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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas ateisme dari sudut pandang Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n karya 

Sayyid Quthb. Permasalahan pokok yang dijawab ialah: pertama, bagaimana 

paham ateisme dipahami oleh Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n? 

Kedua, bagaimana kritik Sayyid Quthb atas ateisme dalam Tafsir Fi> Zhila>l al-
Qur’a>n? Alasan peneliti memilih Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n karena pertama, tafsir 

ini adalah sebuah produk penafsiran yang muncul dengan mengedepankan dan 

menonjolkan Islam sebagai sebuah pandangan hidup dan ideologi yang melandasai 

jalannya kehidupan secara menyeluruh. Kedua, ideologi ateisme adalah oposisi 

biner dari ideologi apa yang ditawarkan oleh Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi> Zhila>l 
al-Qur’a>n. 

Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis atas pandangan Sayyid 

Quthb dalam Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n untuk mengungkap kritik-kritiknya atas 

ateisme. selain itu, untuk mengungkap ateisme ala Sayyid Qutb dalam tafsirnya, 

penulis memetakan komentar topik-topik utama ateisme dalam Tafsir Fi> Zhila>l al-
Qur’a>n. 

Penelitian ini mendapatkan dua temuan penting. Pertama, Tafsir Fi> Zhila>l 
al-Qur’a>n  menawarkan pandangan mengenai ateisme sebagai lawan oposisi biner 

utama dari ideologi Islam. Ateisme yang sama sekali memisahkan bahkan 

meniadakan fenomena keagamaan dari kehidupan manusia. Kritik Tafsir Fi> Zhila>l 
al-Qur’a>n atas ketiadaan entitas Tuhan dalam kehidupan berkonsekuensi sistemik 

terhadap pandangannya mengenai konsep-konsep lain dalam ateisme. ungakapan 

ketiadaan dan kematian Tuhan yang dipandang menjadi basis bagi kemanjuan 

peradaban manusia dalam ateisme dipandang sebaliknya; justru sebagai 

kemerosotan atas nilai-nilai kemanusiaan oleh Sayyid Quthb. Konsekuensinya 

adalah, elemen-elemen lain dalam ateisme seperti materialisme, humanisme, 

naturalisme sains pada akhirnya pun tidak luput dari kritik Sayyid Qutb. Kedua, 
kritik Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n adalah sebuah kritik yang 

parsial; ia adalah kritik atas salah satu pendapat dalam ateisme sendiri. Ketiadaan 

Tuhan ala Nietzche dipahami berbeda oleh Sayyid Quthb. Tanpa melihat latar 

kemunculan wacana Ketiadaan Tuhan dalam masyarakat Eropa saat itu, kritik 

Sayyid Quthb pada akhirnya adalah kritik yang tidak bisa dinilai tepat. Selain itu, 

kritiknya atas naturalisme sains dalam ateisme berdampak pada penafsiran ayat-

ayat kauniyah yang apologistik; pencarian pembenaran fenomena semesta dalam 

ayat-ayat Al-Qur’a>n. 

 

Kata Kunci; Ateisme, Sayyid Qutb, Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n.        
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 

0543b/U/1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa’ Ṡ Es (titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ha’ Ḥ Ha (titik dibawah) ح

 kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (titik diatas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ṣ es (titil dibawah) ص

 Dad Ḍ de (titik dibawah) ض

 ta’ Ṭ te (titik dibawah) ط

 za’ Z zet (titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik diatas‘ ع
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 Gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wawu W We و

 ha’ H Ha ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

َدة  ditulis muta‘addidah  ُمتَ َعد ِّ

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan, ditulis  h هبه  ditulis hibah (ketentuan ini tidak diperlukan 

terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti 

shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali dikehebdaki lafal aslinya). 

 

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat hidup 

(fathah, kasrah, dan d}ammah), ditulis t 

 Ditulis ni’matullah نعمة هللا

 ,Ditulis barakatan, barakatin,barakatun بركة
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c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 

kata tersebut terpisah, ditulis h 

 Ditulis al-madinah al-munawwarah    المدينة المنورة

 

D. Vokal 

 (fathah) ditulis a   ََكتَب ditulis kataba 

 (kasrah) ditulis i   َذُِكر ditulis z\ukira 

 (d}ammah) ditulis u  ََحسُن ditulis hasuna 

 Vokal rangkap (diftong) dialihkan sebagai berikut: 

 kaifa = كيف , ai = __ َ __ ي

 h}aula = حول ,au = __ َ__ و

 Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol Vokal rangkap (diftong) 

dialihkan sebagai berikut: 

  َ __ (fathah), contohnya: 

قَالَ   = qala,  َِقْيل = qila,  ُيَقُْول = yaqulu 

 

E. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof 

 a’antum= أأنتم

 u’iddat = أعدّت

 la’in syakartum = إلن شكرت 

 

F. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Apabila diikuti huruf qamariyah, ditulis al- 

 ditulis al-jalal الجالل

b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya. 

 ditulis ar-rahman الرحمن

 G. Huruf Besar (kapital) 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi 

dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
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kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.  

 ditulis wa ma Muh}ammadun illa Rasul وما محّمد إال رسول

 

 H. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Penulisan kata-kata yang terdapat di dalam rangkaian kalimat dapat ditulis 

menurut pengucapannya atau penulisannya. 

 .ditulis zawi al-furd atau zawil furud ذوي الفروض
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MOTTO 

 

“Jangan biarkan masa lalu membuatmu sedih. 

Jangan pula terlalu berharap pada masa depan. 

Lakukanlah yang terbaik di hari dan jam dimana kamu sedang 

bernafas!” 
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KATA PENGANTAR 

الّرحيم الرحمن هللابسم    

 من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده هلل الحمد إن

 له فلامضل هللا يهده من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور

 لا وحده هللا إلا إله لا أن أشهد . له هادي فلا يضلل ومن

 بعد أما . ورسوله عبده محمدا أن وأشهد . له شريك
 

Tidak ada ungkapan hati yang lebih bernilai dari rasa syukur penulis kepada 

Illahi Rabbi> atas taufiq, rah}mat, hida>yah, dan ‘ina>yah-Nya sehingga penelitian ini 

yang berjudul ‘KRITIK SAYYID QUTHB TERHADAP ATEISME dalam 

TAFSIR FI-ZHILAL AL-QUR’AN”  dapat diselesaikan. Selawat serta sala>m 

selalu penulis zikirkan sebagai rasa pertanggungjawaban penulis sebagai pengikut 

Nabi Muh}ammad s}alla> Alla>h ‘alaihi wa sallim.  

Dalam hal itu, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat 

inkonsistensi-inkonsistensi yang kadang-kadang diposisikan sebagai suatu 

kekurangan dan kelemahan penulis. Namun, inilah hasil ih}tia>r maksimal yang telah 

penulis lakukan. Penulis juga menyadari bahwa usaha tersebut terlaksana sampai 

pada tujuannya karena berbagai bantuan dari berbagai pihak, baik dalam doa, 

motivasi, materi, saran, dan koreksi. Untuk itu, penulis menyampaikan terima 

kasih secara tulus dan mendalam kepada: 

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum, M.A. selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam. 
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3. Dr. Ali Imron, S.Th.I,. M.Si. selaku Kaprodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, dan 

selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu penulis 

sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Dr Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.  selaku pembimbing skripsi sekaligus 

yang menginspirasi penulis terhadap tema penelitian ini. Terimakasih telah 

banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan atas skripsi 

ini ini. Mohon maaf apabila target penulisan tesis ini tidak sesuai dengan 

target yang Bapak berikan. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah pemikiran barat pasca renaissance, berbagai perubahan fundamental 

telah mewarnai abad ke-16 hingga menjelang abad ke-17 yang pada saat itu telah 

menjadi lahan subur bagi sebuah revolusi pemikiran filsafat, agama dan juga 

teologi. Renaissance merupakan sebuah negasi terhadap dominasi pemikiran 

agama khususnya oleh kekuasaan Gereja. Semangat renaissance adalah semangat 

kebangkitan kembali kemampuan manusia sebagai makhluk yang bebas terhadap 

segala kekuasaan dan tradisi.1 

Fokus pemikiran zaman renaissance lebih tertuju pada alam semesta, 

manusia, masyarakat, dan sejarah. Ini merupakan pembalikan pemikiran abad 

tengah yang penuh dengan ide-ide abstrak dibawah payung religius keagamaan 

Gereja, dan mengesampingkan hal-hal yang konkrit. Saat itu manusia mulai 

memiliki kesadaran bahwa dirinya bukanlah victor Mundi (orang yang berziarah 

di dunia ini), tetapi manusia adalah faber Mundi (orang yang menciptakan 

dunianya).2  

Memang tidak dipungkiri bahwa telah terjadi pergeseran sentral dalam 

sistem berfikir Barat yang sebelumnya besifat teosentris (berpusat pada Tuhan) 

menjadi antroposentris (berpusat pada manusia). Pada masa ini manusia 

                                                           
1 Siti Murningsih, Teologi Tuhan Mati: Tinjauan tentang Eksistensi Tuhan dan Otonomi 

Manusia dalam Perspektif Ateisme, Jurnal Filsafat, Juni, 1997, hlm. 60. 
2 Saifullah, Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern, 

Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli, 2004, hlm. 133. 
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menemukan dua hal kesadaran, yaitu: dunia dan dirinya sendiri. Pengenalan diri 

berarti sadar akan nilai pribadi dan kekuatan individual. Dari sini kemudian lahir 

gerakan yang dikenal sebagai humanisme. Gerakan ini menekankan value (nilai) 

dan dignity (martabat) manusia diatas segala-galanya, serta menjadikan 

kepentingan manusia sebagai kebenaran mutlak.3 

Fenomena abad pertengahan lebih jauh kemudian mewarisi trauma 

kekuasaan, dimana kekuasaan dan kekuatan, apapun bentuknya, menjadi 

problematis dalam dunia pencerahan. Manusia berkecenderungan tak ingin 

dikuasai dan akan menggugat setiap kekuasaan yang ditimpakan kepada dirinya 

secara semena-mena. Dalam wilayah teologis sendiri, kecenderungan ini mencuat 

dalam gejala ateisme.4 Ateisme inilah yang pada akhirnya melahirkan semangat 

otonomi dan indepedensi baru yang mendorong sebagian orang untuk 

mendeklarasikan kebebasan dari Tuhan. 

