai dengan Hasan Hanafi dan al-Yasar al-Islam (Kiri 

Islam) pada awal 1980-an. Kritik ini difokuskan pada 

interpretasi ideologis atas teks-teks keagamaan oleh para 

Islamis, Islamis moderat dan kaum liberal di Mesir.  

Al Imam asy Syafi‟i wa Ta‟sis al- Aidiyulujiya al 

Washatiyyah (Imam Syafi‘i dan pelopor Ideologi 

Moderat)
43

 adalah kritik terhadap pendiri madzhab 

hukum Syafi‘iyyah, Imam Syafi‘i (150-204 H); kritik 

atas ideologi moderat dalam Islam secara umum dan 
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teologi, yang dimapankan oleh Abu Hasan al-Asy‘ari (w. 

330 H); dan kritik dalam pemikiran Islam dan tasawuf 

oleh Abu Hamid al Ghazali (w. 505 H). Kritik utamanya 

adalah bahasan metodologi Imam Syafi‘i yang 

menimbulkan bergesernya posisi al-Qur‘an sebagai teks 

pertama dengan teks-teks sekunder (Sunnah Nabi dan 

interpretasi-interpretasi Ulama).
44

 

Setelah pulang dari Jepang dan masih dalam masa 

berjalannya kasus hukum yang menimpanya, lahirlah 

buku Isykalliyat al-Qira‟ah wa Aliyyat at-ta‟wil (Problem 

Pembacaan dan Mekanisme Interpretasi)
45

 yang 

mendiskusikan baik secara teoritis maupun praktis 

problem pembacaan dan interpretasi atas tradisi Islam. 

Nashr Hamid menganalisis teori-teori interpretasi dalam 

kacamata hermeneutika barat dan semiotik Arab, 

linguistik dan kritik sastra. Karena tradisi Arab yang 

homogen ini, problem pembacaan dan interpretasi 

sekiranya mencakup dimensi-dimensi linguistik, kritik 

sastra, retorik (balaghah) dan studi agama. Ia akhirnya 

mulai memperkenalkan hermeneutik Barat, di bagian 

pertama buku membahas perkembangan hermeneutik, 

mulai dari hermeneutik F. Schleimacher sampai Hans G. 
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Gadamer dan E.D Hirsch Jr. Selain itu juga menguak 

semiotika Arab terutama yang dikembangkan oleh al-

Jahiz, Qadhi ‗Abd al-Jabbar dan ‗Abd al-Qahir al-Jurjani. 

Mengkaji teori metafor al-Jurjani dan teori interpretasi 

Sibawayh. Kritik sastranya diekspresikan dalam 

pembacaan karya Adunis, al-Sabit, wa al-Mutahawwil  

(Yang Tetap dan yang Berubah) dan karya Ilyas Khuri, 

az-Zakirah al-Mafqudah (Memori yang Tercerabut).
46

 

Buku selanjutnya yang terbit adalah al-Mar‟ah fi 

al-Khithab al-Azmah (Perempuan dalam wacana Krisis) 

pada 1994, ia mengkritisi seputar wacana patriarkal 

tradisional tentang perempuan di negara-negara Arab-

Islam dan dunia Islam secara umum. Kajian khusus 

ditujukan kepada tafsir ath-Thabari dalam menafsirkan 

term perempuan dari asal kejadian sampai mitologi, 

aspek seksis bahasa Arab, wacana tentang perempuan 

baik dalam pergerakan, pencerahan maupun Islamis 

dalam kehidupan masyarakat (suku) maupun masalah 

hukum.
47

 

Saat kasus hukumnya meledak ia menulis dua 

buku, pada 1995 at-Tafkir fi Zaman at-Takfir (Pemikiran 

di Era Pengkafiran) dan pada 1996 al-Qawl al-Mufid fi 

Qadliyyah Abu Zayd (Ucapan yang Bermanfaat tentang 
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Abu Zayd). Dalam buku pertama berisi respon atas 

kritikan para penentangnya, dokumen-dokumen yang 

mencakup pembelaannya dihadapan pengadilan juga 

dilampirkan secara ekstensif. Buku kedua merupakan 

kumpulan tulisan yang mendukungnya, dari publikasi 

majalah dan koran serta surat-surat dukungan pribadi dan 

institusi dari dalam dan luar negeri (Mesir). 

An-Nashsh, as-Suktah, al-Haqiqah (Teks, 

Otoritas, Kebenaran) dipublikasikan pada tahun 1995, 

merefleksikan minat Nashr Hamid pada problem 

hubungan antara teks, otoritas, dan kebenaran.
48

 Ia 

menolak otoritas apapun yang menengahi antara teks dan 

kebenaran. Pendapatnya dalam interpretasi teks, dua hal 

yang dipertimbangkan dalam menginterpretasi al-Qur‘an 

adalah aspek historis dan konteks teks yang terlupakan. 

