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(٥٧) نف ٍس ذاۤىقة ال َم ْوتِۗ ثﱠم ِال نا ت ْرجع ْون

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami
kamu dikembalikan.”
(QS. Al-‘Ankabūt: 57)
ُ
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ٰ ْ
(٤٢) ى ِا ا ٍل ﱡم َس ۗ ِان ِ ْ ذ ِ ك ي ٍت ِلقو ٍم يتفكرون
ٓ ا خر

“Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa

(seseorang) yang belum mati ketika dia tidur; maka Dia tahan nyawa (orang) yang
telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu
yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
(kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikir.”
(QS. Al-Zumar: 42)
ُ ُ
ُ ُ ْ ً ُ َ ُ ُ َ ُﱠ
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ْ
ِر
ً َ

ﱠ
ُ َ
ُ ُﱠ ْ ﱡ ْ َ ُﱠ ْ َ َ َ ُﱠ
َ ُه َو ا ِ ْي َ ل َقك ْم ِّم ْن ُت
اب ثم ِمن نطف ٍة ثم ِمن لق ٍة ثم
ر
ٍ
ُ ْ
ُ
َ ْ ُُ َ ُ َ ْ
َ
َ َ ك ْو ُن ْوا ُﺷ ُي ْو ً ا
ۚو ِمنك ْم ﱠم ْن ﱡيت َو ِمن ق ْبل َو ِل ْبلغوٓا ا
ِ

“Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari
segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian
dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang
dimatikan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun
waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.”
(QS. Gāfir: 67)
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ABSTRAK
Usaha Zaglūl Rāgib Muḥammad al-Najjār dalam perkembangan tafsir ‘ilmī
telah memberikan sumbangsih yang besar. Meskipun lebih dikenal sebagai sosok
cendekiawan muslim yang berlatarbelakangkan keilmuan sains dalam bidang
geologi daripada sebagai mufasir, beliau telah “memberanikan diri” untuk menulis
kitab tafsir ilmiah sebagai model tafsir yang masih menjadi perdebatan di kalangan
ulama. Karena di antara hal yang menarik dari tafsirnya, beliau tidak hanya
menafsirkan ayat-ayat kauniyyah, tetapi juga ayat-ayat eskatologis, salah satunya
tentang kematian. Di mana kematian itu sendiri merupakan tema yang sangat jarang
dibahas dalam tafsir ‘ilmī, bahkan mungkin “mustahil” untuk dibahas. Hal ini
membuat penulis tertarik untuk membahas metodologi penafsiran yang beliau
terapkan ketika menguraikan ayat tersebut, karena tafsir ‘ilmī yang muncul akibat
modernisasi dan masih diperdebatkan memiliki ketentuan-ketentuan yang telah
dibuat oleh para ulama.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang berfokus
untuk mengkaji karya-karya Zaglūl al-Najjār, terutama kitab tafsirnya, Tafsīr alĀyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter, data-data yang
terkumpul dianalisa dengan teknik analisis data historis dan analisis isi (content
analysis), data-data tersebut didekati dengan pendekatan normatif dalam ilmu-ilmu
tafsir.
Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa metodologi yang
diterapkan oleh Zaglūl al-Najjār dalam menafsirkan ayat eskatologis mengenai
kematian dalam kitab tafsirnya tersebut adalah analisis kosakata dan kebahasaan,
penjelasan munasabah ayat, penggunaan takwil sebagai bagian dari ‘ulūm alQur’ān dan uraian data-data saintifik. Metodologi ini telah memenuhi standar
minimal diterimanya tafsir ‘ilmī, dan keempat hal ini sangat berkaitan dengan
metodologi tafsir taḥlīlī. Namun terdapat kelemahan dalam metodologinya, yakni
kurangnya analisis kebahasaan, sementara itu penjelasan mengenai munasabah
ayatnya cukup memuaskan. Penggunaan takwilnya sendiri merupakan bentuk
kontektualisasi, adapun inti dari penafsirannya terletak pada analisis data-data
saintifiknya. Terkait penelitian ini, penulis merekomendasikan kepada siapa pun
yang hendak menafsirkan al-Qur’an untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang ada.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.
A. Konsonan
Arab

Indonesia

Arab

Indonesia

ا

Tidak
Dilambangkan

ط

Ṭ

ب

B

ظ

Ẓ

ت

T

ع

‘

ث

Ṡ

غ

G

ج

J

ف

F

ح

Ḥ

ق

Q

خ

Kh

ك

K

د

D

ل

L

ذ

Ż

م

M

ر

R

ن

N

ز

Z

و

W

س

S

ه

H

ش

Sy

ء

__’

ص

Ṣ

ي

Y

ض

Ḍ
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B. Vokal, Mad dan Diftong
Arab
َ
ا

Indonesia

Arab

Indonesia

Arab

Indonesia

A

َ
ـ

Ā

َ
ـﻰ

Ā

ِا
ُ
ا

I

ِـ ْﻲ
ُ
ـ ْو

U

Kaifa

َ
َمات

َ َ
ﺣ ْول
َ َ
ر

Māta

َ
ِق ْيل

َ
ـ ْو

Ū
Contoh:

َ َ
ﻛ ْيﻒ

َ
ـ ْﻲ

Ī

ُ
َي ُم ْوت

Qīla

Ai
Au

Ḥaula
Ramā
Yamūtu

C. Kata Sandang
Kata sandang yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ḥarf
ta‘rīf ()ال, ditransliterasikan dengan al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyyah
maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan
dengan garis mendatar (-).
Contoh:
ْﱠ
الﺸ ْم ُس

ُ َ ْﱠ
الض ل

ُ ْ ْ
ال ُﺰخ ُرف

ُْ َْ
الفتﺢ

Al-Syams
(bukan Asy-Syams)

ُ َ ْ
اِ د

Al-Ḍalāl
(bukan Aḍ-Ḍalāl)

ُ َ ْ
ال ِم ْ ان

Al-Zukhruf
(bukan Az-Zukhruf)

Al-Fatḥ
Al-Bilād
Al-Mīzān

D. Syiddah (Tasydid)
Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
tanda tasydid ()ــّـ, ditransliterasikan dengan perulangan huruf (konsonan ganda)
yang diberi tanda syiddah.
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Contoh:

َ ْ َﱠ
نا

ُّ
ن ِع َم

Najjainā

َ ﱡ
َر ا
َْ ﱡ
ا ق

Nu‘‘ima

ُ َ
ﺪ ﱞو

Rabbunā

‘Aduww

ْ ُ ﱡ
الﺸﺢ

Al-Ḥaqq

Al-Syuḥḥ

Jika huruf ya ( )يbertasydid berada di akhir sebuah kata dan didahului oleh
harakat kasrah ()ـِﻲ, maka ia ditransliterasikan seperti huruf mad, yakni ī.
Contoh:
َ ﱞ
ِ

‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

َع َر ﱞ
ِ

‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

َ
الم َع ِا ﱡ

Al-Ma‘ānī
(bukan Al-Ma‘āniyy atau Al-Ma‘āny)

E. Lafẓ al-Jalālah ( ) ﱣ
Setiap kata “Allāh” yang didahului partikel seperti huruf jarr atau yang
berkedudukan sebagai muḍāf ilaihi (yakni frasa nominal), maka ditransliterasikan
tanpa huruf hamzah dan ditulis bersambung.
Contoh:
اﷲ
ِ ِب

Billāh

ُ
اﷲ
ِ ِد ْين

Dīnullāh

ُ َ
اﷲ
ِ ع ْبﺪ

‘Abdullāh

F. Ta Marbūṭah ()ة
Jika huruf ta marbūṭah terletak pada akhir kata, lalu diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang (al-) dan keduanya terpisah, maka ia ditransliterasikan
dengan huruf (h). Contoh:

xiv

Contoh:

ُ َ َْ ْ ُ َ
َر ْوضة ا طفال
َْ َُْ َْ
َُ
اض
ف
ِ الم ِﺪينة ال
ُ َ ْ
كمة
ِ ا

Rauḍah al-Aṭfāl
Al-Madīnah al-Fāḍilah
Al-Ḥikmah

Adapun huruf ta marbūṭah pada akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ aljalālah, maka ditransliterasikan dengan huruf (t).
Contoh:
ُﱠ
اﷲ
ِ ُسنة

Sunnatullāh

ُ
َ ْ
اﷲ
ِ ه ْم ِ ْ َر ِة
ُ َ ْ
اﷲ
ِ َو ﺪا ِنﱠية

Hum fī Raḥmatillāh
Waḥdāniyyatullāh

G. Hamzah
Setiap huruf hamzah yang terletak di awal kata, maka ditransliterasikan sesuai
harakatnya, karena dalam sistem tulisan Arab ia berupa alif. Namun jika ia terletak
di tengah atau akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (’).
َ
ْ ٌء

ْﱠ
الض ْو ُء
َُْ ْ
ال َه ئة

Contoh:
Syai’
Al-Ḍau’
Al-Hai’ah

ُ
ُ ْ
أ ِمرت
ْ
ْ َي ِأ
َ ْ ُ ُ َْ
تأمرون

Umirtu
Ya’tī
Ta’murūna

H. Huruf Kapital
Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (all caps), namun dalam
transliterasinya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf kapital
berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Seperti pada
penulisan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat.
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Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka huruf awal nama diri
tersebutlah yang ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal kata sandangnya.
Namun jika ia terletak pada awal kalimat, maka huruf (a) dari kata sandang tersebut
ditulis dengan huruf kapital (Al-). Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap huruf
awal judul referensi yang didahului kata sandang (al-), baik ketika ditulis dalam
teks maupun dalam catatan rujukan. Contohnya:
1. Syahr Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur’ān
2. Wa mā Muḥammad illā rasūl
3. Al-Munqiż min al-Ḍalāl
4. Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
5. Abū Naṣr al-Farābī
I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan dengan pedoman ini
adalah setiap kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa
Indonesia. Adapun kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi
bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam
tulisan bahasa Indonesia, maka tidak lagi ditulis menurut transliterasi ini.
Seperti kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), sunah, khusus dan umum. Namun,
bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka
harus ditransliterasikan secara utuh. Contohnya:
1. Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab
2. Al-Sunnah qabla al-tadwīn
3. Fī Ẓilāl al-Qur’ān
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tafsir ‘ilmī (scientific exegesis/interpretation) adalah salah satu model
penafsiran al-Qur’an yang merupakan bentuk kontekstualisasi akan pemahaman
ayat-ayat al-Qur’an dan muncul sebagai bentuk tanggapan terhadap modernisasi
yang identik dengan perkembangan sains/ilmu pengetahuan. Tafsir ini pada
hakikatnya bermaksud untuk membuktikan kemukjizatan isyarat-isyarat ilmiah alQur’an tentang berbagai gejala alam (ayat-ayat kauniyyah/kosmis) yang berkaitan
dengan eksistensi Allah.1
Tafsir ini telah menuai polemik di kalangan para sarjana muslim klasik
maupun kontemporer, ada yang mendukung, menolak dan ada pula yang bersikap
moderat. Salah satu contohnya adalah silang pendapat antara Imam al-Gazālī dan
Imam al-Syāṭibī, di mana al-Gazālī berpendapat bahwa al-Qur’an mencakup
seluruh ilmu dari masa lampau, sekarang hingga masa depan.2
Adapun di dalam al-Muwāfaqāt, al-Syāṭibī menyatakan bahwa tidak ada satu
pun sahabat Nabi yang tidak menyatakan sebagaimana pendapat al-Gazālī tersebut.
Sementara pemahaman sahabat adalah tolak ukur wajib bagi seorang muslim dalam
memahami ayat-ayat al-Qur’an, tidak boleh selainnya, karena mereka adalah
sebaik-baik generasi yang lebih mengetahui maksud kandungannya.3
Kelompok yang menolak tafsir ini dalam perkembangannya, sebagaimana
yang dikutip Ai Sahidah dalam skripsinya, menganggap para sarjana muslim yang
mendukung tafsir ini terlalu berlebihan dan terkesan memaksa dalam mencari-cari
kesesuaian antara ayat-ayat al-Qur’an dan penemuan sains modern sebagai bentuk
kompensasi apologetika akan ketertinggalan umat Islam.4

1

Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir (Jakarta: Amzah, 2014), 190.
Abū Ḥāmid Muḥammad al-Gazālī, Jawāhir al-Qur’ān (Beirut: Dār Iḥyā’ al-‘Ulūm, 1986),
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46.
3
Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī
Uṣūl al-Syarī‘ah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), I, 31.
4
Ai Sahidah, “Tafsir Salman dalam Wacana Tafsir Ilmi”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2017), 4.
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Amīn al-Khūlī adalah salah satu ulama kontemporer yang menolak tafsir ‘ilmī,
yang mana menurut keterangan Samsurrohman, beliau memiliki argumen yang
terstruktur dalam menolak tafsir tersebut.5 Menurut beliau, kerancuan model tafsir
ini dapat ditinjau melalui tiga aspek berikut:
1. Aspek kebahasaan (leksikologis), yakni karena tafsir ‘ilmī dinilai tidak
bersesuaian dengan makna-makna perbendaharaan kata al-Qur’an.
2. Aspek kesusastraan (filologis), karena al-Qur’an yang diturunkan 1.400 tahun
lalu tidaklah bertujuan untuk menyebutkan ilmu-ilmu yang tidak dikenal saat itu.
3. Aspek akidah/keyakinan (teologis), karena al-Qur’an yang berisikan nilai-nilai
religius tidaklah membahas persoalan-persoalan alam.6
Selain itu ada pula Syekh Maḥmūd Syaltūt yang sangat keras menentang
tafsir ini, menurutnya tafsir ini adalah kesalahan besar, karena tujuan diturunkannya
al-Qur’an bukanlah untuk menguraikan teori-teori sains, seluk-beluk pengetahuan
dan bermacam-macam ilmu. Selain itu, menurutnya tafsir ‘ilmī akan menjadikan
orang-orang yang menekuninya berupaya untuk menakwilkan al-Qur’an dengan
takwil yang menyulitkan dan bertentangan dengan kemukjizatan al-Qur’an.7
Sementara itu, ulama-ulama seperti ‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād, Yūsuf alQarḍāwī dan M. Quraish Shihab yang dinilai moderat dalam menyikapi tafsir ‘ilmī
memosisikan penafsiran tersebut sebagai suatu model tafsir tersendiri yang dapat
memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat kauniyyah
daripada hanya dipahami secara tekstual. Namun mereka sepakat dalam melarang
penafsiran yang spekulatif dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah penafsiran yang
berlaku, demikian menurut keterangan Izzatul Laila.8
Meskipun masih menjadi perdebatan di antara para ulama, tafsir ini tetap
berkembang hingga saat ini dan diterima masyarakat muslim secara umum.
Menurut M. Quraish Shihab, salah satu alasan yang menyebabkan penafsiran ini
meluas adalah respon para sarjana muslim terhadap ketertinggalan umat Islam dari
5

Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, 191.
Amīn al-Khūlī, Dirāsāt Islāmiyyah (Kairo: Maṭba‘ah Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1996), 32.
7
Maḥmūd Syaltūt, Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm: al-Ajzā’ al-‘Asyrah al-Ūlā (Kairo: Dār alSyurūq, 2004), 13.
8
Izzatul Laila, “Penafsiran Al-Qur’an Berbasis Ilmu Pengetahuan”, Jurnal Epistemé, IX,
No.1 (2014), 62-64.
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dunia Barat pada pertengahan abad ke-19 dalam hal perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sehingga sebagai upaya untuk menutupi rasa rendah
diri (inferiority complex), mereka berusaha mencari ganti rugi untuk hal tersebut.9
Ada banyak sarjana muslim, terutama dari era kontemporer, yang memakai
model tafsir ini dalam karya-karya mereka, salah satunya adalah Zaglūl al-Najjār
yang merupakan seorang pakar geologi. Meskipun beliau tidak berasal dari latar
belakang keilmuan agama, beliau telah “memberanikan diri” dan berusaha untuk
menulis kitab tafsir. Di mana hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat
dilakukan oleh sembarang orang.
Berdasarkan pembacaan penulis, di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsīr
al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm, beliau tidak hanya memberikan
penafsiran ilmiah terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam, tetapi
juga beberapa ayat eskatologis. Eskatologi sendiri merupakan salah satu cabang
kajian teologi dan filsafat yang membahas perihal kematian, hari kiamat, hari
pembalasan dan yang semisalnya. Istilah eskatologi berasal dari bahasa Yunani,
yakni éschatos yang berarti “terakhir” dengan sufiks –logy dari kata logía yang
berarti “studi mengenai sesuatu”.10
Konsep eskatologi berbeda-beda pada setiap agama, di dalam Islam sendiri,
konsep yang berkembang dengan berbagai macam bahasannya merupakan
perwujudan dari pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan
tema tersebut. Menurut Toshihiko Izutsu, konsep eskatologi dalam al-Qur’an
merujuk kepada fase peralihan dari alam dunia ke alam akhirat.11
Kematian sebagai salah satu bahasan dalam eskatologi merupakan awal dari
fase transisi tersebut, yang mana di dalam Islam, kematian adalah ketetapan dan
keniscayaan yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Kematian tidak
berhubungan dengan perang dan keamanan, tidak pula kekokohan tempat
berlindung, karenanya kematian tidak dapat dimundurkan dengan ditundanya tugas

9
M. Quraish Shihab, “Membumikan” Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat (Bandung: Mizan, 2009), 77.
10
Lexico,
“Eschatology”,
diakses
melalui
alamat
http://www.lexico.com/definition/eschatology, tanggal 26 April 2020.
11
Toshihiko Izutsu, God and Man in the Qur’an (Malaysia: Islamic Book Trust, 2008), 91.
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jihad dan tidak dapat pula dipercepat dengan dimajukannya tugas jihad. 12
Sementara menurut masyarakat paganisme Arab, kematian dianggap memiliki
kaitan yang erat dengan masa (al-dahr), Allah berfirman:
ُ َ
ﱠ َ َ ُ َ ﱡْ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ ُ ْ ُ َ ﱠ ﱠ ْ َ َ َ ُ ْ ٰ َ ْ ْ ْ ُ ْﱠ
َوقال ْوا َما ِ َ ِا ﺣيا ا ا ا ن ُموت و يا وما يه ِ كنآ ِا ا ه ُرۚ وما لهم ِبذ ِ ك ِمن ِ ل ٍمۚ ِان هم ِا
َ ُ ﱡ
(٢٤) َيﻈن ْون
“Dan mereka berkata, “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia
saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain
masa.” Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah
menduga-duga saja”. (QS. Al-Jāṡiyah: 24).13
Kematian di dalam al-Qur’an disebutkan dengan kata al-ajal, al-maut dan alwafāh. Di antara ketiganya, al-maut adalah kata yang paling banyak disebutkan,
yakni sebanyak 163 kali dengan berbagai macam bentuknya.14 Kata al-maut sendiri
sering dipahami dengan “terpisahnya ruh dari jasad”, namun Ibn Fāris
menyebutkan bahwa ia dapat pula berarti “hilangnya kekuatan dari sesuatu”.15
Sementara itu, kata al-ajal yang bermakna kematian di dalam al-Qur’an
menurut keterangan dalam kitab al-Mu‘jam al-Mufahris li Ma‘ānī al-Qur’ān al‘Aẓīm hanya ada tujuh,16 dan kata al-wafāh yang bermakna kematian sebanyak 21.17
Kata al-ajal sendiri menurut keterangan al-Rāgib al-Aṣfahānī berarti “masa yang
ditetapkan untuk sesuatu atau masa berakhirnya kehidupan manusia”. 18 Hal ini
mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang hidup mempunyai batas waktu (usia)
dan akan berakhir dengan kematian.
Adapun ayat mengenai kematian yang Zaglūl tafsirkan di dalam kitabnya
adalah ayat 60 dari surah al-Wāqi‘ah, yakni:

َْ
َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َﱠ
َ
(٦٠) ْ ُن قﺪ ْرنا َب نك ُم ال َم ْوت َو َما ُن ِب َم ْس ُب ْو ِق

12

Sayyid Quṭb, Fī Ẓilāl al-Qur’ān (Kairo: Dār al-Syurūq, 2003), II, 716.
Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang:
Karya Toha Putra Semarang, 2002), 721.
14
Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’ān al-Karīm
(Kairo: Maṭba‘ah Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1945), 678-680.
15
Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī, Mu‘jam Maqāyīs alLugah (Damaskus: Dār al-Fikr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1979), V, 283.
16
Muḥammad Bassām Rusydī al-Zain, al-Mu‘jam al-Mufahris li Ma‘ānī al-Qur’ān al-‘Aẓīm
(Damaskus: Dār al-Fikr, 1995), I, 74.
17
Ibid., II, 1315-1316.
18
Al-Rāgib al-Aṣfahānī, Mufradāt Alfāẓ al-Qur’ān (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), 65.
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“Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan Kami tidak lemah”.
(QS. Al-Wāqi‘ah: 60).19
Terkait ayat ini, para ulama klasik dan kontemporer memberikan penafsiran
yang hampir serupa, di antaranya:
1. Menurut al-Zamakhsyarī, kematian berkaitan dengan rezeki. Allah telah
menetapkan kematian serta membagi-bagikan rezeki yang berbeda-beda sesuai
kehendak-Nya, sehingga usia manusia pun berbeda-beda pula.20
2. Ibn ‘Aṭiyyah menafsirkan ketetapan akan kematian itu dengan aturan-aturan.
Menurutnya alam dunia ini tidaklah akan mati secara serentak, melainkan
dengan keteraturan yang tidak dapat dihindari siapa pun.21
3. Sementara itu Ibn Kaṡīr tampak sependapat dengan al-Ḍaḥḥāk, di mana
menurutnya kematian akan menimpa semua penghuni langit dan bumi.22
4. Kemudian ada Syekh al-Marāgī yang merangkum penafsiran dari para mufasir
sebelumya. Beliau menyebutkan bahwa Allah telah menetapkan waktu kematian
setiap orang dengan batas waktu yang spesifik dan tidak dapat dihindari, itu
semua ditentukan sesuai kehendak-Nya dengan putusan yang kuat.23
5. Adapun Sayyid Quṭb memberikan penafsiran dari sudut pandang teologis yang
fundamental, yakni kematian sebagai takdir Allah. Karena kematian adalah
bagian akhir dari rangkaian kehidupan yang pasti akan dirasakan oleh setiap
yang hidup.24
Sebagaimana yang terlihat, para mufasir yang ada umumnya menafsirkan
ayat tersebut secara ringkas dan memahami kematian dari sudut pandang teologis
dengan analisis kebahasaan atau riwayat. Namun tidak halnya dengan Zaglūl alNajjār, di mana beliau memberikan penafsiran yang berbeda melalui tafsir ilmī-nya.