Kesadaran tuntutan otonomi manusia atas dirinya dan bebas dari kekuatan 

agama telah memberikan kesadaran para pendukung ateisme untuk membebaskan 

diri dari Tuhan. Ide tentang Tuhan yang telah hidup dan berkembang berabad abad 

dalam dunia Barat akhirnya mengalami kehancuran dan digeser oleh Abad Akal 

Budi (Age of Reason).5 Bangkitnya kesadaran Barat mengakibatkan manusia 

merasa bebas dari doktrin agama dan tradisi. Manusia menyadari bahwa kebenaran 

                                                           
3 F. Budi Hardiman, Filsafat Modern Dari Machievelli Sampai Niestzsche (Jakarta: PT 

Garmedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 8-11. 
4 Ateisme adalah tidak adanya keyakinan akan Tuhan yang khusus dan menyangsikan akan 

eksistensi yang adikodrati yang diandaikan mempengaruhi alam semesta. Lihat. Lorens Bagus, 

Kamus Filsafat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005),hlm. 95. 
5 Karen Amstrong, Sejarah Tuhan, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 426. 
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harus dicapai dengan kekuatan sendiri, dan perlahan-lahan Barat pun telah 

melepaskan tujuan keakhiratan lalu menerima hidup dalam batas-batas dunia yang 

dihadapi. Pengetahuan hakiki bukan lagi didapat dari warisan teologi dan tradisi, 

melainkan dari apa yang diperoleh manusia sendiri karena kekuatannya lewat 

penelitian dan penemuan-penemuan. 

Karen Amstrong dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Tuhan” 

mangatakan, setelah Barat mengalami fase panjang zaman kegelapan yang disebut 

The Dark Ages of Europe, peradaban Barat kemudian mengembangkan filsafat 

ilmu sekuler yang menolak keberadaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. 

Tuhan bagi mereka dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu kebebasan 

manusia.6 Sedangkan Sigmund Freud salah seorang psikolog terkemuka 

menegaskan bahwa doktrin-doktrin agama adalah ilusi. Agama sangat tidak sesuai 

dengan realitas dunia. Menurutnya, agama tidak menciptakan ilmu pengetahuan, 

akan tetapi karya ilmiah yang dapat diukur secara empiris yang mampu 

menghasilkan pengetahuan.7  

Terjadinya sekularisasi dalam berbagai bidang pada akhirnya membawa 

Barat pada kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga 

pada abad 17-18, Barat telah mencapai suatu titik yang mencerahkan. Dimana hal 

ini ditandai dengan munculnya seorang ilmuan yakni Issac Newton yang 

memberikan pondasi kuat dalam ilmu fisika klasik.8 Hukum-hukum fisika ini 

                                                           
6 Karen Amstrong, Sejarah Tuhan, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 346. 
7 K, Bertens, Psikoanalisis Sigmund Freud, Terj. K. Bertens, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2005), hlm. 105. 
8 Issac Newton (1643-1727) dengan fisikanya memberi suatu keyakinan yang rasional 

bahwa alam bekerja secara mekanistis sepert sebuah arloji, dan akal budi manusia dapat 
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kemudian memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan selanjutnya.9  

Akal Barat adalah akal yang menjauhkan agama dalam usaha mewujudkan 

manusia yang rasional. Sehingga kemudian seorang saintis harus memisahkan ilmu 

dengan agama dan tidak membawa-bawa Tuhan.  Dunia saintis selalu 

mengungkapkan godless (tanpa Tuhan), maka ketika berbicara sains, Tuhan harus 

dihindarkan. Karena sains yang berbicara maka Tuhan tidak obyektif lagi. Hal ini 

kemudian berimplikasi dengan munculnya stigma kala itu yakni ketika “kamu 

saintis” berarti “kamu ateis”.10 

Filsafat ilmu Barat yang sekular bertumpu pada akal semata menolak 

wahyu sebagai sumber ilmu. Konsep berfikir Barat tentang Tuhan adalah konsep 

berfikir tentang “ada” dan “tiada”, dalam hal ini konsekuensi “ada” artinya terlahir 

di dunia dan memiliki zat dan sifat yang nyata. Sedangkan “tiada” memiliki 

konsep hilang dari dunia yang tidak berbentuk zat dan tidak memiliki sifat 

tertentu. Hasil dari ini kemudian menjadikan eksistensi Tuhan semakin 

terpinggirkan ke wilayah yang lebih irasional.11 

Karena ateis tidak menerima kehadiran pribadi Ilahi dalam menjelaskan 

hadirnya semesta dan kehidupan, maka para penganut ateis sangat mengedepankan 

akal melalui paham kebendaan (materialisme) dalam memandang sains. Sehingga 

                                                           
menyingkap hukum-hukum yang bekerja dibelakang proses-prosess alamiah. Lihat, Saifullah, 

Renaissance dan Humanisme sebagai Lahirnya Filsafat Modern, Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 
2, 2014, hlm. 138. 

9 Pradoyo, Sekularisasi dalam Polemik, (Jakarta: Grafiti, 1993), hlm. 30. 
10 Hamid Fahmy Zarkasy, Misykat Refleksi tentang Wersternisasi, Liberalisme, dan Islam, 

(Jakarta: INSISTS, 2012), hlm. 60. 
11 Toni Ilham Prayogo dan Hadi Fathurrizka, Ateisme dalam perspektif Barat dan Timur, 

Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 17. No. I, Maret, 2019, hlm. 106. 
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Evolusi materi merupakan satu-satunya alternatif yang mereka pilih. Ateisme 

menganggap asal mula kehidupan disebabkan oleh materi.12 Sehingga tak heran 

seperti Agus Comte13 yang merupakan bapak dari paham positifis, berpendapat 

bahwa “ilmu alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar”. Agus 

Comte menolak segala aktifitas yang berkenaan dengan metafisik (obyek yang 

tidak bisa diselidiki oleh pengetahuan ilmiah). Dia tidak mengenal adanya 

spekulasi, semua didasarkan pada data empiris.14 

Salah satu bentuk jenis ateisme adalah ateisme Naif, ateisme ini 

menjelaskan fenomena-fenomena alam dengan sebab-sebab ilmiah. Adapun jenis 

lainnya adalah ateisme materialis dan positivis, yang mana aliran ini menolak 

keberadaan dari yang rohani dan yang trasenden, dan memang selama ini untuk 

menulusuri dunia alam materi saintis memang menggunakan metodologi 

empirisme dengan menyaratkan fakta bukti empirik yang dapat diverifikasi 

melalui indera.15  

Itulah fenomena yang terjadi dalam pemikiran Barat. Menurut mereka, 

ilmu pengetahuan tidak memiliki keterkaitan dengan agama, dan justru agama 

                                                           
12 Toni Ilham Prayogo dan Hadi Fathurrizka, Ateisme dalam perspektif Barat dan Timur, 

Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 17. No. I, Maret, 2019, hlm. 106. 
13 Auguste Comte yang memiliki nama panjang Isidore Marie Auguste François Xavier 

Comte; lahir di Montpellier, Perancis, tahun 1798 dan meninggal di Paris, Perancis, tahun 1857 

pada umur 59 tahun merupakan seorang filsuf Perancis yang dikenal karena memperkenalkan 

bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Lihat F. Budi Hardiman, Filsafat Modern 

Dari Machievelli Sampai Niestzsche (Jakarta: PT Garmedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 179. 

14 Hardiman, Filsafat Modern dari Machievelli Sampai Niestzsche, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2004), hlm. 172. 
15 Toni ilham Prayogo dan Hadi Fathurrizka, “Ateisme dalam perspektif Barat dan 

Timur”, Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 17. No. I, Maret, 2019, 

hlm. 109. 
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dianggap membatasi ruang gerak ilmu pengetahuan. Mereka menutup rapat-rapat 

ilmu pengetahuan dari doktrin agama, mereka lebih mengutamakan akal yang 

mampu dibuktikan secara empiris. Oleh sebab itu, segala hal yang bersifat gaib 

akan ditolak mereka karena dinilai tidak ilmiah. 

Besarnya pengaruh ateisme yang bertumpu dengan metode sains 

modernnya, kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi kaum agamawan. Agama 

akhirnya dituntut untuk membuktikan segala bentuk doktrin keagamaanya melalui 

kerangka berfikir ilmiah yang serba rasional dan mampu dibuktikan secara empiris. 

Hal ini tentu berimbas juga pada Islam, mengingat bahwa yang “gaib” adalah 

bagian dari elemen-elemen pokok dalam konsep Islam, dan yang “gaib” juga 

merupakan bagian dari kaidah-kaidah keimanan yang paling utama. Sehingga 

kemudian menggerakan banyak para ulama untuk menjawab tantangan tersebut.16 

Salah satu dari beberapa ulama tersebut adalah Sayyid Quthb seorang 

tokoh yang hendak penulis teliti. Beliau merupakan salah satu dari beberapa ulama 

Islam yang hadir untuk merespon fenomena ateisme dengan menyuguhkan dalil-

dalil logis dan ilmiah atas keberadaan Tuhan yang tertuang dalam karya tafsirnya 

yakni, Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n (dalam naungan al-Qur’an). Dalam tafsir ini, 

beliau tidak saja hanya menyuguhkan dalil-dalil logis dan ilmiah untuk menjawab 

argumen-argumen penolakan ateisme terhadap agama yang mana dibangun atas 

sains modern. Lebih jauh beliau juga mengkritik penganut ateisme karena dinilai 

tidak konsisten dengan metode yang digunakan mereka sendiri dalam mengkritik 

agama. 

                                                           
16 Yusuf al-Qradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 66. 
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Misal ketika beliau menafsirkan ayat al-Qur’an: 

 …َوِعْندَهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب ََل يَْعلَُمَها إَِلا ُهوَ 

 

Artinya: “Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak 
ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri.” (al-An’am: 59) 

 

Dalam menafsirkan ayat tersebut, beliau menyugguhkan dalil-dalil yang 

dilandaskan atas metode ilmiah dan menyimpulkan bahwa sesungguhnya yang 

“gaib” itu adalah sesuatu yang ilmiah dan tidak seperti yang difikirkan sebagian 

besar para pemikir abad modern. Kemudian dalam tafsirnya juga beliau 

menyuguhkan beberapa bukti bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada dan 

keberadaannya mampu diverifikasi melalui alam semesta.  