Ia juga mengkaji secara teoritis tentang teks (al-Qur‘an) 

dan interpretasi (tafsir dan takwil) sebagaimana 

diekspresikan dalam kultur dan bahasa Arab. Serta 

hubungan antara metafor dan kebenaran. Buku ini ditutup 

dengan diskusi interpretasi al-Qur‘an dengan alam 

sebagai tanda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 
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dasar-dasar diskusi semiotik atau semiologis dalam 

konteks pemikiran Islam.
49

 

Dalam periode pengasingan, ia menulis buku 

berjudul Dawa‟ir al-Khauf: Qira‟ah fi Khithab al-

Mar‟ah (Lingkaran ketakutan: Pembacaan atas wacana 

Perempuan) pada 1999. Buku ini ia dedikasikan kepada 

istri tercintanya: Ibtihal Yunis. Sebagian dari kumpulan 

artikel dalam buku ini telah diterbitkan dalam buku 

sebelumnya, al-Mar‟ah fi al-Khithab al Azmah, kecuali 

tiga artikel lain, tentang hak asasi manusia, hak asasi 

perempuan dan sebuah kajian kritis atas buku Fatimah 

Mernissi, Islam and Democracy (1992). Ia menawarkan 

reinterpretasi atas wacana al-Qur‘an tentang pernikahan 

(khususnya poligami), perceraian, hak waris perempuan 

dan jilbab. Dan di perasingan ini buku-buku karya Nashr 

Hamid telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, 

seperti Jerman Belanda, Perancis, Turki, Indonesia dan 

Persia.
50

 

 

B. Konsep Teks [al-Qur’an] menurut Nashr Hamid Abu 

Zayd 

Sebagai teks bahasa, Al-Qur‘an dapat disebut sebagai 

teks sentral dalam sejarah peradaban Arab. Dapat dikatakan 

                                                             
49

Moch Nur Ichwan, op. Cit., h. 24-25. 
50

Ibid., h. 24-26. 



48 

 

bahwa peradaban Arab-Islam adalah peradaban teks
51

. 

Artinya, bahwa dasar-dasar ilmu dan budaya Arab-Islam 

tumbuh dan berdiri tegak di atas landasan di mana ―teks‖ 

sebagai pusatnya tidak dapat diabaikan.
52

 

Apabila peradaban ini berpusat di sekitar teks, 

sebagai salah satu poros utamanya (peradaban), maka tak 

pelak lagi, interpretasi (ta‟wil) sebagai sisi lain dari teks, 

merupakan salah satu mekanisme kebudayaan dan peradaban 

yang penting dalam memproduksi pengetahuan.
53

 Oleh 

karena peradaban Arab memberikan prioritas sedemikian 

rupa terhadap teks al-Qur‘an dan menjadikan interpretasi 

sebagai metode maka dapat dipastikan bahwa peradaban ini 

memiliki suatu konsep, meskipun implisit, tentang hakikat 

teks dan metode-metode interpretasinya. Meski demikian 

dalam kenyataannya aspek interpretasi mendapatkan sedikit 

perhatian dalam beberapa kajian yang difokuskan kepada 

ilmu-ilmu agama semata dengan mengabaikan ilmu-ilmu 

lainnya, sementara konsep teks belum disentuh melalui kajian 

yang mampu mengeksplorasi konsep tersebut.
54
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Kajian tentang konsep teks adalah kajian tentang 

hakikat dan sifat al-Qur‘an sebagai teks bahasa. Ini berarti 

bahwa kajian ini memperlakukan al-Qur‘an sebagai Kitab 

Agung berbahasa Arab, tentang pengaruh abadi 

kesusastraannya.
55

 Meminjam pendapat Amin al-Kulli dalam 

kesimpulan-nya tentang teks al-Qur‘an dinyatakan bahwa al-

Qur‘an adalah ―buku berbahasa Arab yang paling agung dan 

tinggalan sastra yang abadi‖ bahkan ―buku seni berbahasa 

Arab yang paling suci‖.
56

 

Al-Qur‘an berubah dari sebuah nash (teks) menjadi 

mushaf (buku) dari tanda menjadi sesuatu yang hampa 

makna. Perubahan sifat dan watak teks, termasuk juga 

fungsinya merupakan produk dari sejumlah trend kultural 

yang hegemonik-kultur konservatif.
57

 Menurut Nashr Hamid, 

nash (teks) berarti makna (dalalah) dan memerlukan 

pemahaman, penjelasan, dan interpretasi, sedangkan mushaf 

(buku) tidaklah demikian, karena ia telah bertransformasi 

menjadi ―sesuatu‖ (syay‟), baik suatu karya estetik 

(tastakhdimu li al zinah) ataupun alat untuk mendapatkan 

berkah Tuhan (li-Itimas al-barakah).
58
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Kepentingan paling utama dari seorang intelektual 

dan pengkaji yang menyerukan pencerahan adalah 

mengkritik
59

 pemikiran keagamaan, dengan menggunakan 

beberapa gaya dan metode ilmiah di dalam mengkaji dan 

menganalisis, dan puncaknya adalah membentuk ―kesadaran 

ilmiah‖ terhadap tradisi, karena menciptakan kesadaran 

seperti ini menurut Nashr Hamid, dapat melahirkan perangkat 

yang efektif di dalam melawan gagasan fundamentalis dan 

merupakan persyaratan mendasar bagi keberhasilan 

kebangkitan dan pembaruan.
60

 

Mengkaji tradisi harus dimulai dari dasar, yaitu dari 

teks al-Qur‘an sebagai sumber kebudayaan Islam dan 

porosnya. Ali Harb menyatakan bahwa selagi persoalan yang 

berkaitan dengan pergumulan teks (al-Qur‘an) dapat 

diketahui, maka ragam dan perbedaan teks tidak ada masalah. 