19

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 782.
Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhsyarī, al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq Gawāmiḍ alTanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl (Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikān, 1998), VI, 32.
21
Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥaqq bin ‘Aṭiyyah al-Andalusī, Tafsīr Ibn ‘Aṭiyyah: al-Muḥarrir
al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz (Beirut: Dār al-Khair, 2007), VIII, 204.
22
Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṡīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, Tafsīr al-Qur’ān al‘Aẓīm (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1999), VII, 539.
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Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī (Mesir: Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā alBābī al-Ḥalabī wa Aulādihi, 1946), XXVII, 146.
24
Sayyid Quṭb, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, VI, 3468.
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Karena hampir tidak ada mufasir tafsir ‘ilmī yang membahas kematian, terlebih
persoalan kematian bukanlah suatu hal yang mudah untuk dibahas secara ilmiah,
atau bahkan dapat dikatakan mustahil. Tetapi sebagai model tafsir yang masih
diperdebatkan, metodologi penafsirannya tersebut harus memperhatikan kaidahkaidah, ketentuan-ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip dasar yang telah
ditetapkan para ulama untuk meminimalisir kekeliruan dalam penafsirannya.
Berdasarkan hal tersebut, metodologi penafsiran ilmiah Zaglūl al-Najjār
merupakan hal yang penting untuk diteliti. Karena secara umum tidak semua orang
diperkenankan menafsirkan al-Qur’an begitu saja, terdapat syarat-syarat yang harus
dipenuhi serta etika-etika yang harus diperhatikan. Selain itu, ada pula metodemetode yang perlu dilalui dan kaidah-kaidah dasar yang perlu diikuti. Karenanya
penulis tertarik untuk meneliti metodologi penafsiran ilmiah Zaglūl al-Najjār
terhadap ayat eskatologis mengenai kematian di dalam kitab tafsirnya.
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian
ini adalah: “Bagaimana metodologi penafsiran ilmiah Zaglūl al-Najjār terhadap
ayat eskatologis mengenai kematian?” Untuk menjawab pokok masalah tersebut,
penulis merincinya menjadi beberapa subpertanyaan berikut, yaitu:
1. Bagaimana biografi dari Zaglūl al-Najjār dan profil kitab tafsirnya?
2. Apa saja metodologi yang digunakan Zaglūl al-Najjār dalam menafsirkan ayat
eskatologis mengenai kematian?
3. Bagaimana analisa kritis terhadap biografi Zaglūl al-Najjār dan metodologi
penafsiran ilmiahnya?
C. Batasan Masalah
Penelitian ini tidak membahas masalah relevansi penafsiran Zaglūl al-Najjār
dengan penemuan-penemuan sains modern, sebagaimana yang telah banyak dikaji,
tetapi akan lebih kepada metodologi penafsirannya. Penelitian ini akan terfokus
pada kitab Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm, terkhusus pada ayat
60 dari surah al-Wāqi‘ah dan ayat lain yang terkait dengan kematian.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui metodologi
penafsiran ilmiah Zaglūl al-Najjār terhadap ayat eskatologis mengenai kematian.
Adapun tujuan yang hendak penulis capai dari penelitian ini secara khusus adalah:
1. Mencermati biografi Zaglūl al-Najjār dan profil kitab tafsirnya.
2. Mengetahui metodologi yang digunakan Zaglūl al-Najjār dalam menafsirkan
ayat eskatologis mengenai kematian.
3. Menganalisis biografi dan metodologi penafsiran Zaglūl al-Najjār secara kritis.
Sementara itu, kegunaan teoritis dan praktis yang diharapkan dapat dicapai
melalui penelitian ini adalah:
1. Memberikan sumbangan dalam memperkaya khazanah keilmuan tafsir, terutama
terkait tafsir ‘ilmī dan metodologinya bagi dunia akademik secara umum.
2. Menarik minat peneliti lain, terutama di kalangan mahasiswa untuk
mengembangkan penelitian lanjutan dalam masalah terkait dengan lebih
mendalam dan komprehensif.
3. Berguna bagi pengembangan keilmuan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, terutama program studi Ilmu Al-Qur’an
dan Tafsir.
E. Tinjauan Pustaka
Penelitian terhadap Zaglūl al-Najjār dan tafsir ‘ilmī-nya dapat dikatakan
sudah cukup banyak dilakukan, namun penulis tidak menjumpai adanya penelitian
yang berusaha membahas metodologi penafsirannya secara spesifik, terlebih
terhadap ayat eskatologis mengenai kematian. Berikut adalah beberapa studi
terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian penulis, dalam hal ini penulis
membaginya menjadi penelitian mengenai tafsir Zaglūl al-Najjār dan penelitian
mengenai tafsir ayat-ayat kematian, yaitu:
1. Jurnal tahun 2015 yang ditulis oleh Selamat Amir, Monika Munirah Abd Razzak
dan Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff dengan judul Epistemologi Pentafsiran
Saintifik Al-Quran: Tinjauan terhadap Pendekatan Zaghlul al-Najjar dalam
Penafsiran Ayat al-Kawniyyat. Jurnal ini menjelaskan gambaran mengenai

8

metodologi dan pendekatan Zaglūl al-Najjār secara umum dalam kitab Tafsīr alĀyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an
berdasarkan hasil penemuan sains.25
2. Skripsi tahun 2016 karya Muhammad Zaki Rahman yang berjudul Penafsiran
Zaghloul al-Najjar atas Ayat-ayat Reproduksi Manusia dalam Al-Qur’an
(Kajian atas Kitab Tafsir al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm). Skripsi
ini memaparkan keunikan dan penemuan tokoh tafsir kontemporer, Zaglūl alNajjār, dalam menafsirkan ayat-ayat reproduksi manusia di dalam al-Qur’an
menggunakan tafsir ‘ilmī-nya. Skripsi ini juga mengemukakan relevansi
penafsirannya dengan teori kedokteran modern dan menyandingkannya dengan
penafsiran tokoh mufasir ilmiah lainnya.26
3. Skripsi tahun 2016 yang ditulis oleh Muh Ulin Nuha dengan judul Penafsiran
Zaghlul an-Najjar tentang Api di Bawah Laut dalam QS. Ath-Thūr Ayat 6.
Skripsi ini membahas mengenai penafsiran Zaglūl al-Najjār terhadap surah alṬūr ayat 6 serta relevansinya terhadap dinamika perkembangan sains modern.
Menurutnya, ayat tersebut berkaitan dengan fenomena api di bawah laut yang
baru diketahui pada abad modern ini.27
4. Skripsi tahun 2019 karya Farhatul Muthi’ah yang berjudul Telaah Penafsiran
Zaghlul al-Najjār tentang Laut yang Mendidih dalam Kitab Tafsīr al-Āyāt alKauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm (Kajian Tafsir Tematik dan Sains). Skripsi ini
dapat dikatakan sama dengan skripsi sebelumnya, karena juga membicarakan
penafsiran Zaglūl al-Najjār tentang laut yang mendidih dalam kitab Tafsīr alĀyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm dengan mengaitkan ayat 6 dari surah
al-Ṭūr dengan fenomena kobaran api di dasar laut.28
25

Selamat Amir et. al., “Epistemologi Pentafsiran Saintifik Al-Quran: Tinjauan terhadap
Pendekatan Zaghlul al-Najjar dalam Pentafsiran Ayat al-Kawniyyat”, Jurnal Perspektif, VII, No.2
(2015), 59.
26
Muhammad Zaki Rahman, “Penafsiran Zaghloul al-Najjar atas Ayat-ayat Reproduksi
Manusia dalam Al-Qur’an (Kajian atas Kitab Tafsir al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm)”,
Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), xii.
27
Muh Ulin Nuha, “Penafsiran Zaghlul an-Najjar tentang Api di Bawah Laut dalam QS. AthThūr Ayat 6”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), xxv.
28
Farhatul Muthi’ah, “Telaah Penafsiran Zaghlul al-Najjār tentang Laut yang Mendidih
dalam Kitab Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm (Kajian Tafsir Tematik dan Sains)”,
Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), i.
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5. Jurnal tahun 2011 yang ditulis oleh Sujiat Zubaidi Saleh dengan judul
Epistemologi Penafsiran Ilmiah Al-Qur’an. Jurnal ini menguraikan hubungan
antara al-Qur’an dan sains serta mengulas penafsiran Ṭanṭāwī Jauharī dan Zaglūl
al-Najjār sebagai representasi mufasir dari generasi yang berbeda dengan
kecenderungan kuat kepada tafsir ‘ilmī.29
6. Skripsi tahun 2017 karya Nani yang berjudul Ayat-ayat Kauniyah tentang
Menjaga Keseimbangan Ekologi (Studi Komparatif Penafsiran Thantāwī
Jauhārī dan Zaghlul al-Najjār). Skripsi ini berusaha membandingkan antara
penafsiran ilmiah Syekh Ṭanṭāwī Jauharī dengan Zaglūl al-Najjār terhadap ayatayat kauniyyah mengenai keseimbangan ekologi, kemudian menganalisis
persamaan dan perbedaan dari penafsiran keduanya sebagai tokoh yang
mengarang kitab tafsir ‘ilmī.30
7. Skripsi tahun 2018 yang ditulis oleh Ahmad Sibahul Khoir dengan judul Tafsir
Sains tentang Penciptaan Api dari Pohon Hijau (Studi Komparasi Penafsiran
Surat Yāsīn Ayat 80 dan Surat al-Wāqi’ah Ayat 71-74 dalam Kitāb Tafsīr alJawāhir fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm Karya Thanthawi Jawhari, dan Tafsir Āyāt
al-Kauniyat fī al-Qur’ān al-Karīm Karya Zaghlūl an-Najjār). Hampir sama
seperti penelitian sebelumnya, namun dalam tema yang berbeda, skripsi ini
sama-sama mengkomparasikan penafsiran Ṭanṭāwī Jauharī dan Zaglūl al-Najjār.
Dengan tujuan untuk melihat persamaan, perbedaan relevansi keduanya
terhadap perkembangan IPTEK.31
8. Skripsi tahun 2019 karya Dwi Indah Sari yang berjudul Penafsiran Zaghlul alNajjar tentang Black Hole dalam QS. At-Takwīr Ayat 15-16 (Kajian atas Kitab
Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyah fī al-Qur’ān al-Karīm). Skripsi ini berusaha

29

Sujiat Zubaidi Saleh, “Epistemologi Penafsiran Ilmiah Al-Qur’an”, Jurnal Tsaqafah, VII,
No.1 (2011), 115-114.
30
Nani, “Ayat-ayat Kauniyah tentang Menjaga Keseimbangan Ekologi (Studi Komparatif
Penafsiran Thantāwī Jauhārī dan Zaghlul al-Najjār)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2017), v.
31
Ahmad Sibahul Khoir, “Tafsir Sains Tentang Penciptaan Api dari Pohon Hijau (Studi
Komparasi Penafsiran Surat Yāsīn Ayat 80 dan Surat al-Wāqi’ah Ayat 71-74 dalam Kitāb Tafsīr alJawāhir fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm Karya Thanthawi Jawhari, dan Tafsir Āyāt al-Kauniyat fī alQur’ān al-Karīm Karya Zaghlūl an-Najjār)”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018),
x.
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menjelaskan penafsiran Zaglūl al-Najjār terhadap surah al-Takwīr ayat 15-16
dan relevansinya dengan sains modern, menurutnya ayat tersebut berkaitan
dengan fenomena lubang hitam (black hole).32
9. Skripsi tahun 2016 yang ditulis oleh Fadilatul Mahmudah dengan judul Konsep
Kematian dalam Perspektif Al-Qur’an dan Ilmu Kedokteran Modern. Skripsi ini
menguraikan konsep kematian dengan metode tematik dari sudut pandang alQur’an dan ilmu kedokteran modern, kedua konsep tersebut kemudian
diintegrasikan untuk menganalisa ayat-ayat al-Qur’an mengenai kematian dan
melihat relevansi keduanya.33
10. Skripsi tahun 1999 karya Jazilatul Mu’ati yang berjudul Kematian Menurut AlQur’an. Skripsi ini hampir sama dengan skripsi sebelumnya, namun skripsi ini
hanya terfokus menggunakan metode mauḍū‘ī tanpa menghubungkannya
dengan penemuan-penemuan sains untuk menggali maksud ayat-ayat
mengenai kematian yang ada dalam al-Qur’an dan menjelaskan hal-hal yang
perlu dilakukan untuk menghadapinya.34
Sebagaimana terlihat dari seluruh tinjauan pustaka di atas, secara khusus
hanya ada satu penelitian yang membahas metodologi penafsiran ilmiah Zaglūl alNajjār, namun penelitian tersebut hanya membahasnya secara umum dan tidak
secara khusus kepada penafsiran ayat eskatologis mengenai kematian. Selebihnya,
penelitian yang ada hanya membahas penafsiran ilmiah Zaglūl al-Najjār dan konsep
kematian dalam al-Qur’an secara tersendiri.
Selain itu penelitian yang berkaitan dengan penafsiran Zaglūl al-Najjār hanya
membahas relevansinya dengan ilmu sains modern. Sementara penulis dalam
penelitian ini hendak meneliti dan menganalisis metodologi penafsiran yang
diterapkan Zaglūl al-Najjār dalam tafsirnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian
penulis berbeda dengan semua kajian-kajian penelitian yang telah ada.

32

Dwi Indah Sari, “Penafsiran Zaghlul al-Najjar tentang Black Hole dalam QS. At-Takwīr
Ayat 15-16 (Kajian atas Kitab Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyah fī al-Qur’ān al-Karīm)”, Skripsi
(Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), xviii.
33
Fadilatul Mahmudah, “Konsep Kematian dalam Perspektif Al-Qur’an dan Ilmu Kedokteran
Modern”, Skripsi (Jember: IAIN Jember, 2016), ix.
34
Jazilatul Mu’ati, “Kematian Menurut Al-Qur’an”, Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel
Surabaya, 1999), ix.
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F. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang
bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan normatif (normative approach), yaitu
pendekatan yang mengacu kepada norma, aturan, kaidah atau ketentuan-ketentuan
yang berlaku. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maksudnya adalah kaidahkaidah, syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam ilmu tafsir pada umumnya,
dan terkhusus pada tafsir ‘ilmī. Penulis menggunakan pendekatan ini karena objek
penelitiannya berkaitan dengan analisis terhadap metodologi penafsiran ilmiah
Zaglūl al-Najjār.
2. Sumber dan Jenis Data
Data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai
literatur kepustakaan terkait objek penelitian yang dapat diklasifikasikan menjadi
dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini
adalah seluruh karya-karya Zaglūl al-Najjār, terutama kitab Tafsīr al-Āyāt alKauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm. Sementara data sekundernya adalah kitab-kitab
yang membahas metodologi tafsir secara umum dan tafsir ‘ilmī, seperti Uṣūl alTafsīr wa Qawā‘iduhu karya Khālid ‘Abd al-Raḥmān al-‘Akk, “Membumikan” AlQuran karya M. Quraish Shihab, Metode Tafsir Ayat-ayat Sains & Sosial karya
Andi Rosadisastra dan yang semisalnya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka data-data
dalam penelitian ini dikumpulkan melalu teknik dokumenter atau studi dokumenter,
yaitu penghimpunan data dalam bentuk tulisan atau pun gambar terkait objek
penelitian. 35 Data-data yang terkumpul tersebut akan ditelaah secara literal dan
dipilah sesuai bahasannya masing-masing, untuk selanjutnya dideskripsikan dan
dianalisis lebih mendalam.
35

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), 191.
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4. Metode Analisis Data
Data-data tertulis yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis
dengan dua metode/teknik analisis data, yaitu analisis historis dan analisis isi
(content analysis). Penggunaan metode analisis historis dimaksudkan untuk
menelusuri latar belakang kehidupan dan keilmuan Zaglūl al-Najjār, serta latar
belakang penulisan kitabnya.
Adapun analisis isi digunakan untuk untuk menjelaskan konteks dari suatu
teks, ide, tema, pesan, arti maupun simbol-simbol yang ada. Dalam kaitannya
dengan penelitian ini, penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menganalisis
metodologi penafsiran Zaglūl al-Najjār.
G. Sistematika Penulisan
Penelitian ini berpedoman pada teknik penulisan yang disepakati pada
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi agar penulisannya menjadi
sistematis dan terarah. Adapun pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini
penulis bagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:
1. Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisikan subbab-subbab mengenai
latar belakang penelitian, permasalahan yang hendak dijawab, batasan masalah,
tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian, tinjauan kepustakaan
mengenai kajian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian, metodologi
penelitian serta sistematika penulisannya.
2. Bab kedua akan mengemukakan uraian-uraian dari sejarah kehidupan Zaglūl alNajjār untuk menelusuri latar belakang keilmuan, aktivitas ilmiah, dan karyakaryanya. Lalu diikuti pembahasan mengenai profil kitab Tafsīr al-Āyāt alKauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm, mulai dari latar belakang penulisannya,
sistematika penulisannya, bentuk penafsiran, dan metode penafsirannya.
3. Bab ketiga berisikan pembahasan tentang metodologi tafsir dan tafsir ‘ilmī
sebagai orientasi dan “pisau bedah” dalam penelitian ini. Adapun poin-poin
pembahasannya meliputi definisi metodologi tafsir, macam-macam metode
tafsir, pengertian tafsir ‘ilmī, sejarah perkembangannya, ketentuan-ketentuannya
serta adab-adab dan ketentuan bagi mufasir yang menggunakannya.
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4. Bab keempat adalah pokok penelitan yang berisikan metodologi penafsiran
ilmiah yang diterapkan Zaglūl al-Najjār terhadap ayat eskatologis mengenai
kematian dalam kitabnya serta analisis kritis penulis terhadap metodologi
tersebut. Analisis ini berlandaskan pada data-data yang didapat dari bab kedua
dan ketiga dengan menggunakan metode analisis isi.
5. Bab kelima sendiri merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, yakni
jawaban dari poin-poin permasalahan pada bab pertama yang dapat penulis tarik
dari penelitian ini, serta rekomendasi penulis terkait penelitian mengenai
metodologi penafsiran ilmiah Zaglūl al-Najjār.

BAB II
PROFIL ZAGLŪL AL-NAJJĀR DAN KITAB TAFSIRNYA
A. Biografi Zaglūl al-Najjār
Nama lengkap beliau adalah Zaglūl Rāgib Muḥammad al-Najjār, beliau
adalah seorang pakar geologi berkebangsaan Mesir, sekaligus seorang sarjana
muslim kontemporer dan penulis buku-buku yang bertemakan sains-agama dalam
teks-teks suci Islam. Selain itu, beliau juga merupakan guru besar ilmu geologi di
sejumlah universitas di Timur Tengah dan beberapa negara, menjabat sebagai ketua
Lajnah al-I‘jāz al-‘Ilmī li al-Qur’ān al-Karīm pada Majelis Tinggi Urusan Agam
Islam Mesir, sekaligus fellow1 Islamic Academy of Sciences dan anggota dewan
pengurusnya pada tahun 1988. Beliau dilahirkan pada tanggal 17 November 1933,
di desa Masyāl, distrik Basyūn, provinsi al-Garbiyyah.2
1. Riwayat Pendidikannya
Zaglūl al-Najjār terlahir dan dibesarkan di keluarga yang religius, kakeknya
adalah seorang imam di desanya, sementara ayahnya adalah seorang penghafal alQur’an.3 Beliau sendiri mulai menghafal dan mempelajari al-Qur’an sejak kecil di
kuttāb (tempat pembelajaran al-Qur’an setingkat SD) di desanya dan di bawah
didikan ayahnya yang juga merupakan salah satu pengajar yang terkemuka.4
Setelah beliau selesai menghafalkan al-Qur’an pada usia 10 tahun, beliau
pindah ke Kairo bersama ayahnya dan masuk ke salah satu sekolah dasar (setingkat
SMP) di sana. Setelahnya, yakni pada tahun 1946, beliau masuk ke Sekolah
Menengah Syubrā (setingkat SMA) dan menjadi salah satu lulusan terbaik di sana.5

1
Fellow adalah anggota dari akademi, perhimpunan terpelajar atau suatu kelompok terpelajar
dari berbagai cabang ilmu pengetahuan (fellowship) yang bekerja bersama-sama mengejar dan
berbagi ilmu pengetahuan atau melakukan praktik bersama. Wikipedia, “Fellow”, diakses melalui
alamat https://id.wikipedia.org/wiki/Fellow, tanggal 13 Maret 2020.
2
Zaglūl al-Najjār, Min Āyāt al-I‘jāz al-‘Ilmī: al-Arḍ fī al-Qur’ān al-Karīm (Beirut: Dār alMa‘rifah, 2005), 5.
3
Dwi Indah Sari, “Penafsiran Zaghlul al-Najjar tentang Black Hole dalam QS. At-Takwīr Ayat
15-16 (Kajian atas Kitab Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyah fī al-Qur’ān al-Karīm)”, Skripsi (Semarang:
UIN Walisongo Semarang, 2019), 39.
4
Zaglūl al-Najjār, Min Āyāt al-I‘jāz al-‘Ilmī: al-Arḍ fī al-Qur’ān al-Karīm, 5.
5
Wikipedia, “”زغلول النجار, diakses melalui alamat https://ar.wikipedia.org/wiki/زغلول_النجار,
tanggal 13 Maret 2020.
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Beliau pernah mengikuti perlombaan bahasa Arab atas permintaan kepala
sekolahnya karena kecakapannya. Namun beliau merasa enggan untuk
memenuhinya karena salah satu gurunya juga mengikuti perlombaan tersebut,
tetapi kepala sekolahnya menolak alasan tersebut karena gurunya tidaklah mewakili
sekolah. Beliau pun mengikuti lomba tersebut dan berhasil menempati posisi
pertama, sementara gurunya berada di peringkat 42.6
Setelah lulus, beliau masuk ke fakultas sains di Universitas Kairo, beliau
memilih jurusan geologi yang baru dibuka saat itu. Beliau menyukai jurusan
tersebut karena kebaikan ketua jurusannya yang merupakan seorang doktor
berkebangsaan Jerman, selain itu beliau juga unggul dalam hal tersebut. 7 Pada
tahun 1955, enam tahun setelahnya, beliau berhasil menyelesaikan studinya dan
memperoleh gelar Sarjana Sains dengan predikat summa cum laude (atau al-syaraf).
Sebagai lulusan terbaik, pihak universitas memberikannya Penghargaan Dr.
Muṣṭafā Barakah pada kategori geologi.8
Namun setelah kelulusannya tersebut, pada tahun yang sama, Zaglūl
dipenjara selama sembilan bulan karena hubungannya dengan kelompok al-Ikhwān
al-Muslimīn dan keterlibatannya dalam suatu aksi demonstrasi. Kekuasaan politik
sekuler Mesir saat itu pun menganggap beliau sebagai ancaman, sehingga pada
awal tahun 1960, beliau diasingkan dalam tekanan pemerintah dan baru dapat
kembali ke negaranya pada tahun 1970.9
Selama masa pengasingannya tersebut, beliau melanjutkan studinya dan pada
tahun 1963, beliau memperoleh gelar doktor (Ph.D) dalam bidang geologi dari
Universitas Wales di Britania Raya, serta gelar fellow (mitra) di sana. Sembilan
tahun setelahnya, yakni pada tahun 1972, beliau memperoleh gelar guru besar
(profesor).10
6

Ibid.
Ibid.
8
Zaglūl al-Najjār, Min Āyāt al-I‘jāz al-‘Ilmī: al-Arḍ fī al-Qur’ān al-Karīm, 5.
9
Ahmad Sibahul Khoir, “Tafsir Sains tentang Penciptaan Api dari Pohon Hijau (Studi
Komparasi Penafsiran Surat Yāsīn Ayat 80 dan Surat al-Wāqi’ah Ayat 71-74 dalam Kitāb Tafsīr alJawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm Karya Thanthawi Jawhari, dan Tafsir Āyāt al-Kauniyat fī alQur’ān al-Karīm Karya Zaghlul an-Najjār)”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018),
62-63.
10
Zaglūl al-Najjār, Min Āyāt al-I‘jāz al-‘Ilmī: al-Arḍ fī al-Qur’ān al-Karīm, 5.
7
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Berkaitan dengan riwayat pendidikannya di atas, penulis tidak mendapati
adanya informasi yang berkaitan dengan pendidikannya terkait ilmu tafsir secara
khusus. Adapun beliau yang telah menghafalkan al-Qur’an dan unggul dalam
bahasa Arab di usia mudanya tersebut, hanya dapat dianggap telah mempelajari
“sedikit” dari ilmu-ilmu tafsir.
2. Pekerjaan dan Aktifitas Ilmiahnya
Terkait pekerjaannya, pada tahun 1956, Zaglūl al-Najjār pernah bekerja di
Perusahaan Petroleum Ṣaḥārī dan al-Markaz al-Qaumī li al-Buḥūṡ di Kairo pada
tahun 1957. Satu tahun setelahnya, beliau bekerja di tiga pertambangan, yakni
pertambangan fosfat di Lembah Nil, petambangan emas di al-Barrāmiyyah, dan
pertambangan batu bara di Semenanjung Sinai.11
Adapun dalam hal akademik, dari tahun 1978 hingga 1996, beliau pernah
mengajar di banyak universitas, seperti: (a) Universitas Ain Shams di Kairo; (b)
Universitas Raja Saud di Riyadh; (c) Universitas Wales di Britania Raya; (d)
Universitas Kuwait; (e) Universitas Qatar di Doha; (f) Universitas Raja Fahd untuk
Perminyakan dan Mineral di Dhahran (al-Ẓahrān), serta; (g) Universitas California
di Los Angeles sebagai dosen tamu.12 Beliau pernah ikut serta dalam pembentukan
jurusan geologi di Universitas Raja Saud dari tahun 1959 hingga 1967 dan
Universitas Kuwait dari tahun 1967 hingga 1678.13
Beliau juga pernah menjadi penasihat al-Ta‘līm al-‘Ālī al-Ma‘had al-‘Arabī
li al-Tanmiyah di al-Khabar, Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1996-1999. Lalu
menjadi rektor Universitas al-Ahgaff di Yaman pada tahun 1999-2000, rektor
Markfield Institute of Higher Education di Britania Raya pada tahun 2000-2001,
serta ketua Lajnah al-I‘jāz al-‘Ilmī li al-Qur’ān pada Majelis Tinggi Urusan Agama
Islam Mesir pada tahun 2001 hingga sekarang. Selain itu, ia juga guru besar di
Universitas Sains & Pendidikan Islam Dunia di Amman, Yordania.14
11