Sosok Sayyid Quthb17 sendiri merupakan ulama masyhur, seorang ideolog 

dan aktivis salah satu organisasi besar di Mesir, yaitu, Ikhwanul Muslimin. Di 

samping itu, ia merupakan ulama produktif yang telah melahirkan sejumlah karya. 

Di antara karyanya yang fenomenal dalam diskursus politik Islam adalah Ma’alim 

fi al-Thariq dan Tafsir Fi> Dzila>l al-Qur’a>n. Dua karya tersebut yang disebut 

memiliki pengaruh cukup luas bagi kalangan Islam fundamentalis pasca Quthb. 

Melalui penanya, Quthb berhasil menggelorakan semangat bagi sebagian kalangan 

kelompok Islam untuk berjuang di jalan Tuhan dan melawan penguasa tirani yang 

dipandang telah keluar dari jalur agama. Di antara tujuan-tujuan utama yang 

dibidik oleh Quthb adalah mengaitkan kehidupan manusia dengan akidah. 

                                                           
17 Untuk lebih jelasnya, pembahasan tentang argumen Sayyid Quthb akan penulis kaji 

pada bab 4. Untuk selanjutnya akan disebut Quthb. 
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Menurut Salim, Quthb menegaskan berulang-ulang bahwa peperangan antara umat 

Islam dengan musuh-musuhnya adalah peperangan akidah.18 

Quthb merupakan pemikir yang produktif dan pemikirannya mengenai 

istilah-istilah dasar keagamaan Islam menjadi rujukan bagi berbagai Gerakan 

keislaman di masanya, hingga kini. Beberapa konsep pemikiran Quthb telah 

diteliti secara serius oleh para sarjana. Di antara konsep yang cukup masyhur 

diteliti tentang pemikiran Quthb di antaranya yaitu, hakimiyyah, jahiliyyah, jihad 

dan takfir.19 Selain itu, penulis mempunyai asumsi bahwa, penafsiran Sayyid 

Quthb terhadap masyarakat Islam kaffah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 208 juga 

menarik dan layak untuk diteliti. Dari sini juga kemudian belakangan muncul 

terma Islam kaffa>h untuk menegaskan bahwa Islam harus diterapkan secara 

menyeluruh; tidak setengah-setengah. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut; 

ابِعُْوا ُخُطٰوِت الشاْيٰطِنِۗ اِناٗه لَُكْم  ََل تَت ْلِم َكۤافاةً ۖوا بِْين  ٰيٰٓاَيَُّها الاِذْيَن ٰاَمنُوا اْدُخلُْوا فِى الس ِ  َعدُوٌّ مُّ

 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam 
secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. al-Baqarah: 208) 
 

Meskipun pemikiran Sayyid Quthb tidak secara langsung mampu 

menggerakkan berbagai gerakan sosial keagamaan, tapi konsep konsep yang diurai 

ulang olehnya mempengaruhi pemikir-pemikir selanjutnya untuk memproduksi 

wacana-wacana sosial keagamaan yang berdampak luas. 20 Konsep-konsep 

                                                           
18 K. Salim Bahnasawi, Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb: Menuju Pembaruan Gerakan 

Islam, terj. Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 12. 
19 Sayed Khatab, The Power of Sovereignty: The Political and ideological philosophy of 

Sayyid Qutb, (London: Routledge, 2006). 
20 Quitan Wiktorowcz, “Genealogy of Radical Islam”, Jurnal Studies in Conflict and 

Terrorism, Vol. 28, 2005, hlm. 78.  
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pemikiran mengenai Jihad, politik Islam, terbutkti menjadi pijakan dasar Gerakan 

Ikhanul Muslimin dalam menjalankan agenda-agenda organisasinya.21 Penelitian 

ini mencoba menggali pokok-pokok pikiran sayyid quthb dalam salah satu topik 

ranah dinamika filsafat intelektual; ateisme.  

Dalam karya tafsirnya juga ada satu pandangan beliau yang menarik terkait 

ateisme. Beliau berpandangan bahwa munculnya ateisme hanyalah sebuah alibi 

untuk lari dari kekuasaaan gereja yang berujung pada kegagalan semata. Karena 

banyaknya argumen-argumen mereka tentang kehadiran alam semesta tanpa 

melibatkan Tuhan yang telah terpatahkan. Namun pada kenyataanya mereka tetap 

berisi keras untuk melakukan pengingkaran. 

“Usaha-usaha yang dilakukan oleh para pemikir materialis Eropa dalam 

menjelaskan fenomena kehidupan pada hakikatnya telah gagal jika mereka tidak 

menyandarkan bahwa fenomena kehidupan ini tercipta dan berasal dari Tuhan 

(natural).22 Dalam sejarah perjalanannya sejak mereka lari dari gereja Eropa, sejak 

saat itu mereka telah berusaha untuk menjelaskan tentang timbulnnya semesta 

dan kehidupan, tanpa harus mengakui keberadaan Tuhan. Namun seluruh usaha 

tersebut menemui kegagalan, dan pada abad kedua puluh ini, maka pilihan yang 

tersisa sebenarnya bagi mereka hanyalah mengunyah-ngunyah pengingkaran itu. 

Jadi bukannya menunjukan kebesaran hati untuk mengakui keberadaan Tuhan.”23 

 

Dari uraian diatas, pada akhirnya penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 

tentang ateisme dan bagaiamana pandangan atau kritik Quthb terhadap ateisme 

yang terdapat dalam karyanya, yakni Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n. Hal ini penting 

                                                           
21 Sayed Khatab, the Political Thought of Sayyid Qutb; Theory of Jahiliyyah, (New York: 

Routledge, 2006), hlm 156.  
22 Argument Quthb ini kemungkinan besar ditujukan pada salah satu kecenderungan dalam 

kerangka berpikir dalam ateisme, yakni naturalisme. Naturalisme mengasumsikan ketiadaan 

entitas di luar yang tampak oleh indera. Entitas-entitas di luar yang natural dianggap merupakan 

ilusi manusia semata. Lihat Michael Martin, the Cambridge Companion to Atheism, (Cambridge: 

Cambrdige University Press, 2006), 118. Lihat juga Julian Baggini, Atheism, a Very Short 
Introduction, (New York: Oxford University Press, 2003), hlm. 4. 

23 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an. Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 

252-253. 
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karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa agama dengan doktrin 

ketuhanannya muncul karena disebabkan ketidaktahuan manusia dalam 

menghadapi fenomena alam yang ada. Sehingga semakin majunya ilmu 

pengetahuan maka makin banyak fenomena alam yang mampu diungkap pada abad 

modern ini, dan pada akhirnya bagi mereka tak ada lagi tempat buat Tuhan dalam 

kehidupan.24  

Selanjutnya mengapa penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran beliau 

adalah karena beliau merupakan seorang tokoh Islam yang sangat keras 

mengkeritik cara berfikir barat yang sekularis, materialis dengan mengedepankan 

rasio-empirisnya. Oleh sebab itu pada penelitian ini penulis akan mengangkat judul 

“Kritik Sayyid Quthb Terhadap Ateisme dalam Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka muncul persoalan yang hendak penulis kaji 

dalam penelitian ini, yakni; 

1. Bagaimana paham ateisme dipahami oleh Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi> Zhila>l 

al-Qur’a>n? 

2. Bagaiamana kritik Sayyid Quthb atas ateisme dalam Tafsir Fi> Zhila>l al-

Qur’a>n? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

                                                           
24 Murtadha Muthahhari, Fitrah, terj. H. Afif Muhammad (Jakarta: Lentera Basritama, 

2001), hlm. 122. 
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Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengenal lebih jauh sosok Sayyid Quthb sebagai tokoh mufassir Islam. 

2. Mengenalkan konsep ateisme dalam keilmuan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. 

3. Mengenalkan pandangan dan kritik Sayyid Quthb tentang ateisme dalam 

Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n . 

 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan sumbangan yang cukup berharga 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu al-Qur’an dan 

tafsir. 

2. Untuk memperluas nuansa keilmuan al-Qur’an dalam membaca fenomena 

ateisme. 

3. Penelitian ini mampu membuka ruang bagi masyarakat yang hendak 

mengetahui tentang ateisme dan kritik terhadapnya.  

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil tema yang sama dari peneliti lain, 

maka penulis akan menyebutkan beberapa previous finding (penelitian, penemuan 

sebelumnya) dari penelitian ini. Penulis tidak menafikan keberadaan literatur lain 

ketika literatur tersebut tidak disebutkan dalam penelitian ini. Terdapat dua poin 

yang hendak penulis paparkan, yakni penelitian terhadap pemikiran Sayyid Quthb 
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yang tertuang dalam Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n dan penelitian terhadap diskurusus 

Ateisme. 

Adapun penelitian yang pertama yakni skripsi dari Fuad Lutfi yang 

berjudul “Konsep Politik Islam Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n”. 

Ada beberapa pokok pemikiran yang dapat penulis tangkap dari penelitian ini: 

Pertama, menjelaskan bagaimana konsepsi al-Qur’an mengenai kehidupan. Kedua; 

kedaulatan Tuhan; ketiga, tujuan negara; keempat, prinsip-prinsip pemerintahan; 

kelima, konsep kewarganegaraan, dan keenam, prinsip-prinsip pengaturan 

kebijaksanaan negara. 

Selanjutnya karya tulis dari Hendri yang berjudul” Konsep Keadilan dalam 

Islam Menurut Sayyid Quthb”. Penelitian ini menghadirkan gagasan Sayyid Quthb 

tentang keadilan sosial dalam Islam, dimana Sayyid Quthb meyakini bahwa Islam 

sebagai sebuah sistem yang universal dan lengkap mengorganisasi kehidupan ini 

disegala aspek. ada tiga asas keadilan dalam islam yang ditegakan; kebebasan jiwa 

yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang 

kuat. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa gagasan Sayyid Quthb tentang 

keadilan sosial tersebut hadir sebagai reaksi atas sekularisme dan aktualisasi dari 

nilai-nilai al-Qur’an dan Sunnah nabi. 