Bahkan lebih baik hendaknya tipe-tipe dan data-data itu 

beragam, dimana ia berputar pada batasan-batasannya yang 
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tinggi.
61

 Secara umum, teks sesuai dengan ragam 

perbedaannya, dalam kritik teks, adalah sama. Maka 

perbedaan antara teks satu dengan yang lainnya, dari aspek 

dan isi dan kandungannya, atau dari aspek temanya, adalah 

tidak penting.  

 Episteme modernitas telah mengubah persepsi kaum 

Muslim tentang al-Qur‘an dan interpretasinya.
62

 

Perkembangan interpretasi al-Qur‘an sejak Sayyid Ahmad 

Khan (1817-1898) di India dan Muhammad Abduh (1849-

1905) di Mesir, telah menyaksikan perubahan interpretasi al-

Qur‘an dari tekstual kepada rasional dan kontekstual. Makna 

tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang statis, melainkan 

dinamis dan historis yang dikembangkan sebagai hasil dari 

adanya perubahan waktu dan tempat. Kesadaran akan 

historisitas makna sangatlah sentral dalam hermenutika Al-

Qur‘an kontemporer.
63

 

Sejak tahun 1970-an, karya-karya ilmiah dan kritis 

mulai bermunculan. Karya- karya ini berakar dalam berbagai 

disiplin ilmu-ilmu sosial dan humanitas, yang diinspirasi oleh 
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pola pikir yang diturunkan dari tiga trend dasar: ilmu sosial 

kritis Anglo-American, Marxisme Barat, dan pemikiran 

strukturalis-pascastrukturalis.
64

 Beberapa intelektual 

berupaya untuk membaca dan menginterpretasikan ulang teks 

al-Qur‘an dengan menggunakan perangkat-perangkat studi 

baru yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan 

humanitas ini. 

Fazlur Rahman (1919-1988), seorang filosof muslim 

pembaru liberal Pakistan, misalnya, menawarkan gagasan-

gagasan kontroversialnya tentang hakikat al-Qur‘an dalam 

bukunya yang berjudul Islam.
65

 Al-Qur‘an menurutnya 

adalah ―kata-kata tuhan, dan di dalam pengertian biasa juga 

keseluruhannya adalah kata-kata Muhammad. Al-Qur‘an 

secara jelas mencakup keduanya‖.
66

 Ia juga menekankan 

bahwa moral adalah nilai dasar al-Qur‘an.
67

 Ia mengusulkan 

metode ―gerakan ganda‖ (double movement), dari situasi 

masa kini kepada masa al-Qur‘an, kemudian kembali ke masa 

kini.
68

 

Akhir tahun 1980-an muncul gerakan feminis dalam 

Islam. Ada dua wakil penting yang dalam gerakan ini yang 
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mengembangkan hermeneutika al-Qur‘an Feminis: Riffat 

Hassan dan Amina Wadud. Riffat Hassan mengusulkan tiga 

prinsip interpretasi, prinsip yang pertama, akurasi linguistik 

(Linguistic Accuracy), yakni ―melihat sebuah tema atau 

konsep untuk berupaya memperoleh pemahaman, dengan 

cara merujuk kepada semua leksikon klasik dan lain-lain, 

memahami makna apa yang dimaksud dengan kata tersebut 

dalam kebudayaan dimana tema atau konsep itu 

dipergunakan.‖ Prinsip yang kedua adalah kriteria konsistensi 

filosofis (criterion of philosophical consistency), yakni untuk 

melihat ―bagaimana pelbagai penggunaan kata-kata [dalam 

al-Qur‘an] itu secara filosofis konsisten dan tidak 

bertentangan.‖ Prinsip yang ketiga adalah kriteria etis (ethical 

criterion), yang dalam pelbagai hal adalah yang paling 

penting. ―Apabila Tuhan itu adil, keadilan ini haruslah 

terefleksikan dalam al-Qur‘an. Tuhan tidak dapat melakukan 

ketidakadilan. Apabila ada bagian tertentu dalam al-Qur‘an 

yang tampak tidak adil, meskipun dari sudut pandang 

manusia, penafsir haruslah berupaya mendapatkan sebuah 

interpretasi yang lebih adil dan pantas tentangnya.‖
69

 

Sebagaimana Riffat Hassan, Amina Wadud, Profesor 

Religious Studies pada Virginia Commonwealth University, 

                                                             
69

Moch Nur Ichwan, Ibid.,h. 38. Dalam Raffat Hassan, Women‟s 

interpretation of Islam, dalam Hans Thijsen (ed.), Woman and Islam in 

Mulsim Sociaty.  The Hague: Ministry of Foreign Affairs, 1994 (Proverty 

and Development vol. 7), h. 116. 