Zaglūl al-Najjār, Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm (Kairo: Maktabah alSyurūq al-Dauliyyah, 2007), I, 9-10.
12
Zaglūl al-Najjār, Min Āyāt al-I‘jāz al-‘Ilmī: al-Arḍ fī al-Qur’ān al-Karīm, 5.
13
Dwi Indah Sari, “Penafsiran Zaghlul al-Najjar tentang Black Hole dalam QS. At-Takwīr
Ayat 15-16”, 40.
14
Ahmad Sibahul Khoir, “Tafsir Sains tentang Penciptaan Api dari Pohon Hijau”, 64-66.
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Beliau merupakan anggota beberapa lembaga-lembaga ilmiah lokal dan
internasional, di antaranya ia terpilih sebagai anggota di Jam‘iyyah al-Muslim alMu‘āṣir di Liechtenstein pada tahun 1975. Beliau juga ikut serta dalam
pembentukan al-Hai’ah al-‘Ālamiyyah li al-I‘jāz al-‘Ilmī fī al-Qur’ān al-Karīm wa
al-Sunnah al-Muṭahharah, Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmī (Muslim World League) di
Makkah pada tahun 1981 dan terpilih sebagai anggota dewan pengurusnya.15 Beliau
juga ikut serta dalam pembentukan al-Hai’ah al-Khairiyyah al-Islāmiyyah al‘Ālamiyyah (International Islamic Charitable Organization) sekaligus terpilih
sebagai anggota dewan pengurusnya serta anggota dewan komisaris al-Hai’ah alIslāmiyyah li al-I‘lām di London.16
Selain itu, beliau terpilih sebagai anggota badan redaksi majalah-majalah
ilmiah seperti Journal of Foraminiferal Research yang diterbitkan di New York
tahun 1966 dan Journal of African Earth Sciences yang diterbitkan di Paris tahun
1981. Beliau juga terpilih sebagai penasihat ilmiah beberapa majalah, seperti: (a)
Majalah al-Muslim al-Mu‘āṣir yang diterbitkan di Washington tahun 1970; (b)
Majalah al-Rayyān yang diterbitkan di Qatar tahun 1978; (c) Majalah Islamic
Sciences yang diterbitkan di India tahun 1978, dan; (d) Majalah al-Syarī‘ah wa alQānūn yang diterbitkan Universitas Uni Emirat Arab.17
Beliau juga pernah bekerja sebagai penasihat ilmiah untuk Robertson
Research Institute di Britania Raya, perusahaan al-Zait al-‘Arabī di al-Khafjī dan
penasihat ilmiah museum kebudayaan Islam di Swiss. Selain itu beliau juga ikut
serta dalam pembentukan Dubai Islamic Bank dan Faisal Islamic Bank of Egypt.18
Zaglūl juga pernah mengisi beberapa acara televisi dan radio tentang Islam
dan bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya acara al-I‘jāz al-Ijtimā‘ī fī alQur’ān wa al-Sunnah (Mukjizat Kemasyarakatan dalam al-Qur’an dan Sunnah)
yang disiarkan selama bulan Ramadan tahun 1429 H di saluran Iqrā’, serta
wawancara pada acara Bi Lā Ḥudūd di saluran Aljazeera.19
15

Zaglūl al-Najjār, Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm, I, 10-12.
Zaglūl al-Najjār, Min Āyāt al-I‘jāz al-‘Ilmī: al-Arḍ fī al-Qur’ān al-Karīm, 6.
17
Zaglūl al-Najjār, Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm (Kairo: Maktabah alSyurūq al-Dauliyyah, 2008), IV, 10-11.
18
Zaglūl al-Najjār, Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm, I, 10-11.
19
Wikipedia, “”زغلول النجار, diakses melalui alamat https://ar.wikipedia.org/wiki/زغلول_النجار.
16
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Zaglūl juga telah berkeliling dunia internasional sebagai pembicara mengenai
Islam dan beragam masalah-masalah kaum muslimin secara umum, serta secara
khusus terkait kemukjizatan ilmiah al-Qur’an dan sunah Nabi yang disampaikan
dengan bahasa Arab dan Inggris.20 Perjalanan yang beliau tempuh meliputi Kanada
di Utara sampai Afrika Selatan dan Australia di Selatan, serta dari Amerika di Barat
hingga Asia Tengah di Timur.21
3. Karya-karyanya
Zaglūl al-Najjār telah menulis lebih dari 150 artikel ilmiah yang telah
dipublikasikan dan lebih dari 45 buku dalam bahasa Arab, Inggris dan Perancis
yang juga telah diterjemahkan ke berbagai bahasa lainnya. 22 Adapun di antara
karya-karyanya adalah tafsir yang merupakan karya monumentalnya, yakni Tafsīr
al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm dan Seri Min Āyāt al-I‘jāz al-‘Ilmī,
yaitu tafsir tematik yang terdiri dari enam bagian berikut:
a. Al-Samā’ fī al-Qur’ān al-Karīm.
b. Al-Arḍ fī al-Qur’ān al-Karīm.
c. Al-Nabāt fī al-Qur’ān al-Karīm.
d. Al-Ḥayawān fī al-Qur’ān al-Karīm.
e. Khalq al-Insān fī al-Qur’ān al-Karīm.
f. Al-Insān min al-Mīlād ilā al-Ba‘ṡ fī al-Qur’ān al-Karīm.23
Beliau juga memiliki sejumlah karya terkait kemukjizatan ilmiah dalam alQur’an dan hadis-hadis Nabi, seperti:
a. Madkhal ilā Dirāsah al-I‘jāz al-‘Ilmī fī al-Qur’ān al-Karīm wa al-Sunnah alNabawiyyah al-Muṭahharah.
b. The Geological Concept of Mountains in the Qur’an.
c. Treasures in the Sunnah: A Scientific Approach.
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Zaglūl al-Najjār, Min Āyāt al-I‘jāz al-‘Ilmī: al-Samā’ fī al-Qur’ān al-Karīm (Beirut: Dār alMa‘rifah, 2007), 6.
21
Wikipedia, “”زغلول النجار, diakses melalui alamat https://ar.wikipedia.org/wiki/زغلول_النجار.
22
Dwi Indah Sari, “Penafsiran Zaghlul al-Najjar tentang Black Hole dalam QS. At-Takwīr
Ayat 15-16”, 41.
23
Zaglūl al-Najjār, Min Āyāt al-I‘jāz al-Inbā’ī wa al-Tārīkhī fī al-Qur’ān al-Karīm (Beirut:
Dār al-Ma‘rifah, 2013), 25.

19

Lalu beliau juga memiliki karya terkait mukjizat kesejarahan dalam al-Qur’an,
atau bahkan dapat disebut sebagai tafsir, yaitu Min Āyāt al-I‘jāz al-Inbā’ī wa alTārīkhī fī al-Qur’ān al-Karīm. Kemudian karya terkait permasalahan umat Islam
dalam sains dan teknologi pada masa ini, yakni Qaḍiyyah al-Takhalluf al-‘Ilmī wa
al-Tiqnī fī al-‘Alam al-Islāmī al-Mu‘āṣir. Serta karya terkait sejarah kehidupan
Rasulullah secara singkat, yakni Khawāṭir fī Ma‘iyyah Khātim al-Anbiyā’ wa alMursalīn Sayyidinā Muḥammad ﷺ.
Selain itu, beliau juga pernah aktif menulis artikel mingguan di surat kabar
al-Ahrām al-Miṣriyyah yang berjumlah tiga juta ekslempar setiap harinya,
mengenai kemukjizatan ilmiah dalam al-Qur’an dengan judul Min Asrār al-Qur’ān
(Di Antara Rahasia-rahasia al-Qur’an) yang telah memuat lebih dari 250 artikel.24
Di surat kabar yang sama, beliau juga menulis 60 artikel mengenai kemukjizatan
ilmiah dalam hadis Nabi selama bulan Ramadan dari tahun 1422 H sampai 1424 H,
yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang terdiri dari dua jilid dan telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Treasures in the Sunnah: A
Scientific Approach.25
B. Profil Kitab Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm
Kitab ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2007 oleh Maktabah al-Syurūq
al-Dauliyyah dalam empat jilid dan telah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa,
termasuk bahasa Indonesia. Kitab ini pada terbitan terbarunya berubah nama
menjadi Mukhtārāt min Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm dan
terdiri dari tiga jilid.26 Berdasarkan indeks isinya, tiap jilid tafsir ini meliputi:
1. Jilid pertama terdiri dari 56 pembahasan dalam 14 surah yang dimulai dari surah
al-Baqarah hingga surah al-Isrā’.
2. Jilid kedua berjumlah 40 pembahasan dalam 11 surah yang dimulai dari surah
al-Kahf hingga surah Luqmān.
24

Nani, “Ayat-ayat Kauniyah tentang Menjaga Keseimbangan Ekologi (Studi Komparatif
Penafsiran Thantāwī Jauhārī dan Zaghlul al-Najjār)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2017), 47.
25
Zaglūl al-Najjār, Min Āyāt al-I‘jāz al-‘Ilmī: al-Samā’ fī al-Qur’ān al-Karīm, 6.
26
Dwi Indah Sari, “Penafsiran Zaghlul al-Najjar tentang Black Hole dalam QS. At-Takwīr
Ayat 15-16”, 43.
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3. Jilid ketiga mencakup 38 pembahasan dalam 18 surah yang dimulai dari surah
al-Sajdah hingga surah al-Qamar.
4. Jilid keempat berisikan 40 pembahasan dalam 23 surah yang dimulai dari surah
al-Raḥmān hingga surah al-Qāri‘ah.27
1. Latar Belakang Penulisannya
Penulisan Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm tentunya
memiliki kaitan yang sangat erat dengan latar belakang keilmuan Zaglūl al-Najjār
yang berasal dari bidang sains. Beliau mengetahui adanya ayat-ayat suci al-Qur’an
yang berisi ajakan ilmiah dan berasaskan pada pembebasan nalar dari segala
takhayul.28 Menurut perhitungan para peneliti, ayat-ayat yang secara jelas (ṣarīḥ)
menunjukkan keterkaitan dengan fenomena alam semesta tersebut berjumlah
sekitar 1.000 ayat, diikuti sejumlah besar ayat lainnya yang cukup tegas.29
Zaglūl menyebutkan pada pendahuluan kitabnya tersebut bahwa beliau sangat
menyakini al-Qur’an sebagai kitab yang memiliki mukjizat dari aspek kebahasaan,
hukum syariat, kisah-kisah dan isyarat ilmiahnya. Sisi yang terakhir ini adalah
keunggulan al-Qur’an dalam memberikan informasi menakjubkan yang tidak
diketahui seorang pun pada masa penurunannya terkait hakikat alam semesta dan
segala fenomenanya, kecuali berabad-abad setelahnya.30
Selain itu, penulisan kitab ini tampaknya terdorong dari usaha pendahulunya,
yakni Syekh Ṭanṭāwī Jauharī. Karena di pendahuluan tafsirnya tersebut, beliau
memberikan ulasan positif yang cukup banyak terhadap Syekh Ṭanṭāwī Jauharī dan
pendapat-pendapatnya ketika menjelaskan uraian terkait sejarah perkembangan
tafsir ‘ilmī.31 Hal yang sama juga beliau tuliskan dalam kitabnya yang lain, yakni
dalam Madkhal ilā Dirāsah al-I‘jāz al-‘Ilmī fī al-Qur’ān al-Karīm wa al-Sunnah
al-Nabawiyyah al-Muṭahharah.32
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Zaglūl al-Najjār, Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm, IV, 567-596.
Nani, “Ayat-ayat Kauniyah tentang Menjaga Keseimbangan Ekologi”, 50.
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Zaglūl al-Najjār, Madkhal ilā Dirāsah al-I‘jāz al-‘Ilmī fī al-Qur’ān al-Karīm wa al-Sunnah
al-Nabawiyyah al-Muṭahharah (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2009), 78.
30
Zaglūl al-Najjār, Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm, I, 25-26.
31
Ibid., 27-28.
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Zaglūl al-Najjār, Madkhal ilā Dirāsah al-I‘jāz al-‘Ilmī fī al-Qur’ān al-Karīm wa al-Sunnah
al-Nabawiyyah al-Muṭahharah, 79.
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Penulis mendapati dalam beberapa skripsi, seperti karya Muh Ulin Nuha,
bahwa tafsir ini merupakan rangkuman 250 artikel hasil tulisan beliau di rubrik Min
Asrār al-Qur’ān pada surat kabar al-Ahrām al-Miṣriyyah yang disatukan, dan
disebutkan bahwa informasi ini didapat dari mukadimah tafsirnya.33 Akan tetapi
penulis tidak mendapatinya tertulis di mukadimahnya, namun hal ini cukup
memungkinkan, sebagaimana halnya buku Treasures in the Sunnah.
Menurut pembacaan penulis terhadap kitab tafsirnya ini, karena beliau tidak
memiliki latar belakang pendidikan tafsir, nampaknya Zaglūl telah berusaha keras
dalam penyusunannya, hal ini terlihat dari daftar rujukan yang beliau pakai dalam
penyusunan kitab ini. Yang mana di antaranya adalah kitab-kitab tafsir klasik dan
kontemporer, kitab-kitab ‘ulūm al-Qur’ān, ‘ulūm al-tafsīr, kitab terkait tafsir
mauḍū‘ī, mu‘jam-mu‘jam, kitab-kitab i‘jāz al-Qur’ān secara umum, i‘jāz ‘ilmī dan
beberapa kitab tafsir ‘ilmī, yang semuanya berjumlah 128 rujukan.34
Adapun di antara kitab-kitab tafsir klasik yang beliau jadikan rujukan,
menurut pembacaan penulis, ada 16 kitab. Yakni:
a. Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān karya Imam al-Ṭabarī.
b. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm karya Ibn Kaṡīr.
c. Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān karya Imam al-Qurṭubī.
d. Al-Tafsīr al-Kabīr atau Mafātīḥ al-Gaib karya Imam al-Fakhr al-Rāzī.
e. Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl karya
al-Zamakhsyarī.
f. Al-Burḥān fī Mutasyābih al-Qur’ān li Mā fīhi min al-Ḥujjah wa al-Bayān karya
Imam al-Kirmānī.
g. Al-Muḥarrir al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz karya Ibn ‘Aṭiyyah al-Andalusī.
h. Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ karya Abū Ḥayyān al-Andalusī.
i. Al-Durr al-Manṡūr fī al-Tafsīr al-Ma’ṡūr karya Imam al-Suyūṭī.
j. Ma‘ālim al-Tanzīl karya Imam al-Bagawī.
k. Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl karya Imam al-Baiḍāwī.

33

Muh Ulin Nuha, “Penafsiran Zaghlul an-Najjar tentang Api di Bawah Laut dalam QS. AthThūr ayat 6”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), 81.
34
Zaglūl al-Najjār, Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm, I, 568-580.
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l. Naẓm al-Durar fī Tanāsub al-Āy wa al-Suwar karya al-Biqā‘ī.
m. Irsyād al-‘Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Qur’ān al-Karīm karya Abū al-Su‘ūd.
n. Al-Iklīl ‘alā Madārik al-Tanzīl wa Ḥaqā’iq al-Ta’wīl karya Imam al-Nasafī.
o. Lubāb al-Ta’wīl wa Ma‘ānī al-Tanzīl karya Imam al-Khāzin.
p. Aḥkām al-Qur’ān karya Ibn al-‘Arabī;
Sementara itu, kitab-kitab tafsir kontemporer yang menjadi rujukannya,
berdasarkan pembacaan penulis, ada 14. Yaitu:
a. Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Ibn ‘Asyūr.
b. Rūḥ al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa al-Sab‘ al-Maṡānī karya Imam
al-Ālūsī.
c. Fatḥ al-Qadīr: al-Jāmi‘ baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm alTafsīr karya Imam al-Syaukānī.
d. Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm atau Tafsīr al-Manār karya Syekh Muḥammad
‘Abduh dan Muḥammad Rasyīd Riḍā.
e. Maḥāsin al-Ta’wīl karya al-Qāsimī.
f. Aḍwā’ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qur’ān al-Karīm karya Syekh al-Syinqīṭī.
g. Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān karya Syekh al-Sa‘dī.
h. Tafsīr al-Marāgī karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī.
i. Fī Ẓilāl al-Qur’ān karya Sayyid Quṭb.
j. Ṣafwah al-Bayān li Ma‘ānī al-Qur’ān karya Husnain Muḥammad Makhlūf.
k. Al-Tafsīr al-Bayānī li al-Qur’ān al-Karīm karya Bint al-Syāṭi’.
l. Qurrah al-‘Ainain ‘alā Tafsīr al-Jalālain karya Muḥammad Aḥmad Kan‘ān.
m. Al-Muntakhab fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm karya Lajnah al-Qur’ān wa alSunnah pada Majelis Tinggi Urusan Agama Islam Mesir.
n. Ṣafwah al-Tafāsīr karya Syekh al-Ṣābūnī.
Adapun kitab-kitab ‘ulūm al-Qur’ān yang masuk dalam daftar referensinya
ada empat. Yakni:
a. Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān karya al-Zarqānī.
b. Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān karya al-Zarkasyī.
c. Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān karya al-Suyūṭī.
d. Mabāḥiṡ fī ‘Ulūm al-Qur’ān karya Mannā‘ Khalīl al-Qaṭṭān.
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Kitab-kitab ‘ulūm al-tafsīr-nya sendiri meliputi kitab al-Asās fī al-Tafsīr
karya Sa‘īd Ḥawā dan Uṣūl al-Tafsīr li Kitābillāh al-Munīr karya Khālid ‘Abd alRaḥmān al-‘Akk. Kemudian ada pula beberapa kitab terkait tafsir tematik, yakni
Mabāḥiṡ fī al-Tafsīr al-Mauḍū‘ī karya Muṣṭafā Muslim dan al-Madkhal ilā al-Tafsīr
al-Mauḍū‘ī karya ‘Abd al-Sattār Fatḥullāh Sa‘īd.
Sementara kitab mu‘jam yang beliau rujuk adalah Mu‘jam Mufradāt Alfāẓ alQur’ān al-Karīm karya al-Rāgib al-Aṣfahānī dan al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ
al-Qur’ān al-Karīm karya Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī. Selain itu, beliau juga
merujuk kepada Lisān al-‘Arab karya Ibn Manẓūr, namun beliau tidak
menyebutkannya dalam daftar rujukan.
Adapun sisanya adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan i‘jāz al-Qur’an
secara umum, i‘jāz ‘ilmī, beberapa kitab-kitab tafsir ‘ilmī, serta 48 buku berbahasa
Inggris. Namun dari semua rujukan tersebut, beliau tidak menyebutkan bagian
mana yang menjadi rujukannya di dalam tafsir tersebut dan beliau tidak pula
memberikan catatan kaki.
2. Sistematika Penulisannya
Berdasarkan hasil pembacaan dan analisis penulis terhadap kitab ini, Zaglūl
al-Najjār menyusun kitabnya dengan sistematika metode tahlīlī, hal ini karena
penafsirannya berurut mengikuti susunan mushaf al-Qur’an (muṣḥafī). Namun
beliau tidak menafsirkan al-Qur’an secara penuh, melainkan hanya sejumlah ayat
dari 66 surah dengan total 174 pembahasan.
Kitab ini dimulai dengan pembahasan mengenai biografi Zaglūl al-Najjār
secara singkat dan halaman pendahuluan sebanyak 31 halaman pada jilid pertama
dan 25 halaman pada tiga jilid berikutnya. Mukadimah itu sendiri berisikan tujuh
pokok bahasan, yaitu: (a) I‘jāz dalam al-Qur’an; (b) Sejarah perkembangan tafsir
‘ilmī; (c) Ajakan untuk berijtihad dalam tafsir; (d) Penjelasan mengenai alasan
sebagian kelompok yang menolak tafsir ‘ilmī; (e) Tanggapan terhadap orang-orang
yang menolak tafsir ‘ilmī; (f) Bantahan terhadap dugaan adanya pertentangan antara
hasil-hasil penemuan sains dengan agama, dan; (g) Uraian mengenai sikap
golongan yang moderat terhadap model tafsir ‘ilmī.
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a. Bentuk-bentuk i‘jāz dalam al-Qur’an
Pertama, Zaglūl menjelaskan macam-macam i‘jāz al-Qur’an yang telah
disebutkan oleh para ulama, di antaranya dapat dilihat dari sisi keindahan
penjelasan dan ketelitian susunan ayatnya, kesempurnaan balāgah-nya, keindahan
makna-maknanya, cakupan serta keteraturannya. Ada pula yang memandang dari
kesempurnaan syariat dan hikmah-hikmahnya, serta penjelasan yang rinci
mengenai sejarah umat manusia dan umat-umat terdahulu.35
Selain itu, ada yang memandang dari metode pengajarannya yang
mengelukan kejiwaan yang luhur dan ilmiah pada saat yang bersamaan, atau dari
pemberitaan gaib yang akan terjadi setelah penurunannya dalam beberapa tahun.
Atau melalui isyarat-isyaratnya terhadap hakikat-hakikat alam semesta dan
sunatullah yang tidak diketahui seorang manusia pun pada masa turunnya.36
Ada pula yang melihat kemukjizatan al-Qur’an dari aspek ketahanannya
selama 14 abad dari setiap upaya perubahan, yang dilakukan dalam waktu yang
panjang oleh banyak kekuatan jahat yang memperlihatkan kekufuran, orang-orang
musyrik dan ateis. Terakhir ada pula ulama yang melihat dari seluruh sisi tersebut
atau sisi-sisi lainnya yang belum disebutkan.37
b. Perkembangan model tafsir ‘ilmī
Bagian ini menjelaskan awal mula kemunculan model tafsir ‘ilmī, sejarah
perkembangannya hingga saat ini serta tokoh-tokoh yang turut berpartisipasi dalam
perkembangannya.38 Namun di sini Zaglūl memberikan perhatian yang amat besar
kepada Syaikh Ṭanṭāwī Jauharī, beliau berpendapat bahwa tafsir beliau adalah kitab
tafsir ‘ilmī terbesar yang merespon spirit masanya, uraian ini pun sudah beliau
jelaskan dalam bukunya yang berjudul Madkhal ilā Dirāsah al-I‘jāz al-‘Ilmī fī alQur’ān al-Karīm wa al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Muṭahharah.39
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Selain itu, Zaglūl juga menyatakan akan kewajiban orang-orang tertentu dari
umat Islam untuk mempelajari berbagai macam bidang keilmuan, agar muncul
sekelompok orang yang dapat mempersenjatai kebutuhan tafsir al-Qur’an akan
pengetahuan dengan kemampuan yang cukup dalam ilmu-ilmu bahasa Arab, hadis,
fikih, teologi, asbāb al-nuzūl, aṡar-aṡar, sirah nabi, ijtihad para mufasir terdahulu,
serta syarat-syarat lain yang telah ditetapkan para ulama. Sehingga mereka dapat
menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan sisi-sisi kemukjizatannya yang tidak
mudah dijelaskan sebelum masa ini.40
c. Bentuk ijtihad dalam tafsir
Adapun pada bagian ini, Zaglūl memberikan uraian mengenai usaha-usaha
yang telah dilakukan para ulama terkait ijtihad dalam tafsir. Banyak sekali ulama
yang merasa puas dengan pentingnya ijtihad dalam tafsir al-Qur’an, tetapi mereka
telah membatasinya dalam beberapa metode tertentu, yang di antaranya adalah
metode kebahasaaan, bayānī dan fikih.41 Meskipun ketiga hal tersebut saat ini lebih
dikenal sebagai corak, namun ketiganya merupakan metode tafsir klasik yang
dikategorikan berdasarkan kecenderungan atau keilmuan mufasirnya.
Selain itu ada pula metode yang dilakukan dengan menggabungkan itu semua
dalam satu metode, metode ini disebut metode al-mausū‘ī (ensiklopedis) atau aljam‘ī, atau dapat pula disebut metode gabungan.42 Namun metode ini tidak banyak
disebutkan dalam literatur-literatur tafsir, bahkan baru penulis temukan pada kitab
ini dan buku Abd. Muin Salim, Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍū‘ī.43
Bentuk ijtihad lainnya adalah metode mauḍū‘ī, yakni metode penafsiran
berdasarkan tema-tema di dalam al-Qur’an yang dilakukan dengan mengumpulkan
ayat-ayat dalam satu topik dari berbagai surah.44 Dari sini, secara tidak langsung
Zaglūl seperti ingin menyampaikan bahwa salah satu atau kedua metode tersebut
merupakan metode yang diterapkannya dalam tafsir ini.
40
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d. Alasan golongan yang menolak model tafsir ‘ilmī
Bagian ini berisikan beberapa argumen mayoritas ahli tafsir dalam menolak
model tafsir ‘ilmī. Di antaranya yakni:
1) Isrā’īliyyāt dulu telah terimplementasikan ke dalam warisan-warisan ilmu Islam
melalui usaha keras para pendahulu sebagai tafsir isyarat-isyarat kauniyyah
dalam al-Qur’an.
2) Al-Qur’an bukanlah kitab sains empiris, al-Qur’an pada dasarnya merupakan
kitab petunjuk rabani dalam hal akidah, ibadah, moral dan muamalah.
3) Hasil penemuan sains empiris itu selamanya akan berubah dan berkembang,
sementara al-Qur’an itu adalah sesuatu yang telah tetap dan tidak akan berubah.
4) Hasil penemuan sains tidak lain merupakan usaha manusia untuk mencapai suatu
hakikat, sementara al-Qur’an adalah penjelasan dari Allah.
5) Ilmu-ilmu empiris terlahir di mayoritas negara di dunia saat ini dengan format
yang seluruhnya bertolak dari kebebasan materialis murni, ketidakacuhan akan
hal-hal gaib dan kekufuran kepada Allah.
6) Sebagian penemuan sains dapat bervariasi dengan banyak dasar yang pasti
dalam al-Qur’an dan sunah sebagai pandangan untuk bentuk kebebasan
materialis murninya yang mengingkari seluruh hakikat kegaiban.
7) Sejumlah mufasir menentang penakwilan sebagian isyarat kauniyyah, karena
dapat mempengaruhi kandungan makna-makna ayat yang tidak dibawanya
dalam penyimpangan yang jelas dan membebani pemenggalan kalimat dan ayat
dengan sengaja.45
e. Jawaban terhadap golongan yang menolak tafsir ‘ilmī
Bagian ini berisikan beberapa sanggahan Zaglūl terhadap argumen para ahli
tafsir sebelumnya dengan uraian yang cukup panjang. Di antaranya yakni:
1) Umat Islam saat ini tidak memiliki kebutuhan akan isrā’īliyyāt terhadap ayatayat kauniyyah, karena pemantau ilmiah dalam berbagai ilmu pengetahuan pada
hari ini menginginkan sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya.
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2) Tidak ada pertentangan yang kuat antara keadaan al-Qur’an sebagai kitab
hidayah dan syariat samawi yang mencakup sistem yang sempurna untuk
kehidupan dengan kandungannya akan sejumlah isyarat-isyarat ilmiah yang
detail dan kedudukannya sebagai penunjuk akan keagungan Alah dan
kekuasaannya dalam penciptaan makhluk-Nya.
3) Pendapat yang melarang penakwilan sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang
berubah adalah pendapat yang polos, karena itu merupakan stagnasi atas satu
pemahaman terhadap al-Qur’an.46
f. Dugaan pertentangan antara penemuan sains dan agama
Bagian ini berisikan bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa
penemuan sains itu tidak selaras dangan dasar-dasar Islam. Di antaranya yakni:
1) Alam yang ditinggali ini terbatas pada dimensinya yang mengagumkan dalam
rincian bangunannya, mengagumkan dalam kekuatan kesatuannya dan sistem
pergerakannya.
2) Alam ini dibangun atas sistem yang sama dalam keakuratan yang paling tepat
hingga satuannya yang paling besar.
3) Alam ini akan terus mengembang hingga ujung yang tidak dapat diketahui sains
empiris.
4) Alam ini adalah ciptaan baru yang pada masa yang sangat lampau memiliki awal
yang masih berusaha diukur ilmu empiris.47
5) Alam ini adalah sesuatu yang baru, artinya suatu hari pasti akan berakhir, hal ini
diisyaratkan oleh fenomena alam yang ada.
6) Alam ini adalah suatu substansi yang tidak mungkin ada padanannya, begitu pula
unsur-unsur materinya yang telah ditemukan.
7) Alam ini adalah dimensi yang terbatas, senantiasa meluas dengan bangunan
yang kuat, pergerakan yang presisi dan sistem yang memutari segala hal pada
peredaran tertentu dengan kecepatan yang menakjubkan dan bermacam-macam,
serta stabil dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan belaka.
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8) Penemuan-penemuan