Tesis dari Heru Mustakim yang berjudul “Ahlu Kitab Menurut Sayyid 

Quthb dalam Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n ”. Dalam penelitiannya Heru menemukan 

bahwa ahlu kitab menurut Sayyid Quthb secara umum adalah Yahudi dan Nasrani. 

Lebih jauh ahlu kitab digolongkan oleh Sayyid Quthb kedalam orang-orang kafir 

dan musrik, termasuk juga yang menganut agama selain Yahudi dan Nasrani: 
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seperti Hindu, Budha, Konghucu, Sinto dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan mereka jatuh dalam kekafiran: prtama, mereka tidak beragama 

sesuai denga napa yang diajarkan kitab suci mereka. Kedua, mereka terlalu taat 

terhadap rahib-rahib mereka walaupun apa yang diucapkan bertentangan dengan 

isi kitab mereka. Ketiga, mereka dianggap selalu memerangi agama Allah.  

Keempat, ahlu kitab mengubah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada mereka 

sesusai dengan hawa nafsu mereka. 

Adapun hasil penelitian lain terkait ateisme yakni skripsi dari Masykur Arif 

yang berjudul “Kritik Atas Ateisme: Kajian Filsafat Ketuhanan Franz Magnis 

Suseno”. Didalamnya Masykur Arif menyebutkan bahwa agar tidak dianggap 

sewenang-wenang, maka keyakinan terhadap Tuhan harus bisa dikomunikasikan 

secara rasional. Artinya harus mampu dipertanggung jawabkan di pengadilan 

zaman modern yang segalanya dituntut harus masuk akal. 

Menurut Masykur, Franz Magnis Suseno dengan filsafat ke-Tuhanannya 

membuktikan adanya Tuhan melalui jalan-jalan klasik, yakni secara ontologisme, 

kosmologi, dan fsiko-teologis. Tuhan ada, yang keberadaannya tidak dapat 

dipikirkan sesuatu yang tidak lebih besar daripadanya. Dunia ini terbatas dan 

sesuatu yang terbatas mengandaikan yang tak terbatas, yakni Tuhan. Keteraturan 

alam ini menunjukan bahwa ada sesuatu yang mengaturnya. Atheisme dikritik oleh 

Franz Magnis Suseno karna menghilangkan makna yang terdalam dari keyakinan 

terhadap adanya Tuhan. Atheis mereduksinya menjadi sekedar hanya proyeksi, 

pelarian, neurois, dan membelenggu. 
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Karya berikutnya yang membahas problematika Ateisme adalah buku dari 

Agus Mustofa yang berjudul “Ibrahim Pernah Ateis” yang terbit pada awal tahun 

2013. Didalamnya Agus Mustofa menjelaskan bahwa proses mencari kebenaran 

akan eksistensi Tuhan sangat dimungkinkan diawali dengan keraguan. Namun, 

keraguan tersebut harus dilandasi dengan usaha keras untuk mendapatkan 

kebenaran yang sejati, bukan keraguan yang disertai sikap sombong, acuh tak acuh 

dan merasa sudah memahami tentang Tuhan. Karena dengan sikap acuh tak acuh 

dan kesombongan justru selamanya orang tidak akan pernah menemukan 

kebenaran yang sejati, apalagi tentang eksistensi Tuhan. 

Hal tersebut sebagaimana tatkala Ibrahim mencari hakikat kebenaran akan 

Tuhan yang disebabkan keraguannya tentang praktik peribadatan yang dilakukan 

oleh orang-orang disekitarnya yaitu dengan menyembah patung, menyembah 

benda langit, dan menyembah penguasa. Akhirnya Ibrahim pun protes kepada 

ayahnya, kenapa ayahnya menyembah patung buatannya sendiri. Lanjut menurut 

Mustofa, proses spiritualisme Ibrahim ditandai dengan kecenderungannya yang 

suka merenung dan menyendiri. Ibrahim berfikir siapakah sebenarnya Tuhan yang 

harus disembahnya. 

Tetapi yang jelas Ibrahim tak mau bertuhan kepada sesuatu yang remeh 

temeh seperti patung bikinan ayahnya itu. Di fase ini Ibrahim mengalami masa 

yang kritis, sebuah proses pencarian yang sangat menguras energi, lewat konflik-

konflik dengan orang sekitarnya. Akal kecerdasannya terus bergerak melakukan 

analisa-analisa untuk memperoleh kesimpulan yang benar, hingga pada akhirnya 

diangkat menjadi Nabi. Mustofa juga menambahkan, bahwa logika dan 
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rasionalitas ternyata bukanlah segala-galanya. Ada lagi mekanisme yang harus 

diaktifkan agar bisa memperoleh kebenaran yang hakiki akan Tuhan, yakni 

perasaan dan akal sehat. 

Sementara itu dari beberapa literatur lainya yang penulis baca, penulis 

belum menemukan adanya studi khusus yang memebahas bagaimana pemikiran 

Sayyid Quthb tentang ateisme. Untuk itu penting kiranya dilakukan studi yang 

cukup mendalam dan komprehensif untuk menambah khazanah keilmuan Islam 

sekaligus sebagai kritik sosial terhadap permasalah yang berkembang ditengah-

tengah masyarakat. 

 

F. Metode Penelitian 

Supaya penelitian ini dikatakan baik maka metode adalah hal yang penting dalam 

suatu penelitian. Oleh karena itu peneliti akan memaparkan metode yang berkaitan 

dalam penelitian ini. 

1. Jenis dan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), 

yaitu pengumpulan pada data-data kepustakaan berupa teks-teks tertulis yang 

berkaitan dengan obyek penelitian ini.  Baik itu bersumber dari kitab, buku, 

jurnal, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan obyek kajian. 

Dalam hal ini terutama adalah tafsir Fi-Zhilal Qur’an karya Sayyid Quthb.  

Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif karena tidak menggunakan 

mekanisme statistika dan matematis untuk mengolah data. Data-data yang 

ada dikumpulkan kemudian diuraikan dan dianlisa secara sistematis. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini 

diperoleh dengan jalan dokumentatif atas naskah-naskah yang terkait dengan 

obyek penelitian. Data ini dikelompokan menjadi dua, yaitu data sumber 

primer dan data sumber skunder. Data sumber primer diambil dari kitab Tafsir 

Fi> Zhila>l al-Qur’a>n . Sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini 

adalah buku, naskah, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang berhubungan 

dengan obyek kajian penelitian tersebut. 

3. Analisis Data 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-analisis. Yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, 

mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan hal yang ingin diteliti. 

Dalam mengolah data peneliti akan melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: Pertama, meneliti biografi Sayyid Quthb untuk mengetahui 

kepribadian dan latar belakang keilmuan beliau. Kedua, meneliti pandangan 

beliau terhadap Ateisme melalui karyanya Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n. Ketiga, 

menganalisis pandangan Sayyid Quthb mengenai Atheisme melalui karyanya 

Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n .   

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan dapat dengan mudah dipahami, 

maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:  
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Bab Pertama diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan mengenai 

signifikansi penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang yang membahas 

mengenai seberapa penting dan menariknya tema yang diangkat untuk dijadikan 

sebuah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai rumusan masalah yang hendak 

dijawab dalam penelitian ini, kemudian diikuti dengan tujuan penelitian yang 

mengarahkan maksud yang ingin dituju dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di 

rumusan masalah, dan juga menjelaskan kegunaan penelitian ini secara teoritis 

maupun praktis. Untuk melihat posisi penelitian ini dari penelitian-penelitian 

lainnya, maka bab ini juga dilengkapi dengan kajian pustaka. Setelah kajian 

pustaka, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai metode penelitian yang 

berisikan tentang jenis dan sifat penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis 

data. Pada bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai gambaran umum isi 

penelitian ini secara keseluruhan. 

Bab Kedua membahas tentang biografi Sayyid Quthb, yakni seputar 

riwayat kehidupannya, karya-karya beliau dan juga pemikiran-pemikirannya. 

Didalam bab ini juga akan dijelaskan seputar Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n , yakni 

tentang latar belakang penulisan, metode dan corak Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n . 

Bab Ketiga membahas ruang lingkup ateisme, yakni pengertian ateisme, 

latar belakang munculnya ateisme, macam-macam ateisme dan argumen-argumen 

ateisme tentang kehidupan. Dalam bab ini juga akan di paparkan bagaimana 

gagasan dalam ateisme, mula dari problem-problem ketuhanan dan keagamaan, 

problem-problem kemanusiaan dan eskatologis, problem-problem tradisi ilmiah 
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dan sains. Hal ini guna untuk memetakan ruang lingkup atesime mulai dari konsep, 

argumen, dan gagasan dalam ateisme. 

Bab Keempat membahas tentang pandangan dan kritik Sayyid Quthb 

dalam tafsir Fi Zhilal al-Qur’an terhadap ateisme sebagaimana yang dipaparkan 

pada bab tiga. Kritik terebut yakni tentang problem-problem ketuhanan dan 

keagamaan, problem-problem kemanusiaan dan esktalogis dan problem-problem 

tradisi ilmiah dalam sains modern. 

Bab Kelima merupakan bab terakhir sebagai penutup dalam penelitian ini. 

Pada bagian akhir ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang 

telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya secara global, saran-saran, dan diakhiri 

dengan kata penutup. 
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BAB IV 

KRITIK AL-QUR’AN TERHADAP ATEISME 

MENURUT SAYYID QUTHB 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana kritik al-Qur’an terhadap 

beberapa konsep dalam ateisme menurut Sayyid Quthb yang terdiri dari kritik-

kritik atas ateisme dalam Tafsir Fi> Zhila>l al-Qur’a>n. Kritik-kritik ini penulis 

sistemasikan dalam beberapa konsep penting yang meliputi; ketuhanan, 

keagamaan, problem-problem eskatologis, relasi Tuhan dan Manusia, hingga 

Metode Ilmiah dan Sains Islam. Kritik-kritik yang penulis sampaikan di sini pada 

dasarnya adalah konstruksi wacana yang marak pada akhir abad ke-19. Akibat 

dominasi gereja yang begitu dominan di abad pertengahan di Eropa, kemunculan 

para pengusung ide-ide anti ketuhanan mulai abad ke-16 menjadi semakin mapan 

pada masa tersebut.  