54 

 

mengusulkan pembacaan feminis atas al-Qur‘an. Ia 

menggunakan metodologi Fazlur Rahman dan analisis 

semantik Toshihiko Izutsu untuk memostulatkan sebuah 

pembedaan antara ―prior-teks‖ al-Qur‘an yang secara historis 

dan kultural terkontekstualisasi, dan sebuah ―metateks‖ yang 

lebih luas yang mengantarkan sebuah pandangan dunia yang 

lebih toleran dan universal. Ia menyimpulkan bahwa 

walaupun al-Qur‘an sesungguhnya mengakui perbedaan 

gender fungsional yang didasarkan atas kajian secara 

biologis, ia tidak mengusulkan peran esensial atau yang 

secara kultural bersifat universal bagi laki-laki dan 

perempuan. Ia mendasarkan argumennya atas fakta bahwa al-

Qur‘an menekankan pada ―kesetaraan purba‖ (primal 

equality) laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan eskatologis 

mereka di akhirat. Berdasarkan atas argumen ini ia 

menginterpretasi ulang beberapa terminologi hukum al-

Qur‘an yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga.
70

 

 Hermeneutik pembebasan diusulkan oleh intelektual 

muslim seperti Hasan Hanafi pada tahun 1980-an dan Farid 

Esack pada tahun 1990-an. Hasan Hanafi biasanya dianggap 

sebagai seorang filosof ketimbang hermeneutikus, namun 

disertasi Ph.D-nya merupakan sebuah pengkajian 
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hermenutika Islam yang sangat komprehensif yang tidak 

diabaikan begitu saja.
71

 Ia juga menulis beberapa artikel 

tentang hermeneutika al-Qur‘an dan juga karya eksegetis, 

meskipun bukan kitab tafsir dalam pengertian tradisional.
72

 

Menurutnya, hermenutika bukan hanya sebuah seni 

interpretasi dan teori pemahaman, namun juga merupakan 

ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu dari tingkat kata 

ke tingkat realitas, dari logos ke praktis.
73

 Ia mengusulkan 

sebuah hermeneutika al-Qur‘an yang spesifik (juz‟i), tematik 

(maudlu‟i), temporal (zamani), dan realistik (waqi‟i), dan 

menekankan makna dan tujuan ketimbang kata-kata dan 

huruf. Hermeneutika al-Qur‘an haruslah berdasarkan atas 

pengalaman hidup dimana penafsir hidup, dan dimulai 

dengan kajian atas problem-problem manusia.
74

 Teori 

hermeneutiknya terutama didasarkan atas pengertian asbab 

al-nuzul, dalam pengertian bahwa realitas selalu mendahului 
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wahyu. Interpretasi harus mengambil titik berangkatnya dari 

realitas, dalam problem-problem dimana manusia 

mendapatkan dirinya, dan kemudian kembali kepada wahyu 

(al-Qur‘an) untuk mendapatkan sebuah jawaban teoretis 

(logos). Jawaban teoretis ini haruslah kemudian diterapkan 

dalam praksis. Interpretasi selalu di dalam praksis.
75

 

Farid Esack, seorang intelektual Muslim Afrika 

Selatan dan aktifis hak asasi manusia, mengusulkan sebuah 

metode ―hermeneutika al-Qur‘an tentang pluralisme religius 

untuk pembebasan‖ (al-Qur‟anic hermeneutic of religious 

pluralism for liberation)
76

 yang didasarkan atas konteks dan 

pengalaman hidup masyarakat Afrika Selatan, yang (pernah) 

dibentuk oleh politik apartheid, ketidakadilan dan 

penindasan. Ia lebih menekankan pada hermeneutika 

penerimaan (reception hermeneutics),
77

 yang biasanya 
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didiskusikan dalam konteks fungsionalisme.
78

 Yang sentral 

dalam hermeneutiknya adalah pertanyaan mengenai 

bagaimana teks al-Qur‘an diterima oleh masyarakat Muslim 

Afrika Selatan. Demikian pula, konteks spesifik, dimana teks 

al-Qur‘an diterima dan dialami, dan bukannya konteks 

universal, adalah titik berangkat interpretasi apapun. Dalam 

hal ini, adalah masyarakat yang berhak menginterpretasikan 

wahyu Allah, Al-Qur‘an, dan bukannya Ulama.
79

 

Mahmud Muhammad Thaha, mengembangkan 

hermenetik untuk hak asasi manusia. Hal ini kemudian lebih 

jelas di tangan muridnya, Abdullah Ahmed an-Na‘im.
80

 

Metodologi interpretasi utamanya didasarkan atas teori naskh 

(abrogasi, penghapusan). Namun, tidak seperti teori naskh 

tradisional yang mengatakan secara garis besar bahwa teks 

Madaniyah menghapus teks Makiyah, teori Thaha adalah 

sebaliknya, teks Makiyahlah yang menghapus teks 

Madaniyah.
81

 Implikasi metodologi semacam ini dalam 
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pemikiran Islam sangatlah besar, khususnya dalam bidang 

pemikiran hukum Islam. Ia mengkritik, hukum-hukum Islam 

tradisional, seperti mencambuk (jild) bagi pezina dan 

pemotongan tangan bagi pencuri yang merupakan produk 

interpretasi teks-teks Madaniyah.
82

 

Trend lain adalah hermeneutika al-Qur‘an yang 

dikembangkan dalam kerangka linguistik dan kritik sastra. 