terdahulu

menyokong

satu

hakikat

logis

yang

membuatnya terjadi, karena alam ini adalah sesuatu yang baru.
9) Allah-lah yang menciptakan alam dengan segala isi dan penghuninya, hanya
Dia-lah yang memiliki kekuatan untuk meniadakan dan memusnahkannya,
kemudian mengembalikan lagi.
10) Kesatuan di alam ini menunjukkan keesaan Allah, begitu juga dengan kesatuan
struktur setiap atom, sel hidup, tata surya dan yang lainnya, kesatuan seluruh
keturunan ras dan pengembaliannya kepada hal yang paling kecil, yakni gas
hidrogen.48
11) Ilmu sains empiris dalam penerapannya dengan pemahaman yang konkret saja
mampu menghubungkan kepada alam di luar kepala yang tidak mampu
disingkap manusia.
12) Sains empiris menegaskan bahwa makhluk hidup sebagai rahasia yang
substansinya tidak manusia ketahui. Karena diketahui bahwa dengan perangkat
sel hidup dan susunan zat untuk tubuh, dengan ilmu tersebut manusia belum
mampu menciptakan satu sel hidup.
13) Pengamatan terhadap alam ini dari segi apapun menegaskan kebutuhannya
kepada pemeliharaan Penciptanya Yang Agung di setiap saat keberadaannya.
14) Ketika sains kosmis menyatakan bahwa alam dan manusia dalam bentuk
keadaan keduanya tidaklah abadi, hal tersebut untuk menegaskan kebenaran
akhirat. Bahkan karena ketidakterhindarannya, kematian terlihat di berbagai
sisi di alam ini pada setiap saat keberadaannya, mencakup manusia, hewan,
tumbuhan, benda mati, benda langit dengan berbagai bentuknya.49
g. Sikap golongan yang moderat terhadap tafsir ‘ilmī
Bagian ini berisikan pendapat-pendapat kaum yang moderat dalam menyikapi
tafsir ‘ilmī, di antaranya yakni:
1) Golongan ini mengakui bahwa al-Qur’an pada dasarnya adalah kitab hidayah
rabani dengan peraturan yang sempurna.
48
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2) Golongan ini juga mengakui bahwa isyarat-isyarat kauniyyah yang ada
disebutkan untuk menunjukkan kekuasaan-Nya yang mutlak, kehebatan dalam
penciptaan makhluk-Nya, cakupan ilmu-Nya dan kesempurnaan sifat dan
perbuatan-Nya.
3) Mereka berpendapat bahwa para ulama dan sarjana muslim memiliki kewajiban
untuk mempelajari ayat-ayat kauniyyah yang bermanfaat dengan setiap jenis
ilmu pengetahuan yang tersedia dalam tafsirnya dan memperlihatkan sisi-sisi
kemukjizatannya.
4) Mereka juga mengakui bahwa isyarat-isyarat kauniyyah tersebut tidaklah
disebutkan dalam al-Qur’an dengan maksud menyampaikan hakikat ilmiah,
karena hikmah ilahi dapat meninggalkan ruang yang terbuka bagi para mujtahid
untuk berijtihad.50
5) Golongan ini berdalil dengan kumpulan besar isyarat-isyarat kauniyyah dalam
al-Qur’an dan dengan tuntutannya kepada manusia untuk senantiasa
menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Dalam hal ini Allah berfirman:
ْ ْ
ْ
ْ َْ َ
َ َ ْ َ ﱠ ْ َﱠ
ََ ْ َ ْ ْ ََ َ
ََ َ ْ ْ َ ْ َّ َ ﱠ
ُ
ﱡ
َ
َ
َ
َ
َ
( ا ِ ي لم ِبالقل ِم٣) ( ِاقرأ وربك ا ﻛرم٢) ( لق ا ِ ان ِمن ل ٍق١) ِاقرأ ِباس ِم ر ِبك ا ِ ي لق
َ ْ َ
َ ْ ْ َﱠ
(٥) ( ل َم ا ِ َ ان َما ل ْم َيعل ْم٤)

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang
Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia
apa yang tidak diketahuinya”. (QS. Al-‘Alaq: 1-5).51
6) Mereka juga berdalil kepada penciptaan manusia dengan tanggung jawab
mereka akan indra dan akalnya sebagaimana yang ditetapkan al-Qur’an, serta
segala yang mengharuskan manusia untuk mengenal alam dari bantuannya yang
baik. Karena Allah berfirman:

ُ ُْ َ َ ُﱡ
ً
ُ ْ َ َ َ َ
(٣٦) او ك ن عنه َم ْسـ ْو
َ َوالفؤاد

ْ
 اﱠن ﱠ...
الس ْم َع َوال َب
ِ

“...Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta
pertanggungjawabannya”. (QS. Al-Isrā’: 36).52
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7) Selain itu mereka juga berargumen dengan penolakan al-Qur’an terhadap taklid
dan stagnasi atas pendapat warisan yang salah, hukum dengan sangkaan dan
hawa nafsu, serta tuntunan kepada manusia dengan pondasi hukum atas dalil
rasional yang tidak menerima penolakan. Itu semua di antara kekhususan metode
empiris yang terkhusus dalam studi alam dan isinya.53 Allah berfirman:
َ َ ْ َ َْ ﱠ َْ َ ْ َ ُ ْ َ َﱠ
َ َ ْ َ ْ ُ
(٩) ... َيعل ُم ْون
ِ  قل هل ْ ت ِوى ا ِ يعلمون وا...
“...Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orangorang yang tidak mengetahui?”...”. (QS. Al-Zumar: 9).54
8) Golongan ini juga memandang tuntunan al-Qur’an terhadap manusia untuk
memperhatikan seluruh ciptaan Allah, dan ini merupakan perintahnya yang
sangat jelas.55 Di mana Allah berfirman:

َْ
ُقل ْان ُﻈ ُر ْوا َم َاذا ﱠ
(١٠١) ... الس ٰم ٰو ِت َوا ْر ِض
ِ
ِ
“Katakanlah, “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi!”...”. (QS.
Yūnus: 101).56
9) Mereka melihat perlunya pengangkatan ilmu pengetahuan ilmiah yang ada untuk
memahami tanda ayat-ayat kauniyyah dalam al-Qu’an dengan hubungan antara
iman kepada Allah dan memperhatikan ciptaan-Nya.57 Allah berfirman:
َ ْ َ
َ ُ ْ َْ ﱠ
ﱠْ َ ﱠ
َ ْ َ ْ الن َهار َ ٰ ٰيت ّ ُ و ا
ْ َ ْ الس ٰم ٰوت َوا
اﱠن ْ َ ْلق ﱠ
ت
اخ
و
ض
ر
( ا ِ َيذﻛ ُر ْون١٩٠) اب
و
ل
ي
ال
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
َْ
َ ٰ َ َْ َ
َ ﱠ
َ
اﷲ ق َي ًاما ﱠو ُق ُع ْو ًدا ﱠو َ ٰ ُج ُن ْو ْ َو َي َت َفك ُر ْو َن ْ َ ْلق ﱠ
الس ٰم ٰو ِت َوا ْر ِضۚ َر ا َما لقت هذا
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ ً ُ ْ ٰ َ َ َ َ َ َ َ ﱠ
(١٩١) اب ا ِار
اط ۚ سبحنك ف ِقنا ذ
ِ ب
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan
siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. (Yaitu)
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan
berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia;
Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka”. (QS. Al ‘Imrān: 190191).58
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10) Para pendakwah memandang akan pentingnya menaikkan ilmu pengetahuan
ilmiah dalam tafsir ayat-ayat kauniyyah dalam al-Qur’an dengan isyarat bahwa
al-Qur’an mendiskusikan segala hal.59 Karena Allah berfirman:

َ ﱠ ُﱠ
َ َ ُ ٰ َْ َ
(٤٩) ْ ٍء لقنه ِبقﺪ ٍر
ِانا
“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”. (QS. Al-Qamar:
49).60
11) Mereka juga memandang pentingnya menaikkan ilmu pengetahuan ilmiah
dalam tafsir dengan penegasan al-Qur’an bahwa segala sesuatu di alam ini
berada pada fitrah yang sama.61 Allah berfirman:

َ ََ َ ْ ﱠ
ٰ َ َ َ َ ﱠ ْ َﱠ
َ
(٣) ( وا ِ ي قﺪر فهﺪى٢) ا ِ ي لق فسوى

“Yang menciptakan, lalu menyempurnakan (ciptaan-Nya). Yang menentukan
kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk”. (QS. Al-A‘lā: 2-3).62
Kemudian Zaglūl memberikan kesimpulan bahwa al-Qur’an penuh dengan
sejumlah ayat yang mengisyaratkan bahwa alam dan segala isinya merupakan
makhluk (hidup dan mati). Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bentuk-bentuk
keadaan dan fase pembentukannya, serta sejumlah fenomena alam yang terjadi.63
Golongan yang menerima tafsir ini memandang bahwa al-Qur’an mencakup segala
ilmu dan pengetahuan, pemahaman yang baik dari tafsirnya atas cahaya yang telah
dikumpulkan manusia dari pengamatan ilmiah secara khusus di bidang sains murni
dan terapan.64
Sementara golongan yang moderat mengakui bahwa isyarat-isyarat
kauniyyah dalam al-Qur’an datang untuk menunjukkan kekuasaan Allah, kehebatan

ciptaan-Nya. 65 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Zaglūl lebih cenderung
hanya menyebutkan pendapat-pendapat kaum moderat yang mendukung tafsir ‘ilmī,
sehingga sisi kemoderatannya tidak terlalu terlihat.
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3. Bentuk Penafsirannya
Bentuk penafsiran Zaglūl al-Najjār dalam kitab ini sudah dapat dipastikan bi
al-ra’y (yakni menggunakan rasio atau pemikiran), karena cara beliau dalam
penafsirannya memberikan keterangan yang berkaitan dengan sains. Selain itu,
beliau juga menyuguhkan gambar-gambar penelitian ilmiah sains modern terkait
tema bahasan ayat yang ditafsirkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh
Ṭanṭāwī Jauharī.
Meskipun ada ulama semisal Khālid ‘Abd al-Raḥmān al-‘Akk yang
memasukkan tafsir ‘ilmī ke dalam tafsir isyārī. Di mana menurutnya tafsir ‘ilmī
adalah model penafsiran yang berlandaskan pada uraian dan keterangan isyaratisyarat ayat-ayat kauniyyah dalam al-Qur’an.66
Tafsir bi al-ra’y sendiri merupakan hasil upaya pemikiran seorang mufasir,
sehingga adanya perbedaan antara para mufasir memiliki kemungkinkan yang lebih
besar dibandingkan tafsir bi al-riwāyah. Karena penafsiran ini menggunakan ijtihad,
bentuk tafsir ini disebut pula tafsir bi al-ijtihād atau tafsir al-ijtihādī. Namun ada
beberapa ulama yang menolak penafsiran ini dan menyebutnya sebagai tafsir bi alhawā, karena cenderung seperti hanya berdasarkan hawa nafsu.67
Meskipun demikian, tafsir ini memiliki kedudukan yang istimewa dalam
menguraikan ayat-ayat yang belum ditafsirkan oleh generasi terdahulu umat Islam.
Tafsir ini juga dapat memunculkan pemahaman baru, sehingga nilai-nilai al-Qur’an
dapat senantiasa hidup dan diterapkan di berbagai masa dan tempat. Karena tujuan
tafsir itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan terhadap pemahaman al-Qur’an serta
menjelaskan hal-hal yang belum dapat dipahami. Sehingga mufasir pun dituntut
untuk berijtihad ketika tafsirnya tidak ditemukan melalui riwayat.68 Selain itu, tafsir
ini juga memiliki beberapa kelebihan lain, seperti:
a. Menerapkan tafsīr bi al-ra’y berarti melakukan perintah Allah untuk berijtihad.
b. Tafsir ini merupakan upaya untuk mengetahui makna-makna kitab Allah.

66
Khālid ‘Abd al-Raḥmān al-‘Akk, Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā‘iduhu (Beirut: Dār al-Nafā’is,
1986), 217.
67
M. Quraish Shihab et. al., Sejarah dan ‘Ulūm al-Qur’ān (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008),
176-177.
68
Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir (Jakarta: Amzah, 2014), 169.

33

c. Tafsir ini menjadikan disipilin ilmu al-Qur’an terus berkembang.
d. Tafsir ini dapat memosisikan al-Qur’an sesuai dengan kehidupan masa kini.69
Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi dan kaidah-kaidah ketat yang
perlu diberlakukan oleh sang mufasir dalam penerapannya. Di antaranya:
a. Memiliki pengetahuan bahasa Arab dan seluk-beluknya.
b. Mengetahui beberapa cabang ilmu-ilmu al-Qur’an.
c. Mendalami ilmu-ilmu yang memiliki kaitan dengan ilmu-ilmu al-Qur’an, seperti
hadis dan uṣūl al-fiqh.
d. Memiliki akidah yang benar.
e. Mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam.
f. Menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat.70
Jika seorang mufasir tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka mufasir tersebut
berisiko terjatuh ke dalam suatu kesalahan tanpa disadarinya, sehingga
penafsirannya pun dapat tertolak. Karenanya mufasir dengan bentuk ini harus
berupaya agar pendapatnya bersesuaian dengan al-Qur’an, sehingga hasil
penafsirannya lebih dapat dipertanggungjawabkan.71
Terkait hal ini, ‘Abdullāh Syaḥātah menyebutkan bahwa terpengaruhnya
tafsir dengan berbagai macam disiplin ilmu sains yang digeluti oleh seorang mufasir
bukanlah sesuatu hal yang negatif, dengan syarat, tidak menjadikan al-Qur’an
hanya sebagai kitab pengetahuan.72 Dengan demikian, segala macam bentuk ijtihad
yang tidak menjadikan manusia berpaling dari al-Qur’an tidaklah dilarang.
4. Metode Penafsirannya
Berdasarkan pembacaan penulis dari sejumlah literatur, secara keseluruhan
menyatakan bahwa metode yang digunakan Zaglūl al-Najjār dalam kitab ini metode
mauḍū‘ī (tematik). Namun menurut penulis, metode kitab tafsir ini adalah metode
taḥlīlī, meskipun jika mempertimbangkan judulnya secara sekilas dapat dikatakan
sebagai tematik.
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Pendapat yang menyatakan bahwa metodenya adalah mauḍū‘ī diutarakan
oleh Selamet Amir bersama Monika Munirah Abd Razzak dan Mohd Yakub Zulkifli
Mohd Yusoff dalam jurnal mereka,73 diikuti oleh Muh Ulin Nuha, Nani, Ahmad
Sibahul Khoir dan Dwi Indah Sari dalam skripsi mereka. Namun di saat yang
bersamaan, mereka juga menyatakan bahwa Zaglūl menulis tafsirnya dengan
gabungan metode klasik (yakni taḥlīlī) dan metode modern (yakni mauḍū‘ī).74
Adapun pendapat penulis sendiri dilandasi oleh penjelasan yang
dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam Kaidah Tafsir bahwa tafsir taḥlīlī
adalah metode yang berusaha menguraikan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai sisi
sesuai kecenderungan mufasirnya, serta dilakukan dengan mengikuti urutan mushaf
al-Qur’an.75
Sementara metode mauḍū‘ī sendiri adalah: (a) Metode yang lebih terikat
dengan urutan kronologi turunnya; (b) Hanya membahas hal-hal yang berkaitan
dengan temanya, tidak dari segala segi aspek yang dikandung oleh suatu ayat, dan;
(c) Bertujuan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok
bahasannya.76
Selain itu, penulis juga berargumen dengan pendapat Izzatul Laila dalam
jurnalnya yang menyatakan bahwa secara umum tafsir ‘ilmī dapat digolongkan ke
dalam tafsir yang menggunakan metode taḥlīlī. Karena penafsirannya berisikan
uraian untuk mencari makna yang dimaksud, meskipun tidak menafsirkan ayatayatnya secara menyeluruh.77 Ketiga ciri tafsir taḥlīlī tersebut sangat sesuai yang
dilakukan oleh Zaglūl dalam kitabnya ini, beliau menafsirkannya menurut urutan
yang tercantum dalam al-Qur’an, namun tidak semua ayatnya, melainkan hanya
ayat-ayat kauniyyah.
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Tafsir Zaglūl ini serupa dengan tafsir klasik, semisal Aḥkām al-Qur’ān karya
al-Jaṣṣāṣ dan yang lainnya, yang hanya membahas ayat-ayat hukum secara analitis.
Berdasarkan judulnya, tafsir tersebut mungkin dapat digolongkan ke dalam tafsir
mauḍū‘ī. Akan tetapi, meskipun tafsir tersebut membatasi diri dan fokus membahas
ayat-ayat yang bertema hukum, namun penafsirannya belum dimaksudkan secara
khusus sebagai tafsir tematik yang berdiri sendiri dan telah mapan, karena belum
menerapkan metode yang kemudian diperkenalkan sebagai metode mauḍū‘ī.78
Seandainya tafsir Zaglūl ini disebut menggunakan metode tematik, maka
metode tematik yang diterapkan dalam kitab tersebut dapat disebut “tematik klasik”,
karena metode tematik yang ada saat ini memiliki langkah-langkah tertentu dalam
aplikasinya. Penerapan metode mauḍū‘ī sendiri lebih terlihat pada tafsir beliau yang
lain, yakni seri Min Āyāt al-I‘jāz al-‘Ilmī, karena lebih memenuhi kriteria metode
tersebut. Dengan demikian, penulis lebih berpendapat bahwa metode dalam kitab
ini adalah metode taḥlīlī.
Berdasarkan hal tersebut, Zaglūl barangkali dapat dikatakan tidak konsisten
dalam penggunakan metode dalam kitab ini. Karena beliau hendak menafsirkan
sebagian ayat-ayat kauniyyah, tetapi dengan mengikuti urutan mushaf, bukan
menurut urutan turunnya ayat ataupun dikelompokkan dalam tema tertentu. Namun
barangkali pula, inilah maksud beliau ketika menyebutkan metode al-jam‘ī atau almausū‘ī di mukadimahnya, 79 yang mana dengan kata lain beliau memadukan
metode analitis dengan tematik dengan sengaja.
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BAB III
POSISI TAFSIR ‘ILMĪ DALAM METODOLOGI TAFSIR
A. Definisi Metodologi Tafsir
Metodologi tafsir adalah salah satu istilah dalam ilmu tafsir yang artinya
terkadang disalahpahami oleh sebagian orang sehingga disamakan dengan metode
tafsir, meskipun keduanya memiliki arti yang tidak dapat dipisahkan. M. Alfatih
Suryadilaga dalam Metodologi Ilmu Tafsir secara khusus menyatakan metodologi
tafsir sebagai:
[P]engetahuan mengenai cara yang ditempuh dalam menelaah, membahas dan
merefleksikan kandungan al-Qur’an secara apresiatif berdasarkan kerangka
konseptual tertentu sehingga menghasilkan suatu karya tafsir yang representatif.
Metodologi merupakan alat dalam upaya menggali pesan-pesan yang
terkandung dalam kitab suci umat Islam itu.1
Nashruddin Baidan, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Syukri Saleh,
memberikan pengertian yang lebih sederhana dan lebih jelas, yakni metodologi
tafsir adalah analisis ilmiah mengenai metode-metode penafsiran al-Qur’an.
Adapun metode tafsir menurutnya adalah kerangka kerja yang digunakan dalam
menginterpretasikan pesan-pesan al-Qur’an.2
Sementara itu Samsurrohman menjelaskan bahwa metode tafsir berisikan
seperangkat kaidah yang harus diikuti dalam menafsirkan kalam Allah agar tidak
tidak terjadi kekeliruan.3 Berdasarkan penjelasan di atas, metode tafsir merupakan
bagian dari metodologi tafsir, metodologi tafsir lebih luas cakupannya dan lebih
dalam pembahasannya daripada metode tafsir.
Metodologi yang digunakan dalam suatu tafsir sangat mempengaruhi dan
menentukan mutu penafsirannya.4 Sementara nilai dari metodologi tersebut dapat
dilihat melalui sistematika metodenya, oleh karenanya pembahasan terkait
metodologi tafsir tidak dapat dipisahkan dari pembahasan seputar metode-metode
tafsir.
1