Sebuah produksi wacana yang kemudian menjadi sumber pengetahuan 

Sayyid Quthb dalam menyusun argumen-argumen kontra-ateisme-nya.92 

Meskipun argumen-argumen ateisme berasal dari peradaban Barat Eropa, Quthb 

menganggap penting untuk mengkritiknya karena argumen-argumen ateisme 

merupakan problem-problem mendasar kehidupan. Bagi Quthb, ideologi ateisme 

merupakan bahaya yang menyerang sendi-sendi keagamaan dan berhasil 

                                                           
92 Louis Leahy, Aliran-aliran Besar Ateisme, (Yogyakarta, Kanisius, 1990), hlm. 23. 
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meruntuhkan dominasi agama di eropa. Satu kondisi yang tidak perlu terjadi di 

dunia muslim karena Islam sudah lebih dari cukup sebagai landasan kehidupan.93  

Quthb sendiri tidak menjelaskan secara apa itu ateisme secara filosofi. yang 

bisa penulis temukan adalah berbagai asumsi beliau mengenai asumsi yang 

terserak berbagai ujarannya, seperti dalam salah satu keterangannya mengenai 

Q.S. al-Maidah: 51 berikut:94 

“sebagian orang yang tidak pernah membaca al-Quran dan tidak 

mengerti hakikat Islam serta tertipu, berpiki bahwa setiap agama adalah 

agama, sebagaimaa setiap ateisme adalah ateisme. karena itu, pikirnya, 

semua pemeluk agama dapat bersatu menghadapi ateisme. karena, karena 

ateisme itu mengingkari semua agama dan memerangi agama secara 

mutlak” 

 

Lebih lanjut ia menjelaskan:95 

 

Sesungguhnya islam tidak memaksa mereka untuk meninggallkan 

kepercayaan mereka untuk memeluk islam, karena, “tidak ada paksaan 

untuk memasuki agama islam.” akan tetapi ini bukan berarti islam 

mengaku bahwa apa yang mereka pegang itu sebagai “din” (agama) dan 

tidak berarti bahwa islam memandang mereka berpegang pada “agama” 

Oleh karena itu, tidak ada wajah non muslim yang mau berjuang 

bersama islam menghadapi Ateisme-komunisme. Di sana ada “din”, yaitu 

islam; dan di sana “tidak ada din” bagi selain Islam. kemudian kalau 

demikian, yang ada adalah “ketidakberagamaan.” Akidah itu pada asalnya 

adalah samawi (dari langit), kemudian diubah oleh pemeluknya. Atau 

akidah ini asalnya “watsani” “keberhalaan”, kemudian tetap atas 

keberhalaanya. Atau ilhad “ateis” yang mengingkari semua agama, yang 

bertentangan dengan agama-agama, dan sudah tentu bertentangan secara 

diametral dengan islam. oleh karena itu, tidak ada ikatan kesetiaan semua 

agama non-islam dan ateisme dengan Islam. 

 

Di bagian-bagian selanjutnya, peneliti menelaah lebih lanjut mengenai 

kritik Quthb atas konsep-konsep tertentu atas ateisme.  

                                                           
93 Sayyid Qutb, Tafsir… Jilid 1, hlm. 246. 

94 Sayyid Qutb, Tafsir.... Jilid 3, hlm. 255. 
95 Sayyid Qutb, Tafsir.... Jiid 3, hlm. 256-257. 
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A. Problem-problem Agama dan Ketuhanan 

Keberadaan Tuhan menjadi landasan bagi keberagamaan dan turunannya. ateisme 

yang merupakan oposisi utama. Dari titik inilah argumen-argumen tentang relasi 

manusia dengan ide tentang Tuhan menemukan titik persimpangan. Dalam 

ateisme, keberadaan Tuhan adalah sebuah problem mendasar yang membuat 

manusia kehilangan keberadaannya, atau paling tidak menisbikan eksistensinya. 

Saat kehidupan kemanusiaan diintervensi oleh eksistensi Tuhan, saat itulah 

manusia kehilangan kemanusiaannya.  

1. Kritik Ateisme atas agama dan Ketuhanan  

Sejak awal, perdebatan tentang keberadaan Tuhan dalam ateisme adalah 

respon atas dominasi gereja Kristen yang dinilai begitu kuat atas 

kemanusiaan. Bagi Niezcthe, paham Kristen tentang ketuhanan yang begitu 

dominan adalah sebatas ide-ide masa lalu yang berakibat pada “peremehan 

badan”.96 Lebih jauh, Durheim dengan totemismenya mengasumsikan sosok 

adikodrati sebagai sebagai sebatas totem; sebuah pernyataan suku bangsa, 

lambing kekuatan kolektif. Saat sebuah masyarakat berada dalam kerangka 

totem, maka ia berada dalam tekanan bangsanya, yang telah diselubungi oleh 

corak sakral.97 Totemisme Durkheim ini kemudian menginspirasi Freud 

dengan analisa psikoanalitisnya untuk mendudukkan imajinasi tentang Tuhan 

sebagai totemisme yang menggantikan ayah manusiawi. Sebuah kerinduan 

manusia atas sosok yang sempurna dan selalu mengayomi manusia.98  

                                                           
96 Louis Leahy, Aliran… hlm. 23. 
97 Louis Leahy, Aliran... hlm. 36. 
98 Louis Leahy, aliran.... hlm. 49  
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Lebih jauh, eksistensialisme ateistik Sartre menyingkirikan Tuhan sama 

sekali dari eksistensi manusia. Baginya, Tuhan sebatas hasil konstruksi ide 

ruang sosial. Manusia lah yang menciptakan ide tentang Tuhan.99 Hal ini juga 

menjadi dasar Hegel merumuskan dinamika sejarah yang menyingkirkan sama 

sekali peran Tuhan dalam perjalanan sejarah manusia.  

Dalam ranah relasi sosial, Feurbeach dan Marx secara ekstrem 

mendudukkan kecenderungan kemanusiaan atas ketuhanan dan keagamaan 

justru merupakan sebuah langkah mundur bagi peradaban. Bebagai nilai yang 

selama ini dianggap teologi sejatinya sudah melekat dan merupakan hakikat 

kemanusiaan; kebijaksanaan, karsa, keadilan, cinta kasih, serta sekian banyak 

atribut kekal yang seluruhnya merupakan hakikat manusia yang sesungguhnya 

dan yang oleh manusia diproyeksikan secara spontan di luar dirinya. Ia 

mengobjekkan hakikat dalam suatu subjek yang fantastis, suatu khayalan yang 

kemudian disebut sebagai Allah.100 Pada titik inilah manusia kehilangan 

dirinya.  

2. Kritik Sayyid Quthb atas Ateisme tentang Ketuhanan dan Keagamaan 

Kritik Quthb atas posisi Tuhan dan Agama penulis dudukkan dalam dua 

kateogori; pertama, kritik Quthb atas problem posisi Tuhan di masa pasca 

penciptaan. Kedua, kritik atas keberadaan Tuhan sebagai zat yang benar 

adanya. 

                                                           
99 Louis Leahy, aliran...hlm. 55. 
100 Louis Leahy, aliran...hlm. 90 



68 
 

 
 

Komentar Quthb mengenai posisi ketuhanan dalam semesta oleh Quthb 

dijelaskan dengan Panjang lebar dalam Q.S. al-Fatihah: 02 

ِ َرب ِ   اْلٰعلَِمْيَن   اَْلَحْمدُ ّلِِله

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam..”, 

Dengan menganalisis makna kata rabb, Quthb mendudukan Allah sebagai 

yang bertindak, yang memberlakukan, yang berkuasa. Kata ini berimplikasi 

pada makna rabb sebagai sayyid (tuan) dan mutasharrif (yang bertindak). 

Sehingga, setelah penciptaan alam semesta pun, Allah senantiansa berelasi 

seacara aktif dalam waktu dan kondisi apapun.101 

“Menghadap kepada Allah dengan memuji-Nya itu menggambarkan 

perasaan orang mukmin Ketika dia ingat kepada Allah, sebagaimana 

kami kemukakan. Adapun bagian ayat yang akhir yang berbunyi rabbil 
alamin (tuhan semesta alam), hal ini juga menggambarkan kaidah 

tashawwur islam. Maka rububiyyah yang mutlak dan menyeluruh itu 

adalah salah satu dari keseluruhan akidah islam. Dan kata rabb berarti 

yang berkuasa, yang memberlakukan, yang bertindak, dan menurut 

Bahasa berarti sayyid (tuan) dan mutasharrif (yang bertindak) untuk 

memperbaiki dan emelihara. Dan Tindakan memperbaiki dan 

memelihara itu meliputi semesta alam -selruh makhluk- sedangkan 

Allah SWT tidak menciptakan alam semesta lantas membiarkannya sia-

sia.  Akan tetapi dia selalu memperbaikinya, memeliharanya, dan 

merawatnya. Dan seluruh alam dan semua makhluk dipelihara dan dijga 

dengan pemeliharaan Allah Tuhan semesta alam. Maka hubungan antara 

al-khaliq dan semua makhluk itu senantiasa terjadi dan berlaku setiap 

waktu dan pada setiap keadaan.” 

 

Dalam Q.S. al-An’am: 95, Quthb juga menjelaskan posisi peran ketuhanan 

dalam alam semesta: 

                                                           
101 Sayyid Qutb, tafsir .jilid. 1 hlm. 27. 
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َ فَاِلُق اْلحَ إِ  ُ ۖ فَأَناٰى نا اّلِلا ِلُكُم اّلِلا ِ ۚ ذَٰ ِ َوالناَوٰى ۖ يُْخِرُج اْلَحيا ِمَن اْلَمي ِِت َوُمْخِرُج اْلَمي ِِت ِمَن اْلَحي  ب 

 تُْؤفَُكونَ 

Artinya: Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir (padi-padian) dan 
biji (kurma). Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan 
mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah (kekuasaan) Allah, 
maka mengapa kamu masih berpaling? 