Tiga intelektual penting yang mengembangkan trend ini 

adalah Mohammed Arkoun, Muhmmad Shahrour, dan Nashr 

Hamid Abu Zayd. Mohammed Arkoun, seorang 

pascastrukturalis muslim terkemuka, berupaya meng-counter 

interpretasi tradisional al-Qur‘an.
83

 Ia memformulasikan 

dasar baru untuk pembacaan ulang al-Qur‘an, sebuah 

pembacaan yang berdasarkan atas disiplin-disiplin modern 

linguistik, semiologi, antropologi, sosiologi, dan sejarah. 

Pada sisi lain, Muhammad Shahrour, yang meskipun tidak 

terdidik sebagai seorang linguis atau kritikus sastra (karena ia 

seorang insinyur sipil), mendasarkan hermeneutika al-

Qur‘annya atas prinsip linguistik klasik yang dikembangkan 

oleh Ibn al-Jinni, ‗Abd al-Qahir al-Jurjani, dan Abi Ali al-
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Farisi bahwa ―tidak ada sinonimitas dalam bahasa manusia‖ 

(kullu al-alsuni al-insaniyah la tahwi khosiyat al-taraduf).84
 

Nashr Hamid Abu Zayd berupaya untuk mengkaji 

teks al-Qur‘an  dalam sinaran linguistik dan kritik sastra 

modern. Hermeneutik al-Qur‘an dan kritik al-Qur‘an bertemu 

dalam pendekatannya atas teks al-Qur‘an. Menurutnya, Studi 

al-Qur‘an adalah sebuah bidang keilmuan interdisipliner, 

perkembangan yang dibimbing oleh kemajuan yang dicapai 

dalam ilmu-ilmu sosial dan humanitas, khususnya dalam 

bidang linguistik, semiotika, dan hermeneutika. Ia yakin 

bahwa pendekatan sastra atas teks al-Qur‘an akan menjadi 

pendekatan masa depan dalam bidang studi al-Qur‘an.
85

 

Kajian modern dengan menggunakan pendekatan 

linguistik dan sastra terhadap wacana keagamaan memang 

seringkali menimbulkan kontroversi.
86

 Meskipun model 

pendekatan terhadap al-Qur‘an tersebut mengundang 

kontroversi, tetapi bila ditelaah lebih jauh nampaknya masih 

berada dalam satu bingkai teoritik dengan apa yang sudah 

dilakukan oleh para ulama terdahulu, yakni-meminjam 
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pendapat Andrew Rippin-
87

―to make the text understandable 

and relevant” pada satu sisi dan pada sisi lain menunjukkan 

telah terjadinya ketakragaman alam pikir, kultur, metode, 

emosi, dan sikap intelektual yang melingkupi sang pengkaji 

(the readers), kaum Muslimin, ketika mempersepsikan dan 

memposisikan al-Qur‘an. Dalam historisitasnya, keragaman 

diatas berpeluang pula untuk melahirkan perbedaan-

perbedaan perspektif yang digunakan.
88

 

Ditengah umat Islam khususnya, kehadiran teks al-

Qur‘an telah melahirkan pusat pusaran wacana keislaman 

yang tak pernah berhenti, bahkan gelombangnya semakin 

membesar, yaitu sebuah gerak sentripetal dan sentrifugal. 

Gerak sentrifugal yang dimaksud adalah karena teks-teks al-

Qur‘an itu ternyata mempunyai daya dorong yang sangat kuat 

bagi umat Islam untuk melakukan interpretasi dan 

pengembangan makna atas ayat-ayatnya, yang untuk 

selanjutnya, terjadilah pengembaraan intelektual karena 
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dorongan al-Qur‘an tersebut.
89

 Arus gerak sentrifugal itu 

sekaligus juga berbarengan dengan arus gerak sentripetal. 

Maksudnya, seluruh wacana keislaman yang telah 

berlangsung belasan abad dan telah melahirkan sekian 

banyak tafsir dan komentar mengenai berbagai banyak 

bidang persoalan hidup yang sekular, namun upaya untuk 

selalu merujuk pada al-Qur‘an juga sangat kuat. 
90

 

 

C. Teks Sebagai Produk Budaya 

Kontroversi seputar masalah al-Qur‘an adalah salah 

satu dari sekian isu yang banyak diperdebatkan.
91

 Perdebatan 

tentang status al-Qur‘an ini sebenarnya bukan perdebatan 

yang baru. Perdebatan serupa dapat dibandingkan dengan 

perdebatan yang terjadi dikalangan mutakalimin klasik 

(Sunni) tentang apakah Al-Qur‘an itu Qadim ataukah Jaddid 

(Baru).
92

 Perdebatan klasik ini bahkan melahirkan sebuah 

fenomena memilukan, yaitu mihnah oleh kelompok 

Mu‘tazilah yang didukung penguasa --(daulah Abbasiyyah) 

pada abad kesembilan-- untuk memaksakan pandangannya 

bahwa al-Qur‘an itu Baru atau Makhluk.
93

 Kelompok ini 

dikenal dan memiliki label ahl al-„adl wa al-tauhid 
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berpendapat bahwa penciptaan al-Qur‘an ini berbeda dengan 

esensi Tuhan, sebab (esensi) bersifat abadi dan di luar 

jangkauan pemahaman manusia, sedangkan kata-kata-Nya, 

yakni al-Qur‘an adalah ciptaan.
94

 