M. Alfatih Suryadilaga et. al., Metodologi Ilmu Tafsir (Sleman: Teras, 2010), 38.
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B. Macam-macam Metode Tafsir
Macam-macam metode tafsir dapat dikategorikan menjadi dua, yakni metode
klasik dan metode kontemporer. Menurut Ḥasan Yūnus ‘Ubaidū, sebagaimana yang
dikutip oleh Ahmad Syukri Saleh, metode klasik adalah metode penafsiran yang
merujuk kepada sumber penafsirannya, yakni: (1) Penafsiran yang bersumber dan
didasari riwayat-riwayat yang dikenal dengan al-tafsīr bi al-ma’ṡūr atau bi alriwāyah; (2) Penafsiran berdasarkan dirāyah yang disebut al-tafsīr bi al-ra’y (rasio)
atau bi al-ijtihād, dan; (3) Al-tafsīr al-isyārī yang berlandaskan isyarat. 5 Ketiga
metode ini selanjutnya lebih dikenal dengan bentuk tafsir dan terasimilasi dalam
tafsir taḥlīlī.
Adapun metode tafsir kontemporer adalah pembagian metode penafsiran alQur’an

berdasarkan

sistematika

penulisannya,

metode-metode

tesebut

dikelompokkan oleh ‘Abd al-Ḥayy al-Farmāwī menjadi empat macam, yaitu taḥlīlī
(analitis), ijmālī (global), muqārin (komparatif) dan mauḍū‘ī (tematik). 6 Berikut
masing-masing rincian dari keempat metode tersebut:
1. Metode Taḥlīlī
Metode ini adalah metode yang berusaha menguraikan ayat-ayat al-Qur’an
dari berbagai sisinya, sesuai dengan kecenderungan, pandangan dan keinginan
mufasirnya serta dilakukan mengikuti urutan mushaf al-Qur’an. Karenanya metode
ini memiliki beragam penekanan dalam penafsirannya, ada yang bersifat
kebahasaan, hukum, sosial budaya, filsafat, ilmu pengetahuan, tasawuf dan lain
sebagainya.7 Selain itu metode memiliki cakupan bahasan yang sangat luas karena
memiliki dua bentuk (yakni ma’ṡūr dan ra’y) yang dapat menampung berbagai
gagasan dan melahirkan beragam corak disiplin,8 dan inilah kelebihan yang dimiliki
metode ini.
5
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Sistematika metode ini biasanya diawali dengan: (a) Menganalisis makna
kosakata penting; (b) Mengemukakan kandungan ayat secara global; (c)
Menjelaskan korelasi/munasabah antarayat atau surah, dan; (d) Menerangkan asbāb
al-nuzūl ayat, jika ada. 9 Terkhusus untuk corak tafsir ‘ilmī dan adabī ijtimā‘ī,
biasanya sang mufasir memperkuat argumentasinya dengan mengutip pendapat
para pakar keilmuan dan teori ilmiah kontemporer.10
Adapun di antara kitab tafsir yang mengadopsi metode ini dalam bentuk
ma’ṡūr adalah Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān karya Ibn Jarīr al-Ṭabarī,
Ma‘ālim al-Tanzīl karya al-Bagawī, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm karya Ibn Kaṡīr dan
al-Durr al-Manṡūr fī al-Tafsīr bi al-Ma’ṡūr karya al-Suyūṭī. Sementara kitab yang
berbentuk ra’y adalah al-Kasysyāf karya al-Zamakhsyarī, al-Tafsīr al-Kabīr
(Mafātīḥ al-Gaib) karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl
karya al-Baiḍāwī dan Lubāb al-Ta’wīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl karya al-Khāzin.11
Beberapa kelemahan metode ini, ayat-ayat al-Qur’an seakan menjadi
bertentangan, karena terkadang penafsirannya menimbulkan kontradiksi sehingga
menimbulkan anggapan bahwa al-Qur’an tidak konsisten dalam memberikan
petunjuk. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh kurang perhatiannya mufasir terhadap
ayat-ayat yang mirip. Selain itu, metode ini dapat melahirkan penafsiran yang
subjektif serta dapat dimasuki pemikiran dan riwayat-riwayat isrā’īliyyāt.12
2. Metode Ijmālī
Metode ini, sesuai dengan namanya, menguraikan makna-makna umum yang
dikandung oleh suatu ayat dalam bingkai Qur’ani. Metode ini secara langsung
menjelaskan kandungan ayat, hukum dan hikmah yang dapat ditarik, tanpa
menyinggung permasalahan munasabah, makna-makna kosakata dan segi-segi
keindahan bahasa al-Qur’an.13
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Sistematika penafsirannya dilakukan menurut urutan mushaf, ayat demi ayat,
diikuti dengan penjelasan mengenai arti global yang dimaksud oleh ayat-ayat
tersebut. Biasanya, makna yang diutarakan diletakkan sejajar dengan ayat (yakni
ayatnya berada di dalam tanda kurung, sementara penafsirannya berada di luarnya),
atau menurut pola-pola yang diakui oleh mayoritas ulama dan mudah dipahami oleh
semua orang.14
Penafsirannya tersebut menggunakan bahasa yang ungkapannya bermiripan,
atau bahkan menyamai lafẓ yang digunakan al-Qur’an,15 sehingga terkesan seperti
terjemahan. Selain itu di beberapa tempat, terkadang mufasir yang menggunakan
metode ini menyebutkan riwayat mengenai latar belakang turunnya suatu ayat atau
pun hadis dan aṡar yang berkaitan dengan ayat tersebut, 16 dan terkadang juga
memberikan penjelasan yang cukup panjang, namun tidak seperti tafsir taḥlīlī.
Adapun di antara kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah:
a. Tafsīr al-Jalālain karya Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī.
b. Marāḥ Labīd li Kasyf Ma‘nā al-Qur’ān al-Majīd karya Syekh Muḥammad bin
‘Umar Nawawī al-Bantanī.
c. Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān karya ‘Abd al-Raḥmān
bin Nāṣir al-Sa‘dī.
d. Al-Muṣḥaf al-Mufassar karya Muḥammad Farīd Wajdī.
e. Ṣafwah al-Bayān li Ma‘ānī al-Qur’ān karya Husnain Muḥammad Makhlūf.
f. Al-Muntakhab fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm karya Lajnah al-Qur’ān wa alSunnah pada Majelis Tinggi Urusan Agama Islam di Mesir.
g. Al-Tafsīr al-Wajīz ‘alā Hāmisy al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa Ma‘ahu Asbāb al-Nuzūl
wa Qawā‘id al-Tartīl karya Wahbah al-Zuḥailī.
Selain praktis dan mudah dipahami, kelebihan dari metode ini adalah terbebas
dari riwayat-riwayat isrā’īliyyāt. 17 Adapun di antara kekurangannya, al-Qur’an
seolah-olah menjadi parsial dan tidak ada ruang untuk menganalisis.18
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3. Metode Muqārin
Metode ini didefinisikan sebagai suatu metode penafsiran yang bersifat
membandingkan dengan mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang
ditulis oleh para mufasir. Sistematika penafsiran ini dilakukan dengan
mengumpulkan sejumlah ayat-ayat al-Qur’an, lalu dikaji dan diteliti dengan
penafsiran para pakar menyangkut ayat-ayat tersebut. 19 Adapun objek kajiannya
ada tiga, yakni perbandingan ayat al-Qur’an dengan ayat lain, ayat al-Qur’an
dengan hadis-hadis, dan penafsiran mufasir dengan mufasir yang lain.20
Terkait model perbandingan ketiga, di sini yang dibahas tidak hanya
perbedaannya, tetapi juga argumentasi masing-masing mufasir. Bahkan diupayakan
mencari sebab yang melatarbelakangi perbedaan tersebut, dan diusahakan pula
menemukan sisi-sisi kelemahan dan kekuatan masing-masing penafsiran.21
Adapun di antara karya tafsir yang menerapkan metode ini adalah Durrah alTanzīl wa Gurrah al-Ta’wīl fī Bayān al-Āyāt al-Mutasyābihāt fī Kitābillāh al-‘Azīz
karya al-Iskāfī, al-Burhān fī Taujīh Mutasyābih al-Qur’ān li Mā fīhi min al-Ḥujjah
wa al-Bayān karya al-Kirmānī dan al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān wa al-Mubayyin li
Mā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Āy al-Furqān karya al-Qurṭubī. 22 Adapun
salah satu karya tafsir kontemporer yang menggunakan metode ini adalah Quran
and its Interpreters karya Profesor Mahmud Ayyub.23
Tafsir dalam metode ini dapat memberikan wawasan yang luas mengenai
pemahaman terhadap al-Qur’an, terhindar dari sikap fanatisme, dan menuntut
kehati-hatian mufasir.24 Namun tafsir ini tidak cocok untuk dibaca oleh orang awam
karena ruang lingkupnya yang luas, tafsir ini juga tidak dapat diandalkan untuk
menjawab permasalahan sosial, dan lebih banyak menulusuri penafsiran klasik
daripada mengemukakan penafsiran baru.25
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4. Metode Mauḍū‘ī
Metode tematik adalah suatu metode yang dilakukan dengan menetapkan
suatu topik tertentu, lalu menghimpun ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai surah yang
berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian ayat-ayat tersebut dibahas, dianalisis,
dikaitkan satu sama lainnya menjadi satu kesatuan yang utuh, dan akhirnya
disimpulkan secara komprehensif menurut pandangan al-Qur’an.26 Dalam langkahlangkahnya, juga dikaji perihal asbāb al-nuzūl ayat, munasabahnya, dan ayat-ayat
tersebut disusun menurut masa turunnya.27
Secara umum, metode tematik memiliki dua bentuk kajian, pertama adalah
pembahasan menyangkut satu surah al-Qur’an secara utuh dan komprehensif.
Bentuk ini dilakukan dengan menjelaskan maksudnya yang global dan spesifik,
menerangkan kaitan antara berbagai persoalan yang dimuatnya sehingga surah
tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh dan cermat.28
Adapun bentuk kedua, dilakukan dengan mengoleksi sejumlah ayat dari
berbagai surah yang membahas satu persoalan tertentu yang sama. Lalu ayat-ayat
itu ditata sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu topik bahasan, untuk
selanjutnya ditafsirkan secara tematik. Dan inilah bentuk kajian tafsir mauḍū‘ī yang
banyak dipopulerkan ulama kontemporer.29
Namun, penafsiran al-Qur’an secara tematis, meski sistematika penyajiannya
berbeda, sebenarnya telah dirintis dalam sejarah. Misalnya al-Tibyān fī Aqsām alQur’ān karya Ibn al-Qayyīm al-Jauziyyah, Majāz al-Qur’ān oleh Abū ‘Ubaidah,
Mufradāt al-Qur’ān karya al-Rāgib al-Aṣfahānī, Musytabihāt al-Qur’ān karya alKisā’ī, Ma‘ānī al-Qur’ān karya al-Farrā’ dan Faḍā’il al-Qur’ān karya Abū
‘Ubaid. 30 Dalam hal ini, meskipun berdasarkan penulisannya adalah tematis,
namun penulis lebih cenderung menyebut metode dalam karya-karya tersebut
dengan metode tematik klasik.
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Adapun di antara karya tafsir yang menjadi representasi metode ini adalah alMar’ah fī al-Qur’ān dan al-Insān fī al-Qur’ān karya ‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād,
al-Ribā fī al-Qur’ān al-Karīm karya Abu al-A’la al-Maududi, al-Waṣāyā al-‘Asyar
karya Maḥmūd Syaltūt, Major Themes of the Qur’an karya Fazlur Rahman,
Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat karya M.
Quraish Shihab, al-‘Aqīdah fī al-Qur’ān al-Karīm karya Muḥammad Abū Zahrah
dan Waṣāyā Sūrah al-Isrā’ karya ‘Abd al-Ḥayy al-Farmāwī. Namun tidak semua
karya tersebut yang menerapkan metode tematik secara menyeluruh.31
Kelebihan metode ini, ia dapat menjawab tantangan zaman yang semakin
kompleks karena modernisasi, yakni dengan membahas seluruh ayat al-Qur’an
secara tuntas tentang tema tertentu yang dapat memberikan pengetahuan yang
sesuai dengan perkembangan zaman. Metode ini juga praktis dan sistematis
sehingga sangat cocok dengan kehidupan umat yang memiliki mobilitas yang
sangat tinggi. Metode ini membuat tafsir selalu dinamis sehingga menimbulkan
kesan bahwa al-Qur’an selalu aktual dan tidak ketinggalan zaman; selain itu metode
ini dapat membuat pemahaman menjadi utuh.32
Namun dengan metode ini, seorang mufasir terpaksa melakukan
pemenggalan ayat untuk mengambil satu kasus yang terdapat dalam suatu ayat, dan
cara ini dipandang kurang sopan oleh kaum Tekstualis. Selain itu, karena
pemenggalan tersebut, pemahaman ayat pada tema tertentu menjadi terbatas,
akibatnya mufasir terikat dengan tema yang dikemukakan, padahal tidak mustahil
satu ayat dapat ditinjau dari berbagai aspek.33
Menurut pengamatan M. Quraish Shihab, metode analitis dan tematik adalah
metode yang paling populer. 34 Dari keempat metode di atas, menurut penulis,
metode analitis dan tematik sebagai metode terpopuler memiliki kesamaan di
beberapa tempat, seperti penjelasan mengenai penjelasan kosakata, munasabah ayat
dan latar belakang turunnya.
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C. Tafsir ‘Ilmī
Metodologi yang dikembangkan dalam tafsir serta tujuan mufasir dalam
karyanya sangatlah bervariasi. Ada yang tetap mempertahankan rujukan pokok, ada
yang menonjolkan pengokohan rasio, ada yang menekankan pada kosakata dan tata
bahasa, dan ada pula yang fokus dalam bidang fikih. Dengan demikian, kitab tafsir
disusun dengan metode yang begitu bervariasi. Metode taḥlīlī sebagai metode
dengan pembahasan yang luas, menyebabkan adanya kecenderungan khusus yang
teraplikasikan dalam corak tafsir, dan di antara corak tersebut adalah corak ‘ilmī.
1. Pengertian Tafsir ‘Ilmī
Amīn al-Khūlī sebagai ulama kontemporer yang menolak tafsir ‘ilmī
mendefinisikannya sebagai penafsiran yang “memaksakan” istilah-istilah keilmuan
kontemporer atas redaksi-redaksi al-Qur’an dan berusaha dengan sungguh-sungguh
untuk menggali berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan
filsafat dari ayat-ayat al-Qur’an.35 Definisi serupa juga disebutkan oleh Muḥammad
Ḥusain al-Żahabī dalam kitabnya.36
‘Abd al-Majīd ‘Abd al-Salām al-Muḥtasib memberikan definisi yang tidak
jauh berbeda, yakni bahwa tafsir ‘ilmī adalah penafsiran yang dimaksudkan oleh
para mufasirnya untuk mencari adanya kesesuaian ungkapan-ungkapan dalam ayatayat al-Qur’an terhadap “teori-teori ilmiah” dan berusaha sekeras mungkin untuk
mengeluarkan berbagai masalah keilmuan dan pandangan-pandangan filsafat
darinya.37
Sementara Fahd bin ‘Abd al-Raḥmān al-Rūmī mendefinisikannya sebagai
ijtihad atau usaha keras mufasirnya dalam menyingkap hubungan antara ayat-ayat
kauniyyah di dalam al-Qur’an dengan penemuan-penemuan ilmiah yang teruji
(empirik) dengan tujuan untuk memperlihatkan kemukjizatan al-Qur’an, serta
kesesuaiannya di setiap masa dan tempat.38
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Sementara itu, Khālid ‘Abd al-Raḥmān al-‘Akk menggolongkan tafsir ini ke
dalam tafsir isyārī, karena menurutnya tafsir ‘ilmī adalah tafsir al-Qur’an yang
berlandaskan pada uraian dan keterangan isyarat al-Qur’an yang menunjukkan
keagungan Allah dalam mengatur ciptaan-Nya.39
Yusūf al-Qarḍāwī sebagai ulama yang moderat terhadap tafsir ini
mengemukakan pengertian yang lebih luas, yakni penafsiran yang dilakukan
dengan menggunakan perangkat ilmu-ilmu kontemporer dengan unsur fakta-fakta
dan teorinya yang bertujuan untuk menjelaskan sasaran dan makna-maknanya.
Adapun yang dimaksud dengan keilmuan kontemporer adalah ilmu-ilmu eksakta
dan termasuk pula ilmu-ilmu humanisme dan sosial seperti psikologi, ekonomi,
geografi dan semacamnya. 40 Dari pengertian ini, tafsir ‘ilmī tampak berkaitan
dengan tafsir adabī ijtimā‘ī.
Adapun Johanna Pink mendefinisikannya dengan usaha untuk menjelaskan
ungkapan-ungkapan dalam al-Qur’an dengan hukum-hukum pada nilai pokok yang
selanjutnya mencari bukti ilmiah yang mendukungnya untuk menegaskan
kerasionalan al-Qur’an sehingga dapat diterima.41
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, tafsir ‘ilmī dapat dikategorikan dalam
dua bentuk. Pertama, memahami ayat-ayat kauniyyah dengan menggunakan
pendekatan teori atau penemuan ilmiah dan perangkat ilmu-ilmu kontemporer,
teori-teori atau penemuan ilmiah tersebut hanya digunakan sebagai perangkat untuk
menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat al-Qur’an. Kedua, berusaha
mencari kesesuaian ayat-ayat kauniyyah dengan teori-teori ilmiah sehingga
terkesan bahwa ayat-ayat al-Qur’an dicocok-cocokkan dengan teori-teori
tersebut.42 Menurut keterangan dalam buku Sejarah dan ‘Ulūm al-Qur’ān, tafsir ini
sekarang telah berkembang menjadi tafsir tematik.43
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2. Sejarah Perkembangan Tafsir ‘Ilmī
Kecenderungan menafsirkan al-Qur’an secara ilmiah mulai muncul sejak
masa keemasan dinasti ‘Abbāsiyyah, di mana ilmu pengetahuan mengalami
perkembangan pesat.44 Gagasan ini kemudian ditekuni oleh Imam al-Gazālī sebagai
ulama yang pertama kali berusaha memopulerkan model penafsiran ilmiah terhadap
al-Qur’an dan meletakkan dasar-dasar teoritisnya.45
Di dalam Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, beliau menyebutkan bahwa al-Qur’an
mengungkapkan 77.200 macam ilmu pengetahuan karena setiap kata merupakan
sebuah ilmu, kemudian beliau mengutip pendapat Ibn Mas‘ūd bahwa ilmu orangorang dahulu dan kemudian bisa didapat dengan mendalami al-Qur’an.46 Selain itu
di dalam Jawāhir al-Qur’ān, ia menguraikan bahwa selain ilmu agama, banyak
ilmu pengetahuan yang bersumber dari al-Qur’an, seperti ilmu kedokteran,
astronomi, ilmu alam, ilmu anatomi tubuh, bahkan ilmu sihir.47
Gagasan tersebut kemudian dituangkan dalam usaha penafsiran yang
dilakukan oleh Imam al-Fakhr al-Rāzī di dalam kitabnya, Mafātīḥ al-Gaib. Di mana
beliau mengadopsi ilmu-ilmu eksakta, fisika, astronomi dan ilmu-ilmu yang
berkembang pada saat itu. Beliau juga banyak mengemukakan pendapat para filosof
dengan penolakan dan bantahan pada masalah-masalah ketuhanan menurut metode
argumentasi mereka yang rasional, namun tetap sesuai dengan mazhab ahlusunah.48
Hal ini tentunya memberikan warna tersendiri dalam khazanah tafsir alQur’an, namun Muḥammad Ḥusain al-Żahabī berpendapat bahwa secara
keseluruhan tafsir Mafātīḥ al-Gaib tersebut menyerupai ensiklopedi ilmu kalam,
kosmologi dan fisika sehingga ia kehilangan nilainya sebagai tafsir al-Qur’an.
Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan bahwa di dalamnya terdapat segala
sesuatu kecuali tafsir karena terkumpulnya banyak hal yang dibahas dengan
panjang lebar.49
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Perkembangan tafsir ‘ilmī seakan menghilang pada abab-abad selanjutnya
dan muncul kembali pada abad 13 H, pada masa ini tafsir ‘ilmī mengalami
kemajuan pesat dan menjadi populer di kalangan para ulama. Kitab tafsir pertama
pada masa ini yang memuat perincian ayat-ayat kauniyyah ditulis oleh Imam
Muḥammad bin Aḥmad al-Iskandarānī, seorang ulama sekaligus dokter yang mahir
dan terampil. Kitabnya berjudul Kasyf al-Asrār al-Nūrāniyyah al-Qur’āniyyah fī
Mā Yata‘allaqu bi al-Ajrām al-Samāwiyyah wa al-Arḍiyyah wa al-Ḥayawānāt wa
al-Nabātāt wa al-Jawāhir al-Ma‘daniyyah, kitab ini dicetak pertama kali di Mesir
pada tahun 1297 H.50
Selanjutnya ada kitab Ṭabā’i‘ al-Istibdād wa Maṣāri‘ al-Istib‘ād yang ditulis
oleh ‘Abd al-Raḥmān al-Kawākibī. Kitab ini merupakan kumpulan makalah beliau
yang disatukan sehingga menjadi sebuah karya yang agung, kitab ini pertama kali
dipublikasikan di Mesir pada tahun 1318 H. Beliau berpendapat bahwa segala
sesuatu di alam ini mengalami pembaruan setiap harinya sesuai dengan
perkembangan zaman. Jika umat Islam tidak ingin tertinggal dengan pemikiran
ilmuwan Barat, maka seharusnya Islam membutuhkan para peneliti al-Qur’an yang
mampu membuktikan bahwa al-Qur’an berisi pernyataan dan isyarat yang benar
walaupun telah ditulis sejak ribuan abad yang lalu.51
Kemudian diikuti dengan sebuah karya dari seorang dokter terkenal, yaitu
‘Abd al-‘Azīz Ismā‘īl. Kitabnya yang berjudul al-Islām wa al-Ṭibb al-Ḥadīṡ
merupakan kumpulan makalahnya yang disebarkan di majalah al-Azhar dan dicetak
pada tahun 1357 H.52 Di dalam kitab tersebut, beliau mengatakan bahwa penjelasan
di dalam buku-buku kedokteran, arsitektur dan astronomi mengarah kepada
sunatullah yang terjadi di alam ini. Beliau juga berpendapat bahwa ilmu modern
yang kekinian dapat membantu mengungkap makna dari sebagian ayat-ayat alQur’an sehingga al-Qur’an akan tetap eksis seiring dengan berkembangnya
zaman.53

50

Ibid., II, 365.
Ibid.
52
Ibid., II, 368.
53
Abd al-Majīd ‘Abd al-Salām al-Muḥtasib, Ittijāhāt al-Tafsīr fī al-‘Aṣr al-Rāhin, 292.
51