 

Ayat di atas, bagi Quthb, selain memuat fenomena kehidupan dan peran 

Tuhan dalam setiap sudutnya, juga menegaskan akan adanya Allah yang 

menciptakan alam semesta. Lebih lanjut, Quthb mengkritik pandangan kaum 

materialis yang mengklaim bahwa mereka dapat mencipatakan material dari 

sesuatu yang tak ada sebelumnya.102 “dia mengeluarkan yang hidup dari yang 

mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup” 

Hanya allah yang dapat menciptakan itu. hanya Allah yang dapat 

menciptakan dari sejak awalnya hingga mati. Hanya Allah yang dapat 

menyiapkan makhluk hidup untuk mengubah atom-atom mati menjadi sel-sel 

hidup. Hanya Allah jua yang mampu mengubah sel-sel hidup skali lagi 

menjadi atom-atom mati. Hal intu dalam siklus yang tidak ada seorang pun 

mengetahuinya sejak kapan dimulai dan bagaimana bisa terjadi. Sementara 

yang bisa disimpulkan manusia hanya hipotesis, teori, dan probablilitas 

semata.  

Semua usaha manusia telah gagal untuk menafsirkan fenomena kehidpuan 

dengan tanpa menyandarkan bahwa ia berasal dari ciptaan Allah. sejak 

                                                           
102 Sayyid Qutb... Jilid 4, hlm. 165.  
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manusia lari dari gereja di Eropa. Seakan-akan mereka itu keledai liar yang 

lari terkejut, lari dari pada singa (Q.S. al-Muddatstsir: 50-51). Sejak itu 

mereka mereka telah berusaha untuk menasirkan timbulnya semesta dan 

kehiudpan, tanpa harus mengakui keberadaan Allah. namun seluruh usaha itu 

hanya menemui kegagalan. Pada abad kedua puluh ini, pilihan yang tersisa 

bagi mereka hanyalah mengunyah-ngunyah pengingkaran itu. jadi, bukan 

menunjukkan kebesaran hati untuk mengakui kebesaran Allah” 

 Saat menggambarkan Ketuhanan, Quthb mengkritik pendapat Aristoteles 

yang menduduknan Tuhan sebagai sosok yang pasif pasca penciptaan. 

Ketuhann rububiyah mutlak Quthb menilai Tuhan selalu terlibat dalam 

jalannya alam semesta.103  

“maka memutlakkan rububiyah ketuhanan dalam sura ini dan 

pencakupan rububiyah ini terhadap alam semesta secara keseluruhan, 

merupakan persimpangan ajalan antara keteraturan dan kekacauan 

dalam bidang akidah. Supaya seluruh alam ini mengarah pada Rabb 

Tuhan yang satu. Menetapkan dan mengakuinya untuknya saja 

kekuasaan yang mutlak, meruntuhkan tuhan-tuhan yang bermacam-

macam di hadapan-Nya, dan letihlah sudah kebingungan di antara 

tuhan-tuhan yang beraneka ragam itu. kemudian, mantaplah hati nurani 

alam semesta ini terhadap pemeliharaan Allah yang abadi dan 

ketuhanannya yang tegak berdiri. Dan pemeliharaan Allah ini selamanya 

tidak pernah putus, tidak pernah melemah, dan tidak pernah bilang, 

buakan seperti gambaran para ahli filsafat semisal aristoteles yang 

mengatakan bahwa Allah telah mengadakan alam semesta ini, kemudian 

tidak menghiraukannya lagi, karena Allah itu amat tinggi sehingga tidak 

perlu memperhatikan apa yang di bawahnya. Maka ia hanya 

memperhatikan zatnya sendiri. dan aristoteles dengan pemikirannya 

yang demikian ini menganggap filsuf terbesar dan ikirannya juga paling 

hebat.”  

Lebih jauh, Quthb secara tajam mengkritik kecenderungan umat Islam 

yang mengimani model keimanan seperti di atas. Model keimanan yang 

                                                           
103 Sayid Qutb, Tafsir.... jilid 1 hlm. 25. 
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meletakkan Tuhan di sisi yang jauh dari kehidupan manusia.  Akibat dari 

keimanan seperti di atas adalah jauhnya umat Islam dari sistem kehidupaan 

yang telah dibawa oleh Islam. Akibatnya muncullah variable-variabel lain 

yang digunakan sebagai patokan dalam membuat aturan. Sistem-sistem inilah 

yang kemudian oleh Quthb sebagai tuhan-tuhan kecil.104  

“orang-orang Yahudi hanya berhasil dalam bidang lain. Yaitu mengubah 

agama menjadi hanya sekadar spiritualitas dan ritual kosong. Mereka 

mencampakkan ajaran-ajaran agama dari realitas kehidupan. Sambil 

memberi kesan kepada orang-orang yang mempercayai agama bahwa 

mereka tetap berada dalam keimanan kepada Allah, meskiun ada tuhan-

tuhan kecil yang menyusun aturan bagi kehidupan, selain Allah. usaha 

mereka itu akhirnya benar-benar dapat menghancurkan kemanusiaan, 

meskipun manusia tetap menyangka bahwa mereka masih beriman 

kepada Allah” 

 

Selanjutnya, dalam mendeksripsikan keberadaan Tuhan, Quthb sekaligus 

mengkritik cara pandang ateisme yang menganggap semesta ada dengan 

sendirinya serta menyingkirkan peran Tuhan dari dalamnya. Bagi Quthb, 

keberadaan alam semesta meniscayakan keberadaan Tuhan. Kegagalan para 

ateis menjelaskan sebab pertama dari keberadaan alam semesta bagi Quthb 

sudah jelas menjadi cacat bagi argumen ateisme sekaligus membuktikan 

keberadaan Tuhan.105 

“Keberdaan alam semesta ini pada pertama kalinya, dengan sistem yang 

khusus ini mengharuskan -berdasarkan logika fitrah yang elementer dan 

logika akal yang sadar- adanya sang pencipta yang maha agung 

aturannya. Jarak anatara ada dan tiada adalah jarak yang tidak dapat 

digambarkan oleh perangkat pengetahuan manusia, kecuali dengan 

keberadaan Tuhan yang mengadakan, menciptakan, dan menhadirkan 

wujud ini. 

                                                           
104 Sayid Qutb, Tafsir…. Jilid 4, hlm. 18. 
105 Sayid Qutb, Tafsir…, hlm. 21. 
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Orang-orang ateis berusaha mencari celah di sini, dan mengisinya 

dengan kekeraskepaalan mereka. Mereka mengatakan bahwa kita tidak 

perlu menghipotesiskan adanya “ketiaadaan” sebelum “wujud” ini. Di 

antara mereka itu adalah filsuf yagn dikenal sebagai filsuf 

“spiritualitas”, yang membela spiritualitas versus “materialism”. 

Karena itu, ada beberapa orang dari “kaum muslimin” yang terpikat 

dengan pendapatnya itu, dan menganggap pendapat-pendapatnya dapat 

diadopsi. Sehingga mereka meletakkan agama Allah sejajar dengan 

pendapat seorang hamba yang hina tu. Filsuf itu adalah Bergson, seorang 

filsuf Yahudi.” 

 

 

B. Problem-problem Kebebasan Manusia dan Eskatologis 

1. Kritik Ateisme atas Problem-problem Kebebasan Manusia dan Eskatologis. 

Sebagai konsekuensi dari problem keberadaan Tuhan sebagaimana sudah 

dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, masalah yang muncul selanjutnya 

adalah hubungan antara kebebasan manusia dengan keberadaan-Nya. Masalah 

ini menjadi polemik panjang antara orang-orang saleh -sebagai pemegang 

utama otoritas moral manusia- dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. 

Orang-orang Ateis percaya bahwasanya Tuhanlah yang menjadi pengganggu 

kebebasan manusia, karenanya Tuhan harus dihilangkan. 

Sebaliknya, orang-orang saleh mengkhawatirkan kebebasan manusia. 

Kebebasan manusia tanpa aturan rambu-rambu ketuhanan akan 

menjerumuskan mereka pada kerusakan hubungan-hubungan sosial 

kemanusiaan. Atas nama kebebasan, oran-orang melakukan perbuatan-

perbuatan yang dia inginkan dengan tidak memperdulikan tatanan-tatanan 

nilai yang telah ada di masyarakat. Jejak pengingkaran atas relasi kebebasan 

ini bisa dibaca dari bagaimana Nietzche menggambarkan seharusnya manusia 

“jika Allah sudah mati, jika Allah Kristiani dengan segala perintah dan 
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laranganya sudah tidak merupakan rintangan lagi, itu berarti bahwa dunia 

sudah terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia.”106 

Lebih jauh, ide Nietzche mengkritik ide Kristiani tentang “manusia atas” 

(ubermensch) yang berkehendak mutlak. Dalam tradisi ini, manusia dianggap 

kurang lengkap dalam kekuasaan-kekuasan kodratinya, dan dia dipanggil 

untuk melengkapinya. Norma penciptaan, tujuan keberadaan , adalah suatu 

pengilahian nyata manusia yang bukan ungkapan perumpamaan saja, 

melainkan merupakan kodrat kemanusiaan.107  

Selanjutnya, Heidegger, Sartre, Camus juga memilih untuk menolak 

keberadaan Tuhan demi terwujudnya kebebasan manusia. Pada awal revolusi 

Perancis, banyak orang eropa menuntuk untuk tidak mencari titik temu antara 

keberadaan Tuhan dan kebebasan manusia, melainkan harus memilih antara 

satu dengan lainnya; Tuhan atau kebebasan manusia. Pengalaman abad 

pertengahan mengharuskan mereka yang percaya pada Tuhan harus mematuhi 

kode moral dan dogma Gereja.108  

 