Meskipun dua dekade sudah kaum mu‘tazilah 

dimarginalkan oleh kuatnya doktrin dan kepercayaan Sunni 

tentang keabadian al-Qur‘an yang sempat tak tergoyahkan, 

namun sisa-sisa pemikiran mereka masih berpengaruh sampai 

sekarang, seperti ditunjukkan dalam tulisan Nashr Hamid 

Abu Zayd. Ia berusaha menerapkan metode kontemporer 

berupa telaah terhadap teks-teks secara kritis (textual 

criticism), yang dalam hal ini sang pengkaji berusaha 

mengutarakan berbagai kemungkinan - kemungkinan yang 

dapat dipikirkan dalam studi al-Qur‘an, mengkontekstualkan 

kitab (suci) dalam setting historis. Menggunakan metode 

tersebut merupakan tantangan besar bagi kaum ortodoksi, 

ketika itu secara diametral bertentangan dengan metode yang 

sering digunakan secara konvensional dalam membaca teks 

kitab suci.
95

 

Isu yang dilontarkan oleh Nashr Hamid yang 

menyatakan al-Qur‘an produk budaya ini harus diakui cukup 

kontroversial. Seakan menentang kesepakatan umum di 

kalangan umat Islam akan sakralitas eksistensi al-Qur‘an. Ia 
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menyatakan bahwa al-Qur‘an yang ada di hadapan kita saat 

ini adalah produk budaya. Tentu saja pernyataan semacam ini 

mengandung reaksi yang tidak ringan, bahkan demi 

pandangannya ini Nashr Hamid harus menanggung resiko 

diceraikan dari istrinya sebagai konsekuensi dari pemurtadan 

yang ditimpakan atas dirinya.
96

 

Dasar pemikiran Nashr Hamid sebelum 

menyimpulkan status al-Qur‘an (produk budaya) ini adalah 

pembagian terhadap dua fase teks al-Qur‘an yang 

menggambarkan dialektika teks dengan realitas sosial-

budayanya: 

1. Fase ketika teks al-Qur‘an membentuk dan 

mengkonstruksikan diri secara struktural dalam sistem 

budaya yang melatarinya, dimana aspek kebahasaan 

merupakan salah satu bagiannya. Fase inilah yang 

kemudian disebut periode pembentukan (marhalah al-

tasyakkul) yang menggambarkan teks al-Qur‘an sebagai 

―produk kebudayaan‖. 

2. Fase ketika teks al-Qur‘an membentuk dan 

mengkonstruksi ulang sistem kebudayaannya, yaitu 

dengan menciptakan sistem kebahasaan khusus yang 

berbeda dengan bahasa induknya dan kemudian 

memunculkan pengaruh dalam sistem kebudayaannya. 

                                                             
96

Fahruddin Faiz, Hermeneutika al-Qur‟an Tema-Tema Kontroversial 

(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005)h. 99. 



64 

 

Dalam fase ini Nashr Hamid menyebutnya sebagai 

periode pembentukan (marhalah tasykil). Teks yang 

semula merupakan produk kebudayaan, kini berubah 

menjadi produsen kebudayaan.
97

 

Pada hakikatnya dengan konsepnya ini Nashr Hamid 

ingin mengatakan bahwa ketika di wahyukan kepada 

Muhammad yang hidup di Jazirah Arab dengan segala 

budaya dan tradisinya, itu berarti al-Qur‘an memasuki 

wilayah kesejarahan manusia, dan ketika ia memasuki 

wilayah kesejarahan manusia, maka merupakan keniscayaan 

bagi al-Qur‘an untuk memakai struktur tata-bahasa dan tata-

budaya Arab untuk menyampaikan misi Risalah-Nya melalui 

Muhammad. Namun pada kenyataannya pernyataan Nashr 

Hamid ini malah mengundang berbagai serangan terhadap 

dirinya. Di antara yang menjadi bahan serangan terhadap 

Nashr Hamid adalah pernyataannya dalam salah satu 

kitabnya, Naqd Khitab ad-Diny, bahwa begitu wahyu 

diturunkan pertama kali, maka ia berubah status dari sebuah 

teks ketuhanan (nash Ilahi) menjadi teks manusiawi (Nash 

Insani), karena begitu masuk kesejarahan manusia, maka ia 

berubah dari wahyu (tanzil) menjadi sebuah pemahaman dan 

penafsiran (ta‟wil). Orang pertama yang melakukan 

perubahan dari tanzil menjadi takwil ini tentu saja adalah 
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Rasulullah sendiri, sehingga harus dipilih tegas perbedaan 

antara pemahaman Rasul tentang teks dan sifat dasar teks 

tersebut yang merupakan wahyu Tuhan;
98

 padahal al-Qur‘an 

yang sampai kepada kita saat ini jelas melalui Rasulullah 

Muhammad. Dengan pernyataan inilah kemuaian Nashr 

Hamid dituduh mengingkari aspek ketuhanan al-Qur‘an dan 

menganggapnya sebagai teks manusia.
99

 

Kehadiran teks dalam tradisi keagamaan memang 

telah membawa implikasi yang sangat luar biasa bagi 

perkembangan intelektual, kebudayaan dan peradaban. 