47

Kemudian diikuti oleh Syekh Ṭanṭāwī Jauharī, seorang mufasir pembaharu
yang penafsirannya cenderung lebih kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada
masanya, dengan kata lain beliau berusaha memberikan model penafsiran yang
berbeda dari yang telah dihasilkan oleh para mufasir sebelumnya, yakni yang
menurut beliau masih menggunakan metode klasik. Kitab tafsirnya, al-Jawāhir fī
Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm adalah karya beliau yang paling monumental pada
masanya, karena mencoba membangunkan pola pikir umat Islam dari pemikiran
yang statis (klasik) kepada pemikiran yang lebih terbuka dan sesuai dengan
tuntunan zaman (modern).54
Penafsiran Syekh Ṭanṭāwī Jauharī sangat menonjolkan kepeduliannya
terhadap penggabungan antara hal-hal yang baru di dunia ilmiah dan ayat-ayat alQur’an, meskipun terdapat kesan bahwa apa yang dilakukannya telah melenceng
terlalu jauh dan memberikan beban tersendiri untuk menakwilkannya. Sehingga
Mannā‘ al-Qaṭṭān memberikan komentar bahwa tafsir tersebut seakan-akan buku
diktat tentang ilmu pengetahuan karena memasukkan gambar tumbuh-tumbuhan,
binatang, pemandangan alam dan eksperimen ilmu pengetahuan, bahkan ada yang
menyifatinya sama seperti yang disifatkan kepada tafsir al-Fakhr al-Rāzī.55
Lebih lanjut, perkembangan tafsir ‘ilmī terus melaju hingga corak ini menjadi
sesuatu yang populer di kalangan ulama kontemporer. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya kitab tafsir ‘ilmī yang mewarnai masa ini, sebagaimana yang disebutkan
oleh Zaglūl al-Najjār, yakni di antaranya:
a. Makalah ‘Abdullāh Fikrī yang berisikan perbandingan antara sebagian riset
dalam ilmu astronomi dan ayat-ayat al-Qur’an terkait hal tersebut.
b. Kitab Riyāḍ al-Mukhtār, karya Aḥmad Mukhtār al-Gāzī.
c. Kitab Mu‘jizah al-Qur’ān fī Waṣf al-Kā’ināt dan al-Tafsīr al-‘Ilmī li al-Āyāt alKauniyyah, karya Ḥanafī Aḥmad.
d. Kitab Fī Sunanillāh al-Kauniyyah dan al-Islām fī ‘Aṣr al-‘Ilm, karya
Muḥammad Aḥmad al-Gamrāwī.
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e. Kitab I‘jāz al-Qur’ān fī ‘Ilm Ṭabaqāt al-Arḍ yang ditulis oleh Muḥammad
Maḥmūd Ibrāhīm.
f. Kitab al-‘Ulūm wa al-Ṭabī‘iyyah fī al-Qur’ān, karya Yūsuf Marwah.
g. Seluruh seri karya-karya Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Fandī, dan ‘Abd al-Razzāq
Naufal pada artikel yang sama.
h. Kitab Aḍwā’ min al-Qur’ān ‘alā al-Insān wa Nasy’ah al-Kaun wa al-Ḥayāh,
karya ‘Abd al-Ganī al-Khaṭīb.
i. Kitab al-Qur’ān wa al-‘Ilm, karya Aḥmad Maḥmūd Sulaimān.
j. Kitab Min Isyārāt al-‘Ulūm fī al-Qur’ān al-Karīm, buah karya ‘Abd al-‘Azīz
Sayyid al-Ahl.
k. Kitab Muḥāwalah li Fahm ‘Aṣrī li al-Qur’ān, yang ditulis oleh Muṣṭafā Maḥmūd.
l. Kitab Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah, karya ‘Abdullāh Syaḥātah.
m. Kitab al-Islām wa al-‘Ilm al-Tajrībī, karya Yūsuf al-Suwaidī.
n. Kitab al-Qur’ān: Tafsīr al-Kaun wa al-Ḥayāh, karya Muḥammad al-‘Afīfī.
o. Buku al-Injīl wa al-Qur’ān wa al-‘Ilm karya Maurice Bucaille, yang memiliki
judul asli La Bible, le Coran et la Science: Les Écritures Saintes examinées à la
lumière des connaissances modernes.
p. Kitab Khalq al-Insān: baina al-Ṭibb wa al-Qur’ān yang ditulis oleh Muḥammad
‘Alī al-Bārr.56
3. Ketentuan-ketentuan dalam Tafsir ‘Ilmī
Sebagai upaya untuk menjaga kesakralan al-Qur’an, para ulama telah
merumuskan beberapa ketentuan (ḍawābiṭ) atau syarat (syurūṭ) yang hendaknya
diperhatikan seorang mufasir dalam menyusun tafsir ‘ilmī. Menurut M. Quraish
Shihab dalam Membumikan Al-Qur’an, setidaknya ada tiga hal yang perlu
digarisbawahi dalam penafsiran ilmiah, yaitu: (a) Perihal kebahasaan; (b) Konteks
keterakitan ayat-ayat, dan; (c) Sifat penemuan ilmiah.57
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a. Bahasa perlu diperhatikan karena telah disepakati oleh semua pihak bahwa untuk
memahami kandungan al-Qur’an dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab. Untuk
memahami arti suatu kata dalam rangkaian redaksi suatu ayat, seorang mufasir
terlebih dahulu harus meneliti pengertian yang dikandung oleh kata tersebut.
Kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memperhatikan segala
aspek yang berhubungan dengan ayat tersebut.58
b. Konteks antara kata atau ayat perlu diperhatikan karena dalam memahami
pengertian satu kata pada rangkaian satu ayat tidak dapat dilepaskan dari konteks
kata tersebut dengan keseluruhan kata-kata dalam redaksi ayat tersebut. Di
samping memperhatikan konteks ayat dari segi kata demi kata, ayat demi ayat,
maka pemahaman atau penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan
dengan satu cabang ilmu pengetahuan hendaknya ditinjau dengan metode
mauḍū‘ī.59
c. Adapun mengenai sifat penemuan ilmiah, dengan perkembangan ilmu
pengetahuan yang sudah sedemikian pesatnya, pemahaman terhadap redaksi alQur’an dapat berbeda-beda, karenanya apa yang ditawarkan oleh para pakar dari
berbagai disiplin ilmu, sangat bervariasi dari segi kebenarannya. Sehingga
penemuan-penemuan ilmiah yang belum mapan tidak dapat dijadikan dasar
dalam menafsirkan al-Qur’an. Namun selama pemahaman tersebut sejalan
dengan prinsip ilmu tafsir yang telah disepakati, maka tidak ada persoalan.60
Sementara itu Seri Tafsir ‘Ilmī Kemenag, dalam pendahuluannya
menyebutkan tujuh prinsip dasar yang disimpulkan dari ketetapan Lembaga
Pengembangan I‘jāz al-Qur’an dan Sunah, Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmī di Makkah
dan lembaga serupa di Mesir, serta kitab al-Kaun wa al-I‘jāz al-‘Ilmī fī al-Qur’ān
karya Manṣūr Ḥasab al-Nabī.61 Dari seluruh prinsip tersebut, tiga di antaranya sama
seperti yang disebutkan oleh M. Quraish Shihab sebelumnya, yakni:
a. Memperhatikan arti dan kaidah-kaidah kebahasaan.
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b. Memperhatikan konteks ayat-ayat yang ditafsirkan, sebab ayat-ayat dan surah
al-Qur’an, bahkan kata dan kalimatnya, saling berkolerasi. Karena ayat-ayat alQur’an harus dipahami secara komprehensif, tidak secara parsial.
c. Memperhatikan hasil-hasil penafsiran dari Rasulullah, para sahabat, tabiin dan
para ulama tafsir menyangkut ayat yang akan dipahaminya. Serta memahami
ilmu-ilmu al-Qur’an seperti nāsikh-mansūkh, asbāb al-nuzūl dan sebagainya.
d. Tidak menggunakan ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah untuk
menghukum benar atau salahnya sebuah hasil penemuan ilmiah.
e. Memperhatikan kemungkinan satu kata atau ungkapan mengandung sekian
makna, kendatipun kemungkinan makna itu sedikit jauh (lemah).
f. Hendaknya memahami betul segala sesuatu yang menyangkut objek bahasan
ayat untuk bisa memahami isyarat-isyarat ilmiah, termasuk penemuanpenemuan ilmiah yang berkaitan dengannya.
g. Tidak menggunakan penemuan-penemuan ilmiah yang masih bersifat teori dan
hipotesis, sehingga dapat berubah.
Adapun Samsurrohman, beliau menyebutkan 13 syarat diterimanya tafsir
‘ilmī,62 yaitu:
a. Tafsir ‘ilmī tidak boleh bertentangan dengan makna runtutan lahir teks al-Qur’an.
b. Tidak diyakini sebagai satu-satunya pemahaman dari teks al-Qur’an.
c. Tidak bertentangan dengan makna syar‘ī dan dapat diterima akal.
d. Hendaknya dikuatkan oleh bukti yang syar‘ī.
e. Menyesuaikan ayat kauniyyah dengan makna yang dibawa oleh redaksi alQur’an.
f. Tidak hanya berdasarkan pandangan ilmiah.
g. Menyeleksi pandangan ilmiah ayat al-Qur’an yang membahas tentang alam.
h. Tidak memaksakan ayat-ayat al-Qur’an agar bersesuaian dengan pandangan
ilmiah.
i. Menjadikan muatan yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur’an sebagai
pokok makna yang memagari penjelasan tafsir.
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j. Berpegang kepada makna-makna leksikal bahasa Arab dalam menjelaskan
isyarat ilmiah yang terdapat di dalam ayat.
k. Tidak bertentangan dengan syariat.
l. Menyesuaikan dengan bidang keilmuan mufasir.
m. Menjaga rangkaian dan korelasi antarayat sehingga terbentuk topik yang
sempurna.
Khālid ‘Abd al-Raḥmān al-‘Akk menyebutkan sembilan syarat-syarat untuk
tafsir ini secara umum,63 yaitu:
a. Hendaknya tafsir ayat-ayat kauniyyah ini bersesuaian dengan makna urutan alQur’an.
b. Hendaknya tidak melewati batas-batas tafsir dalam menjelaskan teori-teori
ilmiah yang bertentangan.
c. Sang mufasir hendaknya memastikan teori-teori ilmiah yang dipakai untuk
menafsirkan isyarat-isyarat kauniyyah al-Qur’an.
d. Hendaknya tidak memaksakan ayat-ayat al-Qur’an atas teori ilmiah, tidak
mengapa jika teori tersebut sejalan dengan makna ayat. Namun jika tidak, maka
dilarang.
e. Hendaknya substansi ayat-ayat kauniyyah dijadikan sebagai dasar untuk makna
yang berkaitan dengan penjelasan dan penafsirannya.
f. Hendaknya tafsir ini terikat dengan makna-makna kebahasaan dalam bahasa
Arab untuk ayat-ayat yang hendak dijelaskan isyarat-isyarat ilmiahnya, karena
al-Qur’an berbahasa Arab.
g. Hendaknya tidak menyelesihi maksud syar‘ī dalam penafsirannya.
h. Hendaknya tafsir ini sesuai dengan mufasirnya, tanpa ada kekurangan akan
segala yang dibutuhkan seperti penjelasan makna, dan tidak pula penambahan
yang tidak relevan dengan penjelasan dan korelasi kedudukannya.
i. Hendaknya memperhatikan susunan antarayat, hubungan dan keterkaitannya,
sehingga dapat saling menguatkan untuk membentuk kesatuan tema yang
sempurna.
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Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, corak ini merupakan bagian
dari tafsir taḥlīlī, sehingga di antara syarat-syarat di atas pun masih memiliki
keterkaitan dengan metode tersebut. Di antaranya yang paling pokok adalah
memperhatikan kaidah kebahasaan, munasabah, penafsiran dengan ayat lain dan
lain-lainnya. Syarat-syarat tersebutlah yang nantinya akan penulis gunakan sebagai
“pisau bedah” dan pedoman utama untuk menganalisis metodologi penafsiran
ilmiah Zaglūl al-Najjār.
Semua syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas secara garis besar
memiliki kesamaan, hanya saja sebagiannya merinci yang lain. Di sini penulis lebih
condong kepada ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Tafsir Ilmi Kemenag,
karena ia merangkum syarat-syarat pokok yang telah dikemukakan oleh ketiga
pakar lainnya.
4. Adab dan Ketentuan bagi Mufasir Tafsir ‘Ilmī
Suatu penafsiran memiliki kekuatan kebenaran yang relatif lebih besar
dengan tetap memegang asumsi akan masih adanya kekeliruan yang mungkin saja
terjadi akibat keterbatasan wawasan sang mufasir. Hal itu mengindikasikan bahwa
setiap hasil penafsiran bisa saja menerima autokritik sepanjang didasari pada
susunan-susunan penafsiran al-Qur’an yang kuat.64
Karenanya seorang mufasir harus memiliki etika atau adab dalam
menafsirkan al-Qur’an, dan etika tersebut mencakup untuk seluruh bentuk tafsir,
terlebih tafsir ‘ilmī. Adapun beberapa etika yang harus dimiliki mufasir, menurut
Samsurrohman ada 11, yaitu:
a. Memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, baik ibadah maupun
muamalah, agar mufasir dapat menyusun tafsirnya secara sistematis.
b. Mengetahui pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ulama salaf dan ulama
khalaf.
c. Berperilaku baik dan cerdas.
d. Dapat membedakan antara ilham dari Allah dan bisikan dari setan.
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e. Mampu membedakan antara maslahat dan mudarat.
f. Senantiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah serta selalu mendekatkan
diri kepada-Nya.
g. Tidak berbangga diri serta tidak mengandalkan kemampuan akalnya, harus
ikhlas dan bertawakal kepada Allah.
h. Mufasir hendaknya bersikap zuhud serta selalu mencintai akhirat.
i. Mufasir harus berjiwa besar, sehingga tidak meremehkan permasalahan yang
terlihat rendah serta tidak terbuai dengan kedudukan.
j. Memiliki sifat tawaduk dan ringan tangan, sehingga manfaat ilmunya dapat
dirasakan dengan mudah.
k. Memiliki niat dan tujuan yang baik, mufasir harus mampu menjadi cermin dalam
beretika, sehingga penjelasan yang disampaikan lebih berkesan di hati
penerima.65
Sementara itu, menurut Andi Rosadisastra dalam Metode Tafsir Ayat-ayat
Sains dan Sosial, ada empat adab yang hendaknya dipegang teguh dalam
melakukan penafsiran.66 Yaitu sebagai berikut:
a. Memiliki niat dan akhlak yang baik, hal ini dapat tercermin pada isi
penafsirannya yang sesuai dengan tujuan pokok dan tujuan utama diturunkannya
al-Qur’an.
b. Berlaku jujur dan teliti dalam penukilan.
c. Bersikap independen, yakni tidak melakukan penafsiran karena pesanan
golongan atau penguasa tertentu.
d. Mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara sistematis,
baik dan benar.
Demikian beberapa etika secara umum yang harus dimiliki oleh mufasir
sehingga tafsir yang disampaikan terbebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan syariat. Di samping itu, kebenaran hasil tafsirnya juga jadi lebih dapat
dipertanggungjawabkan.
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Adapun ketentuan bagi seorang mufasir, termasuk mufasir tafsir ‘ilmī, adalah
terkait dengan keilmuan untuk menafsirkan al-Qur’an. Sejak dahulu hingga saat ini,
banyak ulama yang mengemukakan belasan syarat yang harus dipenuhi oleh orangorang yang hendak menafsirkan al-Qur’an.
Terkait hal ini, Imam al-Suyūṭī mengemukakan 15 syarat-syarat yang
kesemuanya merujuk pada keilmuan,67 yaitu: (a) Ilmu bahasa Arab; (b) Ilmu nahu
(naḥw); (c) Ilmu saraf (ṣarf); (d) Pengetahuan tentang isytiqāq (akar kata); (e) Ilmu
al-ma‘ānī; (f) Ilmu al-bayān; (g) Ilmu al-badī‘; (h) Ilmu al-qirā’āt; (i) Ilmu uṣūl
al-dīn; (j) Ilmu uṣūl al-fiqh; (k) Asbāb al-nuzūl dan kisah-kisah; (l) Nāsikh dan
mansūkh; (m) Ilmu fikih; (n) Hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan penafsiran
ayat yang mujmal dan mubham, serta; (o) Ilmu al-mauhibah.
Namun syarat-syarat di atas sering kali dinilai “sangat menakutkan” oleh
sebagian pihak sehingga ada yang mengurungkan niatnya, dan ada pula yang tidak
menghiraukannya meski hanya memenuhi syarat minimal. Untuk itu, ada tiga hal
yang perlu dicatat menyangkut syarat-syarat yang dikemukakan di atas, yakni
sebagai berikut:
a. Syarat-syarat tersebut ditujukan kepada orang yang akan mengemukakan
pendapat baru berdasar analisisnya menyangkut tafsir ayat-ayat, bukan ditujukan
kepada orang yang hendak tampil menyampaikan pendapat mufasir yang selama
ini telah dikemukakan oleh pakar tafsir.
b. Syarat-syarat tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang akan tampil
menafsirkan seluruh ayat al-Qur’an. Adapun bagi orang yang hanya menafsirkan
ayat-ayat dengan tema tertentu, seperti ayat-ayat astronomi, maka ia tidak harus
mengetahui keseluruhan syarat yang telah disebutkan sebelumnya.
c. Diperlukan penambahan syarat, yaitu pengetahuan tentang objek uraian ayat.
Seseorang tidak mungkin dapat memahami ayat-ayat yang berbicara tentang
embriologi atau ekonomi dengan baik, jika ia tidak memiliki latar belakang
pengetahuan yang memadai terkait disiplin ilmu-ilmu tersebut.68
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Karenanya, sebagai alternatif pengganti dari syarat-syarat tersebut, M.
Quraish Shihab telah menyebutkan “sebab-sebab pokok kekeliruan dalam
menafsirkan al-Qur’an”. Sehingga siapa pun yang dapat menghindari sebab-sebab
tersebut dapat dikatakan mampu menarik makna yang benar dari ayat-ayat alQur’an. Sebab-sebab tersebut ada enam,69 yakni:
a. Subjektivitas mufasir.
b. Ketidakpahaman akan konteks, yakni sejarah atau sebab turun, maupun
munasabah ayat dengan ayat sebelumnya.
c. Ketidaktahuan akan pembicara (mukhāṭib), lawan bicara (mukhāṭab) dan siapa
yang menjadi topik pembicaraan (khiṭāb).
d. Dangkalnya pengetahuan terkait ilmu-ilmu alat.
e. Kekeliruan dalam menerapkan metode dan kaidah tafsir yang ada.
f. Dangkalnya pengetahuan mengenai materi uraian ayat.
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BAB IV
ANALISIS METODOLOGI PENAFSIRAN ILMIAH
ZAGLŪL AL-NAJJĀR TENTANG KEMATIAN
Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya membicarakan ajaranajaran seorang muslim dengan berbagai nilai-nilai ibadahnya, al-Qur’an juga
mengandung nilai-nilai eskatologis, yakni mengenai kehidupan setelah kematian
yang sangat sulit atau bahkan mustahil untuk dicapai akal manusia tanpa
pemberitaan dari Allah. Ayat-ayat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai salah satu
unsur penopang komposisi ajaran Islam, namun juga menerangkan tujuan dari
penciptaan manusia itu sendiri.1
Di antara informasi-informasi eskatologis tersebut adalah mengenai kematian,
di mana manusia yang pada awalnya tidak ada di dunia ini, kemudian diadakan dan
akan segera lenyap darinya. Manusia dapat hidup dengan susunan organ tubuh yang
telah Allah berikan kepadanya dan akan terus bertahan hingga kematian
mendatanginya, yakni saat sistem anatomisnya menjadi tidak seimbang, karena
mulai terjadi kerusakan pada organ-organnya.2
Zaglūl al-Najjār sebagai mufasir tafsir ‘ilmī kontemporer meyakini bahwa
Allah telah menentukan kematian atas seluruh hamba-hamba-Nya dengan sebenarbenarnya dan hal itu tergantung pada ajalnya.3 Namun di dalam tafsirnya, beliau
menguraikan bagaimana proses terjadi kematian menurut ilmu sains modern.
Disebutkan bahwa di dalam setiap sel hidup terdapat mekanisme khusus yang
mengatur usia sel tersebut dan berbentuk tutup ujung pada setiap kromosom di
batasnya. Panjang tutup ini akan terus berkurang seiring dengan setiap pembelahan,
hingga panjangnya tersebut sampai ke batas tertentu dan proses pembelahan pun
berhenti, dan sel itu pun mati.4 Dalam hal ini, Zaglūl pun menyatakan bahwa hal ini
telah diisyaratkan dalam surah al-Wāqi‘ah ayat 60 yang berbunyi:
1
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َْ
َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َﱠ
َ
(٦٠) ْ ُن قﺪ ْرنا َب نك ُم ال َم ْوت َو َما ُن ِب َم ْس ُب ْو ِق

“Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan Kami tidak lemah”.
(QS. Al-Wāqi‘ah: 60).5
Meski terdapat sekian banyak ayat yang berbicara tentang kematian, semisal
surah Al ‘Imrān ayat 185, namun Zaglūl di dalam tafsirnya hanya memilih untuk
menafsirkan ayat ini. Meskipun beliau tidak menyebutkan alasannya secara
eksplisit, namun menurut pendapat penulis, barangkali karena hanya ayat ini yang
menjelaskan mengenai “ditetapkannya” kematian dan berdampingan dengan ayatayat kauniyyah lainnya. Berdasarkan pembacaan penulis, ada lima ayat lainnya
dengan konteks eskatologis yang beliau tafsirkan, yakni:
A. Surah al-Nisā’ ayat 56 yang konteks ayatnya mengenai azab Allah di neraka dan
ditafsirkan dengan penjelasan mengenai kulit.6 Ayatnya berbunyi:
ُ ُ
َ َ َْ ﱠ ﱠ
َ َ ً ُ ُ
ٰ ْ ُﱠ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ﱠ
َ
َ ٰ
ْ ُ َ
ِان ا ِ ﻛف ُر ْوا ِبا ٰي ِ نا َس ْوف نص ِل ْي ِه ْم ن ًاراۗ ما ن ِضجت ل ْوده ْم َبﺪلن ُه ْم ل ْودا ْ َ ها ِل َيذ ْوقوا
َْ َ َ ﱠ
ً
َ ً َ َ َ َ
(٥٦) اﷲ ن ع ِﺰْﺰا ِك ْيما
ابۗ ِان
العذ
“Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami
masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan
kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Mahaperkasa,
Mahabijaksana”. (QS. Al-Nisā’: 56).7
B. Surah al-Anbiyā’ ayat 104, di mana konteksnya mengenai peristiwa besar pada
hari kiamat, yakni terlipatnya langit, namun dihubungkan dengan teori ledakan
besar (the big bang theory) dan teori derakan besar (the big crunch theory).8
Ayatnya berbunyi:
ٰ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ﱡ ُ ْ ً َ َ ْ َ ﱠ ُﱠ
ُُ ْ ّ ّ
ََ َ َ ﱠ
َْ َ َْ
َ
ّ
(١٠٤) ْ الس ِج ِل ِ ك ِبۗﻛما َبﺪأنآ اﱠول ل ٍق ن ِع ْيﺪ ٗهۗ َو ﺪا ل ناۗ ِانا ﻛنا ف ِع ِل
ِ ِ يوم نط ِوى السماۤء ﻛ
“(Ingatlah) pada hari langit Kami gulung seperti menggulung lembaranlembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama,
begitulah Kami akan mengulanginya lagi. (Suatu) janji yang pasti Kami tepati;
sungguh, Kami akan melaksanakannya”. (QS. Al-Anbiyā’: 104).9
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C. Surah al-Qiyāmah ayat 4, konteksnya berkenaan dengan kekuasaan Allah untuk
membangkitkan manusia pada hari kiamat, yang ditafsirkan dengan penjelasan
mengenai sidik jari.10 Ayatnya berbunyi:
َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َﱠ ْ ﱠ ْ َ َ َ َ ٗ َ ٰ ٰ ْ َ َ َ ْ ﱡ
َٗ َ َ
(٤) ان َ ِ ّو َي انه
( ب ق ِﺪ ِرين٣) ا سب ا ِ ان الن مع ِعﻈامه
“Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali)
tulang-belulangnya? (Bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jarijemarinya dengan sempurna”. (QS. Al-Qiyāmah: 3-4).11
D. Surah al-‘Alaq ayat 16, kontek dari ayat ini adalah terkait dengan siksaan kepada
ubun-ubun golongan yang mendustakan Allah di dalam neraka nanti, namun
ditafsirkan dengan penjelasan mengenai otak.12 Ayatnya berbunyi:
ﱠ
َ
َ َ َ َ َ َ
َ َﱠ َ ْ ل ْم َي ْ َت ِه ل َ ْس َف ًعاۢ باﱠ
(١٦) اطئ ٍة
ِ اصي ٍة ِذب ٍة
ِ ( ن١٥) اصي ِة
ِ ِ
“Sekali-kali tidak! Sungguh, jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya
Kami tarik ubun-ubunnya, (ke dalam neraka). (Yaitu) Ubun-ubun orang yang
mendustakan dan durhaka”. (QS. Al-‘Alaq: 15-16).13
E. Surah al-Qāri‘ah ayat 4, topik pembicaraannya adalah mengenai keadaan
manusia ketika terjadinya hari kiamat dan ditafsirkan dengan penjelasan
mengenai kupu-kupu.14 Ayatnya berbunyi:

َْ َ ُ َْ َ َ ُ ْ ُ ﱠ
ُْ ْ
(٤) اس لف َر ِاش ال َم ث ْو ِث
يوم يكون ا

“Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan”. (QS. Al-Qāri‘ah: 4).15
A. Metodologi Penafsiran Ilmiah Zaglūl al-Najjār