2. Kritik Sayyid Quthb atas Ateisme Tentang Problem-Problem Kebebasan 

Manusia dan Eskatologis 

Pandangan kemanusiaan dalam perspektif Quthb berkaitan erat dengan 

kedudukan manusia di hadapan Tuhannya. Di level ini, Quthb menilai 

                                                           
106 Alim Roswantoro, Tuhan dan Kebebasan Manusia dalam Eksistensialisme Ateistik, 

(Yogyakarta: IDEA Press, 2008), hlm. 56.  
107 Louis Leahy, ..., hlm. 33.  
108 Alim Roswantoro, Tuhan..., hlm. 55-57.  
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meskipun banyak seorang manusia mengaku beriman kepada Tuhan, namun 

itu tidak serta merta membuat ia percaya pada hari pembalasan. Kepercayaan 

ini penting bagi Quthb karena dari titik inilah manusia ditentukan bentuk 

kebebasannya.109 

Kepercayaan kepada hari kiamat ini menjadi salah satu bentuk keseluruhan 

akidah Islam dan ia membentuk kosmos relasi manusia dengan alam lain di 

luar alam dunia. Hal ini dalam rangka agar manusia tidak dikekang oleh 

kepentingan duniawi. Kepercayaan ini juga Quthb anggap menjadi landasan 

agar manusia tidak gelisah atas balasan-balasan yang di dunia, alam akhirat 

menjanjikan balasan yang lebih adil.110  

“Percaya kepada hari kiamat merupakan salah satu dari keseluruhan 

akidah Islam yang bernilai di dalam menghubungkan pandangan dan hati 

manusia dengan alam lain di luar alam dunia. Karena itu, mereka tidak 

dikekang oleh kepentingan-kepentingan duniawi, dan pada waktu itu 

mereka memiliki kedudukan yang tinggal di atas kepentingan-

kepentingan itu. Mereka juga tidak dikekang oleh kegoncangan hati 

untuk mendapatkan pembalasan atas usahanya pada masa hidupnya 

yang pendek dan terbatas ini di belahan bumi yang terbatas pula. Pada 

waktu itu, ia menguasai amal untuk mencari ridha Allah dan menantikan 

pembalasan yang ditentukan oleh Allah -di dunia maupun di akhirat- 

dengan hati yang tenteram kepada Allah, percaya kepada kebaikan, dan 

terus berpegang pada kebenaran, dalam kelapangan, toleransi, dan 

keyakinan” 

 

Berangkat dari titik itulah, kebebasan manusia bagi Quthb justru terletak 

pada sikapnya di hadapan Tuhannya; berupa ketundukan. Bagi Quthb, ide 

kebebasan mutlak manusia atas dasar rasionalisme dan implikasi relasi sosial 

sebagaimana ide Nietszche merupakan ide-ide logika jahiliah. Kesempurnaan 

                                                           
109 Sayyid Quthb, Tafsir…, Jilid 1, hlm. 29. 
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keberadaan manusia bagi Quthb diukur dengan ketundukannya pada nilai-nilai 

uluhiyah dan Rububiyah. 

“karena itu, akidah menyeluruh ini dianggap sebagai persimpangan jalan 

antara ubudiyah kepada kepentingan dan keinginan dengan kebebasan 

yang layak bagi anak manusia, antara ketundukan terhadap ide- ide 

duniawi dan nilai-nilainya serta timbangannya dengan kebergantungan 

kepada nilai-nilai Rabbaniyah yang jauh mengungguli logika jahiliah. 

Persimpangan jalan antara kemanusiaan dengan hakikatnya yang tinggi 

yang dikehendaki Ailah bagi hamba-hamba-Nya, dan pemikiran-

pemikiran kotor dan menyimpangyang tidak akan dapat mencapai 

kesempurnan.”111 

 

C. Problem-problem Ilmiah dan Sains 

1. Kritik Ateisme pada Pendekatan teologis atas Sains 

Pasca kebangkitan epistemologi saintifik dalam memandang dunia sebagai 

dampak dari renaissance di Eropa mulai abad ke-16, perdebatan mengenai apa 

yang Ada juga mengalami pergeseran. Perdebatan mengenai substansi ilmiah 

yang bisa dieksplorasi mengarah pada kenihilan variabel-variabel 

transendental.112 Berbagai hal yang tidak bisa diuji secara metodis, 

keberadaannya tidak dianggap berarti; termasuk Tuhan.  

Thomas Nagel dalam bukunya yang berjudul The Last World menyatakan: 

“saya ingin ateisme itu benar, dan saya dibuat tidak nyaman oleh fakta 

beberapa orang yang paling cerdas dan terpelajar yang saya tahu adalah 

penganut agama. Bukan soal saya tidak percaya kepada Tuhan, dan 

tentunya saya berharap bahwa saya benar dalam keyakinan saya ini. Ini 

soal saya berharap Tuhan ini tidak ada! Saya tidak ingin ada Tuhan, saya 

tidak ingin alam semesta menjadi seperti itu.”113 

 

                                                           
111 Ibid.  
112 Louis Leahy, Aliran…hlm. 116.  
113 Irfan Habibie Martanegara, dkk., “Pengaruh Worldview Ateis terhadap Teori Evolusi” 

Jurnal Ta’dibuna, Vol. 8, No. 1, April 2019, hlm. 154. 
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Dari sana kemudian terjadi pertarungan sengit tantara rasionalisme dan 

empirisme, atau antara idealisme dan materialisme, sebagai akibat dari upaya 

mendapat pengetahuan dalam memahami realitas yang ada. para pemikir yang 

mengedepankan akal menganggap bahwa pengetahuan murni bisa dan hanya 

bisa diperoleh melalui rasio manusia sendiri. aliran inilah yang kemudia 

idusunr olhe Rene Descartes ( w. 1650), Nicolas Malebrance (w. 1715), Baruch 

Spinoza (w. 1677), hingga Friedrich August Wolf (w. 1824).  

Di sisi lain, empirisme mengandalkan peran pengalaman empiris sebaga 

sumber pengetahuan murni. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan sejati 

hanya bisa diperoleh melalui pengamatan empiris, karenaya bersifat 

aposteriori. Para tokohnya antara lain; Thomas Hobbes (w. 1679), John Locke 

(w. 1704), Goerge Berkeley (w. 1753), hingga David Hume (w. 1776).114 

Sebagai konsekuensi penyingkiran eksistensi realitas transenden, persoalan-

persoalan yang tidak bisa diukur ini kemudian yang melahirkan aliran 

positivisme logis.  

Postivisme sendiri dirintis oleh Auguste Comte (w. 1857). Positivisme 

menyingkirikan tahap teologis dan metafisis.115 Dalam positivisme, 

pengetahuan mengenai yang faktual itulah yang dianggap sebagai 

pengetahuan sejati. Di luar itu, positivisme bersikap abai.116 Pendekatan 

Positivisme saat dihadapkan pada persoalan keberadaan Tuhan meniscayakan 

                                                           
114 F. Budi Hardiman, Kritik Ideologi; Pertauatan Pengetahuan dan Kepentingan, 

(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), hlm. 22.  
115 Irfan Habibie Martanegara, dkk., “Pengaruh Worldview Ateis terhadap Teori Evolusi” 

Jurnal Ta’dibuna, Vol. 8, No. 1, April 2019, hlm. 152-153. 
116 Ibid, hlm. 23.   
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pertanyaan problematik. Penolakan terhadap pernyataan keberadaan Tuhan 

dengan metode positivistik juga mengharuskan sikap yang serupa terhadap 

statemen ketiadaan Tuhan. Karena kedua pernyataan ini sama-sama tidak 

terukur, maka pernyataan Tuhan ada/tidak ada tidaklah menjadi salah satu 

subjek pembicaraan.117   

John F. Haught menyatakan dalam bukunya Is Nature Enough? Meaning 

and Truth in the Age of Science mengutarakan: 

“kehidupan muncul secara kebetulan sebagai kejadian fisis semata, lalu 

kemudian evolusi mengambil alih, perubahan genetik secara acak, 

seleksi alam dan sejumlah besar waktu sudah cukup untuk meramu 

semua keragaman dan kompleksitas kehidupan, termasuk mahluk yang 

diberkahi akal pikiran. Mengapa orang rasional mencari-cari sesuatu 

yang melampaui alam, atau mengandalkan teologi untuk memahami 

suatu hal dan peristiwa?”118 

 

2. Kritik Sayyid Quthb pada Pendektan Ateisme atas Sains 

Pandangan dan kritik Quthb terhadap ilmu pengetahuan terkhusus 

pengetahuan modern berdasarkan argumen ilmiah bisa dikatakan medapatkan 

porsi yang besar dalam tafsirnya. Bagi Quthb Tuhan menjelaskan bahwa Dia 

telah menciptakan alam semesta ini dan menjadikan suatu hukum pasti yang 

tak berubah-ubah baginya. Dia juga mengajarkan manusia untuk mencari 

hukum-hukum Tuhan dalam semesta ini, dan menguak sebagian. Kemudian 

berinteraksi dengannya dalam batasan kemampuan dan kebutuhannya 

sehingga akan menambahkan keyakinan dan keteguhan sikap pada dirinya 

                                                           
117 Elliot Sober, “Methods of Science” dalam a Companion to Atheism and Philosophy, 

ed. Graham Oppy, (Oxford: Wiley Blackwel, 2019), hlm. 291-292. 
118 Irfan Habibie Martanegara, dkk., “Pengaruh Worldview Ateis terhadap Teori Evolusi” 

Jurnal Ta’dibuna, Vol. 8, No. 1, April 2019, hlm 152. 
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bahwa apa yang terdapat pada realitas ini adalah bersumber dari Tuhan yang 

benar adanya.119 

Sebenarnya ilmu pengetahuan yang diberikan kepada manusia itu terbatas. 

Adapun yang terbatas itu sesuai dengan pengetahuannya tentang kemampuan 

dan kebutuhan manusia saja. Sementara itu, manusia tidak mengetahui lebih 

jauh perkara-perkara yang berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan mereka 

kecuali hanya sekedar praduga, dan praduga itu tentu sama sekali tidak dapat 

dijadikan pegangan dalam menentukan suatu kebenaran sehingga harus 

menolak hal-hal yang bersifat metafisik.  

 …َوِعْندَهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب ََل يَْعلَُمَها إَِلا ُهوَ 

 

Artinya: “Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak 

ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri,” 

 (al-An’am:59) 

Quthb sendiri juga sangat menolak pernyataan yang menganggap bahwa 

tidak mungkin ada pertemuan antara ilmu pengetahuan dengan yang gaib atau 

yang menyatakan bahwa “keilmiahan” dalam berfikir merupakan antitesa dari 

“kegaiban”, dan justru sebaliknya, kegaiban merupakan hakikat ilmiah satu-

satunya yang meyakinkan berdasarkan eksperimen, penelitian, dan pencarian 

ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Keilmiahan itu menurut eksperimen 

dan hasil-hasil akhirnya sebenarnya sinonim dengan kegaiban. 120 

                                                           
119 Sayyid Quthb, Tafsir…, Jilid 4, hlm. 116. 
120 Ibid, hlm. 118 
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Argumen Quthb tersebut didasarkan pada pernyataan Mariette Syanley 

Cognigan, seorang ilmuan kontemporer dari Amerika yang menyatakan 

bahwa: 

“ilmu pengetahuan adalah fakta-fakta yang telah teruji. Namun 

demikian, sebenarnya ilmu pengetahuan terpengaruh oleh imajinasi 

manusia, praduganya, dan sejauh mana kecermatannya dalam penelitian, 

deskripsi dan dalam penarikan-penarikan kesimpulan-kesimpulannya.  