Peradaban Arab-Islam, nampaknya memiliki tradisi teks yang 

cukup kuat ketimbang peradaban lain. Perhatian yang 

diberikan oleh Nashr Hamid dalam menelaah tradisi Arab-

Islam dipusatkan kepada ―pembacaan‖ teks. Karena dalam 

pengandaiannya, peradaban dapat diklasifikasikan ke dalam 

tiga bagian: peradaban Mesir terdahulu yang disebutnya 

sebagai ―peradaban pasca kematiannya‖ (hadarat ma ba‟ada 

al-maut), peradaban Yunani disebut sebagai ―peradaban akal‖ 

(hadarat al-„aql), sedangkan peradaban Arab Islam adalah 

―peradabah teks‖ (hadarat al-Nass).
100

 

Peradaban Arab-Islam disebut sebagai peradaban 

teks dalam arti peradaban yang menegaskan asas-asas 
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epistemologi dan tradisinya atas dasar suatu sikap yang tidak 

mengabaikan pusat teks di dalamnya. Kendati demikian, hal 

ini tidak berarti bahwa teks itu sendiri yang menumbuh-

kembangkan peradaban ataupun meletakkan dasar 

kebudayaan dalam sejarah masyarakat Islam. Sesungguhnya 

faktor utama yang melandasi bangunan peradaban dan 

menjadi dasar epistemologi dari suatu kebudayaan--

meminjam pendapat Nashr Hamid Abu Zayd--adalah proses 

dialektika manusia dengan realitasnya (jadal al-insan ma‟a 

al-waqi‟)—sosial, ekonomi, politik, dan budaya—di satu sisi, 

dan proses dialog kreatif yang terjalin dengan ―teks‖ (wa 

hiwaruh ma‟a an-Nass) di sisi lain.
101

 Realitas sebagai  

Sebuah ―teks‖ seperti kondisi kesejarahan manusia 

ataupun ―teks-teks‖ keagamaan lain yang bersifat liturgis 

seperti al-Qur‘an, berperan sebagai instrumen yang 

melengkapi lahirnya kebudayaan dan peradaban masyarakat 

Arab-Islam dan masyarakat beragama pada umumnya.
102

 

Mayoritas pemahaman kaum muslimin terhadap teks 

al-Qur‘an agaknya menunjukkan satu bentuk pemaknaan 

yang bersifat langsung terhadap teks-teks liturgis yang 

bersifat kebahasaan, yang dalam khasanah Islam klasik 

maupun modern lebih populer dengan sebutan ―tafsir‖. 
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Selanjutnya, dalam peta perkembangan interpretasi al-Qur‘an 

kontemporer, proses tersebut sering dianggap sebagai model 

penafsiran yang didasarkan pada upaya memahami atau 

mencari makna teks al-Qur‘an dari segi narasi (kebahasaan) 

belaka, seperti yang telah banyak dilakukan dan dihasilkan 

oleh para ulama tafsir klasik. Namun, seiring dengan metode 

perkembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer, 

perspektif yang sebatas analisis narasi ini dikembangkan lagi 

melalui pembentukan cara pandang kritis dalam upaya 

melihat al-Qur‘an sebagai sebuah teks yang bersifat historis 

dengan bahasa yang lahir dalam budaya masyarakat tertentu, 

dan tentunya mewakili sifat-sifat kultural masyarakat 

tersebut. Artinya, disamping konteks narasi dalam memaknai 

teks al-Qur‘an perlu disertai pula dengan upaya memahami 

―konteks kultural‖ dan ―konteks pembacaan‖ teks tersebut.
103

 

Wahyu diturunkan dalam konteks yang tidak kosong 

dari sejarah manusia, oleh karena itu interpretasi terhadap 

wahyu merepresentasikan unsur kesejarahan yang berlaku 

saat itu. Jika ditelaah lebih jauh dalam perspektif linguistik 

maka terdapat problem ―jarak‖ ontologis antara eksistensi 

Nabi Muhammad Saw.yang bersifat natural dengan 

―eksistensi‖ tuhan yang bersifat supranatural. Dalam hal 

inilah arti penting perspektif linguistik – yang merupakan 

bagian dari semiotika – ataupun perspektif sastrawi 

                                                             
103

Ibid.,h. 27-28.  