Sebagai dasar dalam menilai metodologi penafsiran ilmiah Zaglūl al-Najjār,
penulis mengacu kepada tiga syarat penerimaan tafsir ‘ilmī yang ditetapkan oleh M.
Quraish Shihab sebagai batasan minimal, yaitu:
1. Konteks kebahasaan.
2. Konteks munasabah ayat.
3. Terkait penemuan ilmiahnya.16
10
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Adapun batasan maksimalnya adalah syarat-syarat yang disebutkan dalam
seri Tafsir Ilmi Kemenag.17 Di sini penulis merangkumnya menjadi lima poin, yakni:
(1) Uraian mengenai konteks makna & kebahasaan ayat; (2) Uraian mengenai
konteks keterkaitan ayat; (3) Uraian mengenai penafsiran terdahulu; (4) Uraian
terkait ilmu-ilmu al-Qur’an seperti asbab al-nuzūl dan yang lainnya, serta; (5)
Uraian mengenai penemuan ilmiah dan isyarat ilmiah yang terdapat di dalam ayat
tersebut.
1. Uraian Terkait Kebahasaan
Semua ulama telah sepakat bahwa ilmu-ilmu bahasa Arab adalah syarat
mutlak untuk dapat memahami maksud al-Qur’an.18 Pada tafsir surah al-Wāqi‘ah
ayat 60 ini, Zaglūl al-Najjār tidak sedikit pun memberikan uraian kebahasan terkait
kata al-maut, penjelasan tersebut justru dapat ditemukan pada surah al-Rūm ayat
19. Ayatnya sendiri berbunyi:
َ ُ ْ ُ َ ٰ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ ُ َ ّ َ ْ َ
َْ ُ ْ ُ
(١٩) ۗوﻛذ ِ ك َرج ْون
ِرج ا ﱠ ِمن الم ِ ِت و ِرج الم ِ ت ِمن ا ّ و
ا رض بعﺪ مو ِتها
ِ
ِ
“Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari
yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati (kering). Dan seperti itulah
kamu akan dikeluarkan (dari kubur)”. (QS. Al-Rūm: 19).19
Ayat ini ditafsirkan dengan penjelasan mengenai materi hidup dan materi mati,
di sini beliau menyebutkan kata-kata yang seakar dengan kata al-maut disertai
maksudnya, yakni seperti kata mayyit, al-mayyitah, al-mawāt, al-mustamīt dan almutamāwut. Dengan kata lain, beliau hanya memberikan pemaparan dari sisi ilmu
al-ṣarf, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
Kata al-maut dalam bahasa Arab berarti “kebalikan dari kehidupan (alḥayāh)”, sehingga makluk yang hidup dikatakan telah mati (māta-yamūtu), jika ia
telah berpisah dari kehidupan. Adapun jika disebut dengan kata yumāt, maka ia
berarti “bangkai (mayyit atau mayit)”, dan antonimnya adalah al-ḥayy. Bentuk
jamaknya ada tiga, yakni mautā, amwāt dan mayyitūn atau mayitūn, ketiganya dapat
digunakan untuk jenis maskulin maupun feminin.20
17
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Sementara itu ada pula kata al-mautān, yakni kebalikan dari al-ḥayawān atau
“segala sesuatu selain hewan”, kemudian kata al-mayyitah, yakni “segala sesuatu
yang tidak disembelih”. Selanjutnya kata al-muwāt yang sama artinya dengan almaut serta kata al-mawāt, yaitu “segala sesuatu yang tidak memiliki ruh”, makna
lainnya adalah “tanah yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan siapapun”.21
Selain itu ada kata al-mustamīt, yaitu sebutan untuk orang yang menghadapi
bahaya ke batas kematian atau “orang yang tidak takut mati”. Adapun kata almutamāwut adalah “orang yang memperlihatkan kematian melalui kepura-puraan”.
Disebutkan bahwa tidur disebut juga dengan kematian ringan atau kematian
sementara, sementara kematian itu sendiri adalah tidur berat dan abadi hingga hari
kebangkitan.22 Di sini tampak bahwa beliau telah berusaha mencari seluruh kata
tersebut dengan maksudnya, namun beliau tidak menyebutkan sumbernya.
2. Uraian Munasabah Ayat
Konteks keterkaitan antarayat perlu diperhatikan karena dalam memahami
pengertian satu kata pada rangkaian satu ayat tidak dapat dilepaskan dari konteks
kata tersebut dengan keseluruhan kata-kata dalam redaksi ayat tersebut.23 Dalam
tafsir ayat ini, Zaglūl menghubungkan ayat ini dengan beberapa ayat sebelum dan
sesudahnya, di mana Allah Tabāraka wa Ta‘ālā berfirman:
ََ
َ ُ ْٰ
َ ُ ُ
َْ
ْ َ َ ٗ َ ُ ُ ْ َ ُ َْ
َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َﱠ
ُ
( ُن قﺪ ْرنا َب نك ُم ال َم ْوت َو َما ُن٥٩) ( َءانت ْم لق ْون ٓه ا ْم ُن ا ِلق ْون٥٨) اف َر َء ْيت ْم ﱠما ت ْمن ْون
ُ
َ
ُ َ َ
ٰ ُ ْ ََ ْ َ َ ْ َ ُ ﱠ
ْ( َولقﺪ ل ْمت ُم ال ﺸاة ا و٦١) ( َ ا ْن ﱡن َب ّﺪ َل ا ْم َ ا ك ْم َو ُن ْ ﺸ َئك ْم ْ َما َ َت ْع َل ُم ْو َن٦٠) َ ْ ب َم ْس ُب ْوق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
َ ْ ُ َ َ َْ َ َ
(٦٢) فلو تذﻛرون
“Maka adakah kamu perhatikan, tentang (benih manusia) yang kamu pancarkan.
Kamukah yang menciptakannya, ataukah Kami penciptanya? Kami telah
menentukan kematian masing-masing kamu dan Kami tidak lemah, untuk
menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (di dunia) dan
membangkitkan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak
mengambil pelajaran?”. (QS. Al-Wāqi‘ah: 58-62).24
21
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Zaglūl pun kemudian mendapati maksud dari kata “mā tumnūna” (apa yang
kamu pancarkan) pada ayat 58 di atas adalah mani yang subur, yang bercampur
baur, yang manusia keluarkan.25 Hal tersebut karena korelasinya dengan dua ayat
dalam surah al-Najm yang berbunyi:

َ ﱠ
ُْْٰ
ٰ ُْ َ َ ْْ ﱡ
َ ََ ﱠ
( ِمن نطف ٍة ِاذا تم٤٥) الﺰ ْو ْ ِ ا ﻛ َر َوا ن
لق
“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki
(٤٦)

َ ٗ َ َﱠ
وانه
dan

perempuan, dari mani, apabila dipancarkan”. (QS. Al-Najm: 45-46).26
Selanjutnya Zaghlūl menerangkan bahwa karena “mani-mani tersebut”
berada pada tingkat kerumitan dalam strukturnya, serta keakuratannya saat bertemu
dan terbentuknya “mani yang bercampur”, dengan segala spesifikasi sifat-sifat
embrio yang melengkapinya dengan keakuratan yang tinggi, maka tentunya hal
tersebut tidak mungkin merupakan hasil suatu kebetulan atau ketidaksengajaan. Hal
tersebut pasti merupakan ciptaan Allah dengan ketetapan-Nya yang agung, yang
bagi-Nya kehalusan kuasa, cakupan ilmu dan kesempurnaan hikmah yang
memungkinkan penciptaan hal tersebut.27 Karena itulah redaksi pada ayat 59 dari
surah al-Wāqi‘ah tersebut datang dalam bentuk pertanyaan yang berfungsi sebagai
bantahan, teguran dan penetapan, Sebagaimana yang Allah firmankan:
َ ُ ْٰ
ْ َ َ ٗ َ ُ ُ ْ َ ُ َْ
(٥٩) َءانت ْم لق ْون ٓه ا ْم ُن ا ِلق ْون
“Kamukah yang menciptakannya, ataukah Kami penciptanya?” (QS. AlWāqi‘ah: 59).28
Lalu beliau kembali menjelaskan munasabah ayat tersebut dengan ayat 60
setelahnya, karena ayat itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada
ayat ini. Jawabannya pun datang dengan jelas, pasti dan mutlak, bahwa:
َْ
َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َﱠ
َ
(٦٠) ْ ُن قﺪ ْرنا َب نك ُم ال َم ْوت َو َما ُن ِب َم ْس ُب ْو ِق
“Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan Kami tidak lemah”.
(QS. Al-Wāqi‘ah: 60).29
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Korelasi ayat-ayat yang telah dijelaskan Zaglūl di atas menunjukkan bahwa
penentuan kematian itu sendiri sebenarnya sangat berhubungan dengan awal
penciptaan manusia, karena hal tersebut merupakan suatu proses yang terprogram
pada kode genetika yang terbentuk ketika mani laki-laki dan mani perempuan
bertemu. Selain itu juga karena keutuhan jumlah kromosom sampai 46 buah, yang
mana masing-masing sperma tersebut membawa setengah jumlah tersebut (yaitu
hanya 23 kromosom). Keutuhan jumlah kromosom tersebut ditentukan setiap sifatsifat utama yang kelak akan terlihat pada embrio di hidupnya mendatang,
sebagaimana dibatasinya jumlah sifat-sifat yang tersingkir, yang mana tersimpan di
kode genetikanya agar terlihat pada keturunan setelahnya.30
3. Penggunaan Takwil
Setelah uraian mengenai munasabah ayat, Zaglūl langsung masuk pada
penjelasan mengenai penemuan ilmiah terkait kematian, yakni kematian sel yang
terprogram. Di sini beliau menafsirkan kata kematian dengan al-maut al-muqaddar
atau al-maut al-mubarmaj. 31 Dengan kata lain, disadari atau tidak, beliau telah
menggunakan takwil untuk menjelaskan kematian dalam artian abstrak, menjadi
kematian sel yang bersifat konkret. Artinya di sini beliau telah memberikan uraian
dengan salah satu ilmu-ilmu al-Qur’an, yakni takwil.
a. Definisi takwil dalam tafsir
Secara kebahasaan, menurut ‘Abdullāh Syaḥātah, kata takwil berasal dari
kata awwala-yu’awwilu-ta’wīlan yang bermakna “merenungkan, memperkirakan
atau menjelaskan”.32 Sementara M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ia berasal
dari kata āla untuk aul yang berarti “kembali” dan ma’āl yang berarti “kesudahan”.
Berdasarkan hal ini, takwil dapat didefinisikan dengan mengembalikan makna kata
atau kalimat ke selain makna harfiahnya yang telah dikenal, sehingga takwil berarti
“menjadikan sesuatu berbeda dari semula”.33
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Sementara itu, ada beberapa macam makna takwil menurut istilah para ahli
tafsir, yang mana definisi tersebut berbeda dengan definisi menurut para teolog.
Para teolog mendefinisikan takwil dengan memalingkan makna lahiriah ayat-ayat
al-Qur’an atau pun hadis-hadis yang mutasyābihah dengan tujuan untuk
menyucikan Allah dari makna-makna penyerupaan kepada makhluk-Nya.34
Adapun takwil menurut golongan mufasir klasik dimaknai sama dengan tafsir,
pendapat ini diwakilkan oleh Imam Mujāhid dan Imam al-Ṭabarī. Sementara
menurut ulama lain, takwil lebih khusus daripada tafsir. 35 Ada pula yang
membedakan keduanya dengan menyebutkan bahwa tafsir adalah menerangkan
makna-makna dari ungkapan dan takwil menerangkan makna-makna dengan jalan
isyarat, definisi ini diterangkan oleh al-Ālūsī dalam mukadimah tafsirnya.36
Pendapat lain mengatakan bahwa tafsir berkaitan dengan kosakata atau lafal,
sedangkan takwil berkaitan susunan kata atau kalimatnya. Yang lain menyatakan
bahwa tafsir adalah menerangkan maksud suatu lafal dengan riwayat-riwayat,
sedangkan takwil menerangkan dengan jalan dirāyah, sehingga yang dimaksudkan
dengan tafsir adalah “mendengar dan mengikuti (riwayat)” dan takwil berarti beristinbāṭ menggunakan pengetahuan dan nalar.37
Muḥammad Ḥusain al-Żahabī mendefinisikan takwil dengan menguatkan
kemungkinan makna yang ada berdasarkan suatu dalil untuk selanjutnya ditarjih
sesuai makna kosakata, konteks serta gaya bahasanya.38 Sementara Samsurrohman
memberikan definisi yang lebih baru dan lebih cocok dengan penafsiran Zaglūl,
yakni bahwa takwil adalah “[M]embawa makna tekstual ayat kepada makna lain
yang tidak bertentangan, dan hal yang termasuk ke dalam pengertian ini adalah
mengadaptasikan teks al-Qur’an ke dalam situasi kontemporer”.39

34

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu-ilmu Al-Qur’an (‘Ulum Al-Qur’an):
Membahas Ilmu-ilmu Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur’an (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010),
198.
35
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu-ilmu Al-Qur’an (‘Ulum Al-Qur’an), 197198.
36
Maḥmūd Syukrī al-Ālūsī al-Bagdādī, Rūḥ al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa alSab‘ al-Maṡānī (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, Tanpa Tahun), I, 5.
37
M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, 220.
38
Muḥammad Ḥusain al-Żahabī, ‘Ilm al-Tafsīr (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, Tanpa Tahun), 8.
39
Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir (Jakarta: Amzah, 2014), 32.

64

Lebih lanjut, Samsurrohman menjelaskan beberapa ciri-ciri tafsir dan takwil
yang disebutkan oleh para ulama, yakni:
1) Takwil memberikan informasi akan hakikat yang dimaksudkan suatu ayat dan
menjelaskannya, agar terjaga dari menghina perintah Allah. Sementara tafsir
lebih kepada menerangkan objek kosakata yang hakiki atau pun majasi, serta
dalil yang dimaksud dan menguraikannya.
2) Takwil menerangkan makna yang diperoleh berdasarkan isyarat-isyarat yang ada,
adapun tafsir menjelaskan makna dari redaksi ayat.
3) Takwil sangat dominan dengan hal dirāyah (kepandaian) berupa ijtihad dan nalar,
sedangkan tafsir lebih diupayakan dengan hal-hal yang terkait dengan riwayatriwayat.
4) Takwil memandang dan mentarjih makna kosakata dengan berpedoman pada
ijtihad mufasir, adapun tafsir adalah menerangkan maksud Allah dengan lebih
berpedoman pada hadis-hadis.
5) Takwil lebih umum karena dapat diterapkan pada kalam apapun, sementara tafsir
hanya dapat dilakukan kepada al-Qur’an.
6) Takwil menguraikan makna yang dikehendaki suatu mufradāt, adapun tafsir
lebih kepada objek dan topik pembicaraan mufradāt-nya.40
b. Syarat-syarat takwil
Dikarenakan takwil dilakukan melalui ijtihad, maka diperlukan adanya syarat
tertentu untuk menilai diterima atau ditolaknya hasil ijtihad tersebut. Dalam hal ini,
Ibnu Qudāmah menyebutkan dalam kitab Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah alManāẓir,41 bahwa takwil yang benar harus memenuhi dua syarat berikut:
1) Makna yang diperoleh sebagai takwil adalah makna yang memungkinkan untuk
dikandung teks dengan didukung dalil-dalil yang memadai, baik makna yang
tercantum secara lahir (manṭūq) maupun makna yang ada di dalam teks tersebut
(mafhūm).
40
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2) Hasil penakwilan yang dipilih didasarkan pada dalil yang sahih dan
mengisyaratkan untuk dapat dialihkan dari bentuk lahirnya.
Al-Qur’an dikomunikasikan kepada manusia dalam bentuk yang dapat dibaca,
sehingga terdapat dalil-dalil yang mendukung untuk dilakukannya penakwilan
makna di balik suatu teks. Oleh sebab itu, ayat-ayat yang mutlak tidak dapat
dialihkan sampai ada dalil kuat yang memungkinannya.42 Sementara itu, Imam alJuwainī mengklasifikasikan tingkatan takwil menjadi:
1) Al-Ta’wīl al-maqbūl, yaitu takwil yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat
sehingga dapat diterima.
2) Al-Ta’wīl gairu al-sā’ig, yaitu takwil yang terlarang. Ketika penakwilan tidak
disertai pendalilan yang kuat, karena memilih makna yang ẓannī dalam
penakwilan tidak diperbolehkan.
3) Al-Ta‘āruḍ, yaitu takwil yang memerlukan tarjih, karena makna ẓāhir ayat
dengan makna yang ditakwil memiliki indikator yang sama-sama kuat.43
Menurut keterangan Imam al-Zarkasyī dalam al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān,
antara makna asli suatu teks dan makna setelah penakwilan harus diperhitungkan.
Jika makna setelah pengalihan lebih lemah daripada makna aslinya, maka takwil
itu tidak dapat diterima. Adapun jika terdapat indikator-indikator yang
menguatkannya, maka takwil tersebut sah. Akan tetapi, jika makna keduanya
seimbang, maka perlu dikomparasikan. Jika didapati bahwa makna setelahnya lebih
kuat, teks tersebut tidak boleh ditakwilkan.44
Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas merupakan metode yang umum
diterapkan dalam menafsirkan dan meng-istinbāṭ-kan makna penakwilannya,
sehingga tidak dilakukan secara serampangan. Sebagian pakar menyebutkan bahwa
takwil terdiri dari empat unsur yang menyatu,45 yakni:
1) Nas atau teks dengan makna syar‘iyyah-nya.
2) Maqāṣid al-syarī‘ah yang terkandung dalam teks tersebut.
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3) Realitas yang dibicarakan oleh teks.
4) Wawasan luas yang dimiliki penakwilnya.
M. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa yang dimaksudkan dengan
wawasan luas bukanlah kebebasan berpikir tanpa batas dan serampangan. Batas
yang dimaksud pun tidak hanya batas kebahasaan, tetapi juga pemahaman atas
tujuan ditetapkannya suatu syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), karenanya salah satu poin
kaidah dalam konteks pengalihan atau takwil adalah “setiap hasil penakwilan yang
bertentangan dengan tujuan ditetapkannya syariat tidak dapat diterima”.46
Dibatasinya pemahaman sebagaimana yang tercantum pada suatu teks tanpa
penakwilan apapun dapat mempersempit tuntunan agama yang luas dan
menjadikannya gersang, sehingga tidak diamalkan atau bahkan tertolak dan teks
menjadi terabaikan. Adapun jika pemahaman tersebut dikaitkan dengan maqāṣid alsyarī‘ah dengan batasan yang benar, maka teks menjadi fleksibel dan luas.47
4. Uraian Ilmiah Mengenai Kematian
Pemahaman terhadap redaksi al-Qur’an dapat bermacam-macam seiring
dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat, sehingga segi
kebenaran hasil penelitian yang ditampilkan oleh para pakar berbagai disiplin ilmu
pun sangat bervariasi. Karena itu penemuan-penemuan ilmiah yang belum terbukti
kebenarannya tidak dapat dijadikan dasar dan rujukan dalam menafsirkan al-Qur’an.
Namun itu dapat diterima jika pemahaman tersebut sejalan dengan prinsip ilmu
tafsir yang telah disepakati.48
Bagian ini sendiri merupakan poin yang paling ditekankan oleh Zaglūl karena
merupakan inti dari penafsirannya. Beliau memulai uraiannya dengan menyebutkan
penelitian seorang pakar biologi asal Rusia bernama Alexey Matveyevich
Olovnikov pada tahun 1971. Yang mana ia mengemukakan bukti keberadaan
mekanisme tertentu yang mengeluarkan proses pembelahan pada sel-sel kanker dari
dominasi, mekanisme tersebut nantinya disebut dengan Telomerase.49
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Dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carol W. Greider50 dan
Elizabeth H. Blackburn51 pada tahun 1985, di mana mereka menemukan adanya dua
tutup ujung pada setiap kromosom yang disebut end cap (tutup ujung) atau
Telomere.52 Telomer itu sendiri merupakan bagian paling ujung dari DNA linear
yang selalu berulang-ulang dan beperan penting dalam menjaga kestabilan genom
tiap sel. Dengan adanya telomer, penggandaan DNA yang berlangsung sebelum
pembelahan sel dapat dilakukan secara tuntas.53
Selain itu, mereka berdua juga menemukan adanya enzim khusus pada
struktur dua tutup tersebut yang dinamakan Enzim Telomerase (enzim pembentuk
tutup-tutup ujung kromosom). 54 Yakni sejenis enzim yang dapat meremajakan
kembali sel-sel tubuh, berfungsi melindungi telomer serta mengurangi kerusakan
DNA yang diyakini memberi kontribusi pada proses penuaan. Namun seiring
dengan usianya yang menua, produksi Telomerase pada sel-sel semakin menurun
sehingga telomer pun memendek dan menyebabkan DNA gagal terlindungi dari
kerusakan.55
Hal ini pun dibuktikan satu tahun setelahnya oleh Howard Cooke yang
menemukan bahwa panjang dua telomer kromosom ini terus berkurang bersamaan
dengan setiap pembelahan yang dilakukan sel hidup. Bagian-bagian yang hilang
tersebut sangat berkaitan dengan penuaan sel sampai kematiannya, yakni ketika
panjang tersebut sampai ke batas tertentu yang menghentikan pembelahan sel dan
memasuki keadaan sekarat.56 Dari lahir sampai usia tua, panjang telomer menurun
dari 11 kilobasa sampai kurang dari empat kilobasa, kadar rata-rata penuruan ini
lebih besar dialami pria daripada wanita.57
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Pengamatan Howard Cooke tersebut dikuatkan dengan pembuktian bahwa
panjang telomer pada setiap sel-sel batang (stem cells) dan sel-sel yang tumbuh dari
orang-orang yang berusia muda lebih panjang daripada sel-sel orang-orang yang
berumur antara 30 sampai 50 tahun dan berusia tua. Selain itu, dibuktikan pula
bahwa hal tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar atas pembelahan untuk
jumlah yang beberapa kali lebih besar.58
Berdasarkan hal tersebut, masing-masing telomer kromosom yang
terprogram dengan jumlah tertentu dari pembelahan tersebut disebut dengan
Replico Meter (penghitung kelipatan) atau Longevity Meter (penghitung batas
waktu). Hal tersebut juga membuktikan bahwa kematian sebenarnya telah
ditentukan di dalam setiap sel hidup dengan jumlah batasan pembelahannya yang
menghentikan proses pembelahan setelahnya, sehingga meluaskan ruang untuk
proses perusakan sampai sel tersebut mati.59
Tiga tahun berikutnya, yakni pada tahun 1989, seorang peneliti bernama
Morin mencatat bahwa terdapat relasi yang jelas antara peningkatan enzim
Telomerase yang dihasilkan dalam sel hidup dan aktivitasnya saat pembelahan yang
tidak normal dan sangat cepat, hal ini dikenal dengan “aktivitas kanker”. Hal ini
disebabkan oleh penggantian yang berkesinambungan terhadap panjang telomer
yang berkurang sehingga berdampak pada meningkatnya pengeluaran enzim
Telomerase, karenanya sel-sel kanker terus-menerus membelah dengan sangat
cepat tanpa henti sampai membunuh atau mati.60
Hal ini menunjukkan peluang dapat dihancurkannya tumor-tumor dan
penyakit-penyakit kanker lainnya dengan cara menghentikan aktivitas enzim
Telomerase ini, dan hal ini harus didukung dengan persediaan obat yang
mengentikan aktivitasnya atau aktivitas gen yang menyebabkan pengeluarannya
meningkat.61 Berdasarkan uraian di atas, seluruh penelitian-penelitian ilmiah yang
dilakukan tersebut telah membuktikan kebenaran bahwa kematian itu terprogram
di dalam setiap sel hidup dengan keakuratan yang hebat.
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B. Analisis terhadap Metodologi Zaglūl al-Najjār
Berdasarkan batasan yang telah penulis sebutkan di awal bab ini, metodologi
penafsiran ilmiah Zaglūl al-Najjār ini memenuhi empat dari lima syarat maksimal,
yakni: (1) Analisis kosakata yang penting; (2) Penjelasan mengenai korelasi ayat;
(3) Adanya penggunaan takwil sebagai bentuk penafsiran dengan ‘ulūm al-Qur’an,
serta; (4) Uraian data-data saintifik.
Selain itu, jika bertolak dari keempat metode tafsir yang masyhur, secara
keseluruhan metodologi Zaglūl al-Najjār ini sangat berhubungan dengan metode
taḥlīlī, hal ini karena tafsir ‘ilmī pada asalnya merupakan salah satu ragam dari
metode tersebut.62
1. Analisis terhadap Uraian Kebahasaan
Sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada uraian kebahasaan yang lalu,
Zaglūl tidak memberikan analisa kebahasaan apapun terkait kata al-maut pada
surah al-Wāqi‘ah ayat 60 secara khusus. Menurut penulis, hal ini mungkin
dikarenakan beliau telah memberikan uraian kebahasaan terkait kematian pada
surah al-Rūm ayat 19 sehingga beliau merasa tidak perlu untuk mengulanginya.
Namun uraian pada surah al-Rūm ayat 19 itu sendiri sangatlah sedikit
sehingga tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
penafsirannya. Bahkan sebagian kata-kata yang beliau sebutkan, seperti al-mautān,
al-mayyitah, al-mustamīt dan al-mutamāwut, tidak terlalu menjelaskan secara
mendalam maksud dari kata al-maut itu sendiri.
Pemaknaan seperti yang diungkapkan Ibn Fāris dalam Mu‘jam Maqāyīs alLugah bahwa kata al-maut juga dapat berarti “hilangnya kekuatan dari sesuatu” di
samping dipahami sebagai “terpisahnya roh dari tubuh”, justru dapat memberikan
pemaknaan yang lebih mendalam.63 Karena uraian seperti ini dapat menjadi dasar
argumen untuk menguatkan uraian ilmiahnya, sehingga lebih dapat diterima oleh
para ulama.
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Selain itu, Zaglūl juga tidak memberikan uraian terkait makna kosakata lain
yang diungkapan al-Qur’an untuk menyebutkan kematian. Di mana di dalam alQur’an terdapat dua term selain kata al-maut, yakni al-ajal dan al-wafāh. Menurut
al-Rāgib al-Aṣfahānī, kata al-ajal itu sendiri dapat berarti “masa yang ditetapkan
untuk sesuatu atau masa berakhirnya kehidupan manusia”.64
Sementara kata al-wafāh berasal dari kata wafā yang berarti “memenuhi,
mencukupi atau menyelesaikan”, artinya kematian itu terjadi ketika ruh atau jiwa
telah terkumpul (penuh). Makna lainnya, kematian itu merupakan bentuk
terkumpulnya masa hidup seseorang, yakni jumlah hitungan hari, bulan dan tahun
yang telah Allah tetapkan untuknya.65
Berdasarkan hal-hal di atas, minimnya uraian kebahasaan merupakan salah
satu kekurangan dalam penafsiran Zaglūl. Padahal mayoritas ulama telah
menetapkan bahwa poin ini merupakan poin paling dasar sekaligus salah satu syarat
diterimanya model tafsir ‘ilmī.
2. Analisis terhadap Uraian Munasabah Ayat
Zaglūl pada bagian ini mencoba untuk memperlihatkan korelasi ayat ini
dengan beberapa ayat sebelum dan setelahnya. Karena ayat-ayat tersebut
merupakan satu rangkaian dengan topik bahasan yang sama, yakni tentang sumber
penciptaan manusia dan kesudahannya, terutama pada ayat 58.
Beliau menerangkan bahwa kata “mā tumnūna” pada ayat tersebut juga
memiliki munasabah dengan surah al-Najm ayat 45 dan 46, karena ayat tersebut
menjelaskannya dengan air mani (nuṭfah). Hal yang sama juga disebutkan dalam
surah al-Qiyāmah ayat 37, Allah berfirman:

ٰ ْ ََ ْ َ ُ ُْ َ ً ّ ْ ﱠ ّ ﱡ
الم يك نطفة ِمن م ِ يم
ٍ
“Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam
(٣٧)

rahim)”. (QS. Al-Qiyāmah: 37).66
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Berdasarkan penelusuran penulis, uraian munasabah yang serupa juga dapat
ditemukan dalam Tafsīr al-Kasysyāf karya al-Zamakhsyarī67 dan Aḍwā’ al-Bayān
karya al-Syinqīṭī.68 Meskipun ayat yang beliau saling korelasikan di atas berada
pada letak yang berjauhan, namun hal itu juga merupakan salah satu dari bentuk
munasabah. Karena ayat yang satu merinci apa yang tidak disebutkan ayat lainnya,
demikian menurut M. Quraish Shihab.69
Uraian munasabah itu sendiri beliau maksudkan untuk menunjukkan adanya
keterkaitan kuat, yang mengisyaratkan bahwa proses awal penciptaan manusia
berhubungan dengan ditetapkannya kematian pada proses tersebut. Hal ini pun
beliau tegaskan pada paragraf berikutnya dengan menyebutkan bahwa ada
penemuan ilmiah yang telah membuktikan hal tersebut.
Bahkan jika memerhatikan konteks pembicaran beberapa kelompok ayat
sebelum dan sesudahnya, ayat ini sebenarnya berada di deretan ayat-ayat kauniyyah.
Ayat 57 hingga 62 berbicara tentang manusia, ayat 63 hingga 67 tentang tumbuhan,
ayat 68 hingga 70 tentang air dan ayat 71 hingga 73 tentang api. Terkait hal ini, M.
Quraish Shihab mengutip dari Ibn ‘Āsyūr bahwa ayat-ayat tersebut menguraikan
penciptaan macam-macam makhluk yang tidak pernah ada sebelumnya.70 Semua
ayat tersebut juga bertujuan untuk membuktikan kekuasan Allah, karena tidak ada
satu pun dari makhluk-makhluk tersebut yang dapat diciptakan oleh manusia,
semuanya merupakan kuasa Allah, termasuk perihal ditetapkannya kematian.
M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa penjelasan terkait munasabah
yang dimiliki oleh suatu ayat itu bersifat ijtihādī, artinya hal ini sangat bergantung
pada nalar mufasir.71 Karena itu, uraian ini mempunyai peranan yang penting dalam
tafsir ‘ilmī, karena dapat menguatkan argumen yang disampaikan mufasirnya atau
pun melemahkannya.
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3. Analisis terhadap Penggunaan Takwil
Zaglūl pada bagian ini memberikan penakwilan makna kematian yang pada
asalnya bersifat abstrak, menjadi kematian sel yang bersifat konkret. Pengalihan
makna seperti ini juga beliau lakukan ketika menakwilkan kata al-qalb pada surah
al-Aḥzāb ayat 4, yakni “hati” yang abstrak dengan “jantung” yang konkret. 72
Ayatnya sendiri berbunyi:
ُ
ُ
ُ َ َْ َ َ َ
ْ َ
ُٰ
ُ َما َج َع َل
َ اﷲ ل َر ُ ل ّم ْن َق ْل َب ْ ْ َج ْوف ٖه
ۚو َما جعل از َوا ك ُم الـۤ ْﻲ تﻈ ِه ُر ْون ِمن ُهﱠن اﱠم ٰه ِتك ْمۚ َو َما
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
َ ﱠ
ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ٰ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ َﱠ
(٤) الس ِ ْيل
اﷲ َيق ْول ا ق َوه َو َي ْه ِﺪى
اهكمۗو
ِ جعل اد ِعياۤءﻛم ا اۤءﻛمۗ ذ ِ كم قو كم ِبافو
“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak
menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak
menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian
itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan
Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (QS. Al-Aḥzāb: 4).73
Jika dilihat dari asbāb al-nuzūl-nya, konteks ayat di atas berkaitan dengan
bantahan terhadap perkataan orang-orang munafik terhadap Rasulullah yang seperti
memikirkan hal lain tatkala salat. Hal ini diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās:
َ
َ
َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ً ُ َ ّ َ َ َ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ﱠ َْ ُ َ ﱡ
َ َ َ
ُ ﱠ
َ
 أ ترى أن: فقال المن ِافقون ا ِ يصلون معه.اﷲ ﷺ يوما يص ِ فخطر خطرة
ِ قام ن ﱡ
ِ
ِ
َ َ َ َ ُ
ََََْ ْ ُ َ َ ً ََ ْ ُ َ َ ً ْ َ ْ َ َ
َ ْ ْ ََْ ْ
ُ َ ُ
ْ
.( )ما جعل اﷲ ِلر ٍل ِمن قلب ِ ِ جو ِف ِه: فأنﺰل اﷲ. قلبا معكم وقلبا معهم، ِ قلب
“Suatu hari, Rasulullah  ﷺberdiri mengerjakan salat, lalu sekilas beliau terlihat
seperti memikirkan sesuatu. Orang-orang munafik yang salat bersama beliau pun
berkata: “Tidakkah kalian lihat, dia mempunyai dua hati, satu hati bersama
kalian dan hati yang lainnya bersama mereka”. Maka Allah menurunkan ayat
ini”. (HR. Al-Tirmiżī, no. 3199, menurutnya hadis ini hasan).74
Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini merupakan perumpamaan
berkenaan dengan Zaid bin Ḥāriṡah, untuk menegaskan bahwa anak orang lain tidak
mungkin menjadi anak kandung seseorang yang mengangkatnya. Sebagaimana
tidak mungkinnya bagi seseorang untuk memiliki dua buah hati dalam rongganya
atau pun seorang istri yang di-ẓihār melalui ucapan sehingga menjadi ibunya.75
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Sebagaimana terlihat, kedua asbab al-nuzūl tersebut secara tidak langsung
menyiratkan bahwa maksud dari kata al-qalb pada ayat itu adalah “hati”, namun
Zaglūl mengalihkannya menjadi “jantung” yang juga diungkapkan dengan al-qalb.
Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Maḥmūd Syaltūt dengan takwil
yang menyulitkan dan bertentangan dengan kemukjizatan al-Qur’an. 76 Adapun
perihal dapat diterima atau tidaknya hasil penakwilan Zaglūl pada ayat ini,
memerlukan kajian lebih lanjut.
Terkait dengan penggunaan takwil sendiri, M. Quraish Shihab menyebutkan
bahwa ada orang-orang yang melakukan penakwilan namun dengan nalarnya
semata, bahkan tanpa adanya landasan kebahasaan apapun, ini adalah sikap yang
sangat keliru. Bahkan menurut beliau, penakwilan ayat yang dibuktikan pada
penjelasan akar kata yang sama pun masih tidak cukup kuat sebagai argumentasi.77
Bertolak dari konteks penafsiran pada masa modern seperti sekarang, jika
informasi yang disampaikan ayat-ayat al-Qur’an ditinjau dari informasi ilmu
pengetahuannya, sebagian ulama mengelompokkannya menjadi tiga macam. Salah
satunya, informasi antara yang disebutkan al-Qur’an dan penemuan sains saling
bertentangan.78
Menyikapi hal tersebut, ada yang tetap melakukan penakwilan dan ada yang
tidak mengambil sikap apapun (ber-tawaqquf) dan menyerahkan maksud dan
hakikatnya kepada Allah. Menurut M. Quraish Shihab, sikap yang kedua tersebut
lebih baik, karena cukup banyak kebenaran informasi al-Qur’an yang dibuktikan
seiring waktu tanpa melalui proses penakwilan.79
Selain itu, tidak sedikit pula apa yang sering dinyatakan sebagai “hakikat
ilmiah” dalam perjalanan masanya justru tidak terbukti sama sekali. Karena pada
dasarnya “hakikat ilmiah” yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut bersifat
relatif, sehingga para pakar pada waktu yang lain dapat bersepakat untuk meninjau
ulang “hakikat ilmiah” tersebut.80
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4. Analisis terhadap Uraian Ilmiah
Selamet Amir menyebutkan dalam jurnalnya bahwa ada tiga kategori ayat
yang dipilih Zaglūl di dalam kitabnya, yaitu: (a) Ayat-ayat yang membahas alam
semesta, yang meliputi astronomi, meteorologi, geologi dan fenomena alam lainnya
hingga kejadian hari kiamat; (b) Ayat-ayat terkait penciptaan manusia yang
mencakup embriologi, arkeologi, fisiologi dan genetika, dan; (c) Ayat-ayat
bertemakan kesehatan, seperti perawatan penyakit, obat-obatan, makanan dan
kebersihan.81 Jika mengacu pada ketiga kategori tersebut, penafsiran ilmiah ayat ini
tergolong ke fisiologi, yaitu “[C]abang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan
kegiatan kehidupan atau zat hidup semisal organ, jaringan atau sel, cabang ilmu ini
disebut juga ilmu faal”.82
Uraian ilmiah terkait kematian yang Zaglūl paparkan cukup panjang, yakni
menghabiskan empat halaman. Setelah sebelumnya menyebutkan rangkaian
penelitian yang telah dilakukan terkait kematian sel yang terprogram, seluruh
penelitian tersebut juga membuktikan bahwasanya setiap penyakit, proses penuaan
dan masalah-masalah vitalitas lainnya juga merupakan sesuatu yang telah
ditentukan.83 Hal ini seakan memiliki hubungan dengan penafsiran Syekh Ṭanṭāwī
Jauharī sebagai pendahulu Zaglūl, di mana beliau ketika menafsirkan ayat ini
memberikan penjelasan terkait masalah keabadian dan panjangnya usia.84
Berdasarkan hal tersebut, dengan mengesampingkan kejadian-kejadian yang
diakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang fatal, sebenarnya kematian itu sendiri
telah merayap secara berangsur-angsur di setiap tubuh yang hidup, mulai dari
organel-organel, menuju sel-sel, jaringan-jaringan, lalu organ-organ tubuh dan
tulang, hingga berakhir dengan kehancuran total makhluk hidup.85
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Begitu juga dengan yang dinyatakan ilmu medis semisal jantung dan paruparu yang berhenti bekerja, tersebarnya warna biru pada bagian-bagian tubuh dan
bibir, berhentinya gerakan kedua mata, suhu tubuh yang tampak menurun, tubuh
yang mengeras dan menjadi kaku, serta munculnya sejumlah noda-noda darah pada
kulit. Penyebab sebenarnya dari itu semua adalah berakhirnya batas waktu karena
telomer kromosom telah sampai ke batas ketebalannya.86
Namun penggunaan peralatan-peralatan canggih di ruang-ruang perawatan
intensif (ICU) dapat membangkitkan kembali kinerja jantung dan paru-paru yang
terhenti, karenanya dapat dikatakan bahwa kematian yang sebenarnya terbatas pada
Cerebral Death atau kematian otak. 87 Berdasarkan keterangan ini, sepertinya
Zaglūl hendak menerangkan bahwa kata al-maut pada ayat ini dapat dimaknai
sebagai suatu proses, bukan sebagai batas waktu. Karena meskipun kematian itu
telah ditentukan waktunya, namun tanpa disadari ia telah terjadi setiap saat di dalam
tubuh setiap makhluk hidup.
Selanjutnya Zaglūl menerangkan bahwa di antara gejala-gejala kematian otak
itu sendiri dimulai dengan keadaan pingsan total tanpa adanya tanda-tanda
kesembuhan. Berdasarkan hasil pengamatan, hal ini terjadi karena sel hidup
kehilangan kemampuannya untuk membelah, sehingga ia akan mulai menjadi
sekarat sampai bagian isi protein dari setiap carian sel dan nukleusnya
menghilang.88
Selanjutnya sel tersebut akan membengkak hingga meletus dan melemparkan
isi-isinya ke dalam jaringan-jaringan di dekatnya, letusan sel tersebut disebut
dengan Sitolisis, sementara letusan nukleusnya disebut Kariolisis. Nukleus tersebut
pasti akan berhadapan dengan Karioreksis (kerusakan sel) atau Pinoksis
(penyusutan sel). Hal inilah yang disebut dengan Programmed Cell Death (PCD)
yakni kematian sel yang terprogram atau kematian yang ditentukan, yang kemudian
dinamakan dalam bahasa Latin dengan Apoptosis. 89 Inilah inti dari penakwilan
Zaglūl yang penulis sebutkan sebelumnya.
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Kata apoptosis sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah
“kelopak bunga atau daun yang gugur dari pohon”. Istilah ini pertama kali
diperkenalkan oleh Kerr, Wyllie dan Currie pada tahun 1972. Apoptosis ini adalah
suatu proses yang sangat penting bagi tubuh, karena dengannya dapat
menggambarkan patogenesis dari suatu penyakit sehingga memberikan petunjuk
cara pengobatan dari penyakit tersebut.90
Selain itu Apoptosis juga akan berlangsung seumur hidup dan bersifat
menguntungkan bagi tubuh.91 Salah satu bentuk keuntungan dari proses ini adalah
terkait karakteristik internal pada sel hidup yang perlu menghilangkan sejumlah selsel dan jaringan-jaringan yang menyulitkan siklusnya. Seperti selaput atau
membran-membran kulit antara jari-jari tangan dan kaki pada embrio manusia
(kandungan), juga untuk menghilangkan bagian dalam rahim bersamaan dengan
siklus bulanan wanita dewasa.92
Serta dalam peniadaan sebagian sel-sel yang menghalangi pengaturan
pertalian syaraf yang halus pada otak, pelepasan sel-sel yang terserang virus-virus.
Atau sel-sel sistem imunitas yang rusak agar tidak mulai menyerang sel-sel tubuh
yang sehat, sebagai ganti penyerangannya terhadap benda-benda asing. Demikian
pula halnya pelepasan sel-sel yang terkena kerusakan pada kode genetikanya.93
C. Analisis terhadap Biografi Zaglūl al-Najjār
Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sampaikan pada bab dua
sebelumnya, penulis tidak mendapati adanya informasi yang menyatakan bahwa
Zaglūl al-Najjār pernah mempelajari ilmu-ilmu tafsir secara khusus. Usahanya yang
telah menghafalkan al-Qur’an dan kepandaiannya dalam bahasa Arab di usia muda
beliau hanya bisa dihitung telah mempelajari bagian kecil dari ilmu tafsir, karena
ilmu-ilmu tafsir itu sendiri sangat banyak dan sangat luas, sementara kedua hal
tersebut hanya bagian kecil dari semua ilmu tersebut.
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Namun menurut analisis penulis, tampaknya Zaglūl al-Najjār mulai
bersinggungan dengan hal-hal terkait kemukjizatan al-Qur’an dan hadis sejak tahun
tahun 1981. Karena pada tahun ini beliau terpilih sebagai anggota dewan pengurus
al-Hai’ah al-‘Ālamiyyah li al-I‘jāz al-‘Ilmī fī al-Qur’ān al-Karīm wa al-Sunnah alMuṭahharah pada Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmī di Makkah, 94 sehingga sedikit
banyaknya ada kemungkinan bahwa beliau mulai menekuni hal tersebut. Hingga
pada tahun 2001, beliau mulai menjabat sebagai ketua Lajnah al-I‘jāz al-‘Ilmī pada
Majelis Tinggi Urusan Agama Islam Mesir.95
Selanjutnya, dari tahun 2001 hingga 2003, Zaglūl diketahui menulis artikel
mengenai kemukjizatan ilmiah dalam hadis Nabi, yang mana dari semua artikel
tersebut terlahir salah satu karyanya.96 Beliau juga diketahui pernah menulis lebih
dari 250 artikel terkait kemukjizatan ilmiah dalam al-Qur’an di surat kabar alAhrām al-Miṣriyyah yang darinya kemudian juga terlahir salah satu karya
monumentalnya.97
Selain itu, jika memerhatikan tahun penerbitan karya-karyanya (yang dapat
penulis temukan), semuanya diterbitkan pada tahun 2000-an dan dimulai dari tahun
2003. Berikut rinciannya:
1. Kitab Khawāṭir fī Ma‘iyyah Khātim al-Anbiyā’ wa al-Mursalīn Sayyidinā
Muḥammad  ﷺditerbitkan pada tahun 2003.98
2. Buku The Geological Concept of Mountains in the Qur’an juga diterbitkan pada
tahun 2003.99
3. Selanjutnya buku Treasures in the Sunnah: A Scientific Approach yang mulai
diterbitkan pada tahun 2004.100
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4. Volume keduanya diterbitkan pada tahun 2005.101
5. Enam seri Min Āyāt al-I‘jāz al-‘Ilmī mulai diterbitkan pada tahun 2005.102
6. Kitab Qaḍiyyah al-Takhalluf al-‘Ilmī wa al-Tiqnī fī al-‘Ālam al-Islāmī alMu‘āṣir diterbitkan pada tahun 2006.103
7. Sementara kitab Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm sendiri baru
diterbitkan pada tahun 2007.104
8. Disusul kitab Madkhal ilā Dirāsah al-I‘jāz al-‘Ilmī fī al-Qur’ān al-Karīm wa alSunnah al-Nabawiyyah al-Muṭahharah yang diterbitkan pada tahun 2009.105
9. Adapun kitab Min Āyāt al-I‘jāz al-Inbā’ī wa al-Tārīkhī fī al-Qur’ān al-Karīm
diterbitkan pada tahun 2013.106
Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa karya-karya Zaglūl yang berbicara
tentang kemukjizatan ilmiah al-Qur’an dan hadis serta yang lainnya mulai beliau
hasilkan pada tahun 2000-an. Tidak ada catatan yang menyebutkan bagaimana
beliau mempelajari semua hal tersebut, karenanya penulis berpendapat bahwa
beliau mempelajarinya secara otodidak.
Sebagai catatan, semua kitab yang telah penulis sebutkan di atas adalah karyakarya Zaglūl yang bisa penulis dapatkan, masih banyak lagi karya-karyanya yang
tidak penulis peroleh. Karena itu, kemungkinan ada karya-karyanya yang lain yang
lebih dahulu diterbitkan daripada kitab-kitab di atas.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah mengikuti uraian panjang terkait metodologi penafsiran ilmiah Zaglūl
al-Najjār terhadap ayat eskatologis mengenai kematian pada surah al-Wāqi‘ah ayat
60, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, Zaglūl al-Najjār adalah seorang sarjana muslim kontemporer
sekaligus pakar geologi asal Mesir yang berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat
tertentu dalam al-Qur’an dari sudut pandang ilmiah. Beliau mempunyai sejumlah
karya yang membahas kemukjizatan al-Qur’an dan hadis, serta beberapa tafsir.
Terkait kitab tafsirnya, Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm, seperti
ditulis dengan dua metode secara bersamaan. Karena hanya menafsirkan ayat-ayat
kauniyyah tertentu dengan metode mauḍū‘ī, namun dilakukan menurut urutan
mushaf. Hal ini bisa saja merupakan kesengajaan dan inovasi dari beliau.
Kedua, metodologi yang digunakan Zaglūl al-Najjār dalam menafsirkan ayat
eskatologis mengenai kematian pada kitabnya tersebut adalah: (1) Analisis
mufradāt; (2) Penjelasan munasabah ayat; (3) Penafsiran dengan ulūm al-Qur’ān
berupa penggunaan takwil, serta; (4) Penjelasan dengan data-data saintifik.
Metodologi ini telah melebihi standar minimal diterimanya tafsir ‘ilmī, namun
masih terdapat kekurangan dalam penerapannya.
Ketiga, terkait analisis terhadap biografi Zaglūl al-Najjār, tidak diketahui
sama sekali bahwa beliau pernah mempelajari ilmu-ilmu tafsir secara khusus,
seperti halnya di universitas atau kepada ulama tertentu. Dengan kata lain, beliau
kemungkinan mempelajarinya secara mandiri. Berdasarkan riwayat pekerjaan dan
karya-karyanya, beliau mulai menekuni bidang ini pada sekitar tahun 2000-an.
Adapun analisis metodologinya, dari sisi uraian kebahasaan, Zaglūl tidak
memberikan keterangan apapun dalam hal ini pada surah al-Wāqi‘ah ayat 60
tersebut, namun penjelasan terkait bisa ditemukan pada surah yang lain. Ini
merupakan salah satu kekurangan yang penulis temukan, di mana beliau tidak
memberikan uraian kebahasaan di setiap ayat yang dibahas.
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Sementara dari sisi uraian munasabahnya, beliau memberikan uraian yang
cukup memuaskan, di mana beliau mengorelasikan ayat tersebut dengan beberapa
ayat sebelumnya dan ayat di surah lain. Bagian ini pun disertai dengan penjelasan
mengenai keilmiahan dalam keterkaitan ayat-ayat tersebut.
Selanjutnya dari sisi penggunaan ‘ulūm al-Qur’ān, secara tidak langsung
Zaglūl sangat menekankan pada penggunaan takwil. Hal ini adalah sesuatu yang
wajar, karena tafsir ‘ilmī memang sangat berkaitan dengan takwil sebagai bentuk
kontektualisasi.
Terakhir, terkait uraian data-data saintifiknya. Bagian ini merupakan
hidangan utama dari tafsir Zaglūl dan banyak ditemukan istilah-istilah ilmiah.
Dilengkapi uraian mengenai sejarah penelitian terkait kematian yang terprogram
dan penemuan-penemuan ilmiah yang lain untuk mendukung argumennya.
B. Rekomendasi
Setelah penulis mengulas banyak hal dalam membahas seluk-beluk terkait
objek bahasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Penelitian terkait metodologi penafsiran ilmiah Zaglūl al-Najjār ini masih
terbilang sangat sedikit, karena itu penelitian ini memerlukan penelitian lanjutan.
Terutama terkait kitab tafsir Zaglūl al-Najjār yang lain, yakni seri Min Āyāt alI‘jāz al-‘Ilmī, atau tema-tema penafsiran beliau yang lain.
2. Siapapun yang berkeinginan untuk menafsirkan al-Qur’an, maka hendaknya ia
memenuhi syarat-syarat minimal yang telah ditetapkan oleh para ulama, baik
dari sisi metodologi maupun keilmuan.
3. Tafsir ‘ilmī merupakan bentuk respon tafsir al-Qur’an terhadap perkembangan
zaman modern, meskipun terdapat perselisihan mengenai tafsir ini. Namun
model tafsir ini telah diterima oleh masyarakat muslim di dunia. Upaya
pemahaman al-Qur’an dengan ilmu-ilmu pengetahuan mampu memberikan
warna baru, sehingga tafsir al-Qur’an pun dapat terus berkembang.
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Lampiran 1: Sel-sel hidup dan organel-organel kecil seperti mitokondria di
dalamnya
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