68 

 

digunakan untuk memahami secara lebih elaboratif mengenai 

persoalan pewahyuan, bahasa agama dan wacana keagamaan 

yang berkembang dari suatu teks, khususnya al-Qur‘an.
104

 

Adapun Nashr Hamid yang melakukan pendekatan bahasa, 

melihatnya dengan cara unik, karena menurutnya baik al-

Qur‘an maupun pewahyuan al-Qur‘an, keduanya memiliki 

sejarah kontekstual.
105

 

Analisis  konteks cukup berperan penting dalam 

memahami peristiwa pewahyuan, sebab konsep ―wahyu‖ itu 

tidak akan dapat dimengerti kecuali dengan melihat konteks 

sebelumnya. Hal ini menandakan terdapat hubungan antara 

realitas (sebagai konteks) dengan teks. Seseorang tidak 

mungkin mengerti dan dapat memahami dengan mengambil 

teks diluar realitas.
106

 Sebuah majalah yang terbit di Mesir, 

mencatat pandangan Nashr Hamid di atas sebagai berikut: 

“No text comes free as historical context. As text, the 

Qur‟an is no exception and is, there for, a proper subject for 

interpretation. Indeed, throughout its history, the Qur‟an has 

been the subject of various schools of interpretation: To say 
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that Qur‟an is a historical text in no way implies that its 

origin are human. However, given that God‟s eternal word as 

was revealed to Muhammad in seventh – century Arabia at a 

specific time and place, this make it an historical text. 

Whereas God‟s eternal word exist in a sphere beyond human 

knowledge, an historical text may be subject to historical 

interpretation and understanding.”107
( tidak ada teks yang 

terbebas dari konteks historis. Sebagai teks, al-Qur‘an pun 

tidak terkecuali, karena itu ia selalu menjadi subjek 

interpretasi. Sehingga, sepanjang sejarahnya, al-Qur‘an 

menjadi subjek dari berbagai madzab interpretasi; 

menyatakan bahwa teks al-Qur‘an itu historis tidaklah berarti 

bahwa ia berasal dari manusia. Hanya saja, untuk 

menyatakan kata-kata Tuhan yang abadi itu telah di 

wahyukan kepada Nabi Muhammad pada abad tujuh di 

wilayah Arabia pada ruang dan waktu yang tertentu, inilah 

yang menjadikannya teks historis. Bagaimanapun kata-kata 

Tuhan yang abadi itu berada di luar pengetahuan manusia, 

teks historis dapat menjadi subjek untuk interpretasi dan 

pemahaman historis pula). 

Tidak berlebihan apabila Nashr Hamid dalam studi 

al-Qur‘an, di samping teks-teks keagamaan lainnya yang 

kemudian ditelurkan dalam sebuah karya mengenai ―kritik 
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wacana keagamaan‖.
108

 Karena tidak dapat disangkal bahwa 

peranan teks-teks keagamaan, baik al-Qur‘an, Hadits dan 

pemikiran keagamaan yang merupakan ijtihad dan 

interpretasi para ulama, telah membentuk  sebuah 

pengetahuan yang kemudian dipegang oleh sang penafsir. 

Pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai ―wacana 

keagamaan.‖ Bilamana pengetahuan dan ilmu pengetahuan 

itu membeku, begitupun dengan interpretasi dan metodenya, 

maka akan menjadi delusi dan ―kesadaran palsu‖ (false 

consciousness) yang merintangi praktik sosial manusia untuk 

merealisasikan potensi kebenaran dan kebebasannya, sebab 

keduanya telah menjadi ―ideologis‖ dan berpotensi menjadi 

―hegemoni interpretasi‖. Untuk itu, proses kritik 

berkepentingan untuk membebaskan dan sekaligus 

melepaskan masyarakat yang mendekam dalam kungkungan 

ideologi itu melalui ―kritik ideologi‖, atau meminjam istilah 

Nashr Hamid adalah ―kritik wacana keagamaan‖. Sehingga 

pendekatan, pemikiran, pemaknaan, maupun interpretasi 

terhadap teks-teks keagamaan bisa lebih dinamis, 

kontekstual, inklusif dan relevan dengan wacana masyarakat 

kekinian. Dalam rangka itu menurut Nashr Hamid, 

diperlukan ―pembacaan produktif‖ (al-Qira‟ah al-Muntijah) 
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dalam upaya melakukan interpretasi terhadap teks,
109

 di 

samping hermeneutik,
110

 dalam pengertian sebagai the 

process of deciphering which goes from manifest contentand 

meaning to latten or hidden meaning.
111

 

Teori hermeneutikanya Schleirmacher, yang juga ikut 

menyelinap dan bahkan menjadi bagian dari teori Nashr 

Hamid dalam mengembangkan teori interpretasi dalam 

kaitannya dengan teks dan konteks, menyoroti dua persoalan: 

pertama, pemahaman gramatikal (grammatical 

understanding), terhadap beberapa bentuk karakter ekspresi 

dan bentuk linguistik dari kebudayaan dimana pengarang 

(author) itu hidup; kedua, pemahaman psikologis 

(psychological understanding), yang menelaah subjektivitas 

dan kecerdasan sang pengarang itu sendiri.
112

 Oleh karena itu, 

sejalan dengan ―teori konteks narasi‖, ―teori konteks kultur‖, 

dan ―teori konteks pembacaan‖ yang ditawarkan Nashr  

Hamid untuk kemudian melakukan kritik wacana, maka 

hermeneutik menjadi prasyarat untuk itu, sebagaimana 
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dikemukakan Van A. Harvey bahwasanya “a correct 

interpretation requires not only an understanding of the 

cultural and historical context of author, but a grasp of the 

letter‟s unique subjectivity.” 

 