Hasil-hasil dari ilmu pengetahuan diterima dalam batas-batas ini. Ia 

terbatas pada bidang kuantitatif dalam memberikan deskripsi dan 

prediksi yang dimulai dengan kemungkinan-kemungkinan dan berakhir 

dengan kemungkinan-kemungkinan pula, bukan dengan sebuah 

keyakinan. Dengan demikian, hasil-hasil ilmu pengetahuan menjadi 

bersifat apoksimasi (kira-kira), dan mengandung kemungkinan salah 

dalam melakukan analogi dan komparasi. Hasil-hasilnya bersifat 

kesimpulan subjektif yang dapat berubah dengan menerima penambahan 

dan pembuangan serta tidak bersifat final. Oleh karena itu, kita akan 

mendapati ketika seorang ilmuan sampai kepada postulat atau teori 

maka ia akan berkata, “ini adalah apa yang dapat kami capai hingga saat 

ini, dan pintu masih terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan revisi di 

masa mendatang. “121 

 

 

Hal itulah yang menyebabkan Quthb menyimpulkan bahwa memang 

manusia memiliki perangkat pengetahuan yang terbatas dan juga 

keberadaannya yang terbatas dibandingkan dengan Tuhan. Dan mereka pula 

yang berusaha sampai kepada kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka tentu 

kesimpulan-kesimpulannya itu akan dipengaruhi oleh sifat keterbatasan 

manusia yakni dalam keterbatasan jangkauan yang bisa salah dan benar dan 

bisa mengalami revisi dan perubahan. Sehingga untuk sampai kepada hasil 

yang pasti dan final atau meyakinkan sangat diperlukan petunjuk dari Tuhan 

yang disampaikan kepada manusia.122 

                                                           
121 Ibid, hlm. 119. 
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Untuk Kembali memperkuat argumennya. Berikut ini Quthb memberikan 

beberapa contoh terkait hal tersebut: 

1. Tentang dasar pembentukan alam semesta dan gerakannya.  

Menurut ilmuan pengetahuan modern, atom adalah dasar dari 

pembentukan alam semesta. Namun ia bukanlah partikel terkecil dalam 

bangunan alam semesta ini. Karena atom terbentuk dari proton (energi 

listrik positif) dan electron (energi listrik negatif) serta neutron (energi 

netral yang terbentuk dari energi listrik positif dan negatif secara seimbang 

dan diam). Ketika atom pecah, maka terpencarlah listrik (elektron) itu, 

namun ia tidak mengalir dengan cara mengalir yang pasti dan menyatu. Ia 

terkadang mengalir dalam bentuk gelom cahaya, dan terkadang pula berupa 

letupan. Gerakannya yang datang tidak dapat ditentukan sebelumnya. 

Tetapi, ia tunduk kepada hukum yang lain yang tidak determinal, yaitu 

hukum posibilitas. Demikian juga atom berlaku sendiri, dan sekelompok 

kecil dari atom (dalam bentuk terpisah-pisah) berlaku seperti ini juga. 123 

Seorang ilmuan alam dan matematika asal Inggris bernama Sir 

James Gunne berkata:  

“ilmu lama mengatakan dengan pasti bahwa alam ini tidak dapat 

berjalan kecuali satu jalan. Yaitu, jalan yang telah digariskan 

sebelumnya. Sehingga ia berjalan dari permukaan zaman hingga akhir 

zaman dan dalam rangkaian yang terus bersambung atas kausal dan yang 

dipengaruhinya. Tidak ada kemungkinan lain selain bahwa kondisi A 

akan diikuti oleh kondisi B. 

Sedangkan, ilmu pengetahuan modern yang paling mutakhir 

sampai saat ini adalah bahwa kondisi A berkemungkinan diikuti oleh 

kondisi B atau C atau D atau lainnya, dari kondisi-kondisi lain yang 

tidak dapat dihitung. Memang benar, ia dapat berkata bahwa terjadinya 
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kondisi B lebih besar kemungkinannya dibandingkan kondisi C. Kondisi 

C lebih besar kemungkinannya dibandingkan kondisi D, dan begitu 

seterusnya. Bahkan ia mampu menentukan derajat kemungkinan 

masing-masing kondisi (B, C, D) satu sama lain. Namun, ia tidak dapat 

memprediksi dengan yakin kemungkinan yang mana yang akan 

mengikuti yang lain. Karena ia selalu berbicara tentang kemungkinan 

yang terjadi. Sedangkan apa yang pasti terjadi hal itu diserahkan kepada 

takdir, seperti apapun hakikat takdir itu.”124 

 

Dari penjelasan tersebut kemudian mucul pertanyaan bagi  Quthb 

tentang apa “yang gaib” itu? apakah takdir Tuhan yang digaibkan dari 

pengetahuan manusia itu, jika bukan apa yang menjadi kesimpulan 

eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan manusia, dan ia berdiri di 

atasnya dengan membincang materi semesta dan atom-atomnya? 

Contohnya adalah radiasi atom radium dan perubahan menjadi timah dan 

helium. Ia tunduk sama sekali kepada takdir yang tidak diketahui juga 

kegaiban yang tak terjangkau, yang sama sekali tidak dapat dikuak oleh 

ilmu pengetahuan manusia. 

Berikut Quthb menjabarkan penjelasan lebih lanjut dari Sir James Gunne : 

 “kami berikan contoh material bagi hakikat ini sebagai berikut; 

seandainya di kamar kita ada 2000 atom radium, ilmu pengetahuan tidak 

dapat mengatakan berapa darinya yang akan terus hidup setahun 

kemudian. Yang dapat ia lakukan hanyalah menyebutkan posibilitas 

yang mengatakan kemungkinan besar tetap hidupnya 2000 orang, atau 

1999 orang, atau 1998, dst. Kemungkinan terbesarnya dalam realitasnya 

adalah bilangan 1999 dengan kata lain kemungkinan terkuatnya adalah 

satu atom bukan lebih dari 2000 atom yang akan runtuh pada tahun 

berikutnya.  

Kami tidak tahu dengan cara apa atom itu dipilih dari 2000 atom 

yang ada. Pertama kalinya, kami merasa condong untuk berhipotesis 

bahwa atom yang terpilih ini adalah atom yang paling banyak 

mengalami benturan dibanding yang lain, atau yang berasa di temoat 

yang paling panas, atau yang mengalami faktor-faktor lainnya pada 

tahun berikutnya.  

                                                           
124 Ibid. hlm. 120. 
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Namun semua itu tidak benar adanya karena jika benturan atau 

panas itu bisa membuat lumpuh satu atom, tentulah ia juga bisa 

meruntuhkan 1999 atom lainnya. Akhirnya kitapun akan bisa 

mempercepat proses kehancuran radium dengan cara sekedar 

memberikan tekanan atau memanaskannya. Namun semua ilmuan alam 

menegaskan bahwa itu merupakan sesuatu yang mustahil. Sebaliknya, 

mereka meyakini bahwa kematian akan menimpa satu atom setiap 

tahunnya dari 2000 atom radium dan memaksanya untuk hancur. Ini 

adalah teori ‘kehancuran internal’ yang dibuat oleh redford dan sady 

pada 1903 M.125 

 

Lalu meurut Quthb  bagaimana takdir yang gaib itu jika bukan dia 

yang membuat atom-atom beradiasi tanpa pilihan pribadinya juga bukan 

oleh seseorang dan tanpa diketahui hingga oleh seorangpun? Orang yang 

mengungkap perkataan ini tidak sedang bertujuan untuk membuktikan 

takdir Tuhan yang gaib dari manusia. Namun, ia berusaha dengan keras 

untuk keluar dari tekanan hasil-hasil penelitian yang dicapai oleh ilmu 

pengetahuan manusia itu sendiri. Tapi hakikat yang gaib itu memaksakan 

penampakan dirinya dalam bentuk seperti yang kita lihat itu. 126 

2. Kegaiban merupakan pondasi alam semesta beserta gerakannya. 

Seorang biolog bernama Russel Charles Ernest, professor di Universitas 

Fankurt berkata:  

“Banyak teori yang telah dihasilkan untuk meafsiirkan permulaan 

timbulnya kehidupan dari dunia benda mati. Ada peneliti yang 

berpendapat bahwa kehidupan timbul dari protogen, atu dari protein, 

atau dari sekelompok partikel protein yang besar.  Tetapi realitas yang 

harus kita terima adalah bahwa seluruh usaha yang dicurahkan untuk 

menemukan materi hidup dari bukan mahluk hidup, telah mengalami 

kegagalan total. Namun demikian, orang yang mengingkari wujud 

Tuhan, ia tidak dapat memberikan bukti langsung bahwa berkumpulnya 

atom dan partikel-partikel secara kebetulan dapat membawa kepada 
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timbulnya kehidupan, menjaga kehidupan, dan mengarahkannya dalam 

bentuk yang kita lihat dalam sel-sel hidup. 

Orang boleh saja mengambil pendapat ini tentang awal dari 

kehidupan, karena itu adalah hak pribadinya! Namun, jika ia mengambil 

pendapat ini, justru itu merupakan sesuatu yang berat dan sulit untuk 

diterima akal manusia dibandingkan meyakini keberadaan Tuhan yang 

menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya. Saya meyakini bahwa 

setiap sel dari sel-sel hidup telah mencapai kompleksitas yang demikin 

tinggi sehingga kita sulit memahaminya. Berjuta-juta sel hidup sel yang 

ada dipermukaan bumi memberi persaksian atas kekuasaan Tuhan 

berdasarkan pemikiran dan logika. Oleh karena itu, saya mengimani 

keberadaan Tuhan dengan keimanan yang kuat.” 127 

 

Bagi Quthb apa yang disampaikan pada pernyataan Russel Charles 

Ernest tersebut semakin menegaskan bahwa rahasia dari kehidupan dan 

permulaannya adalah bersumber dari sesuatu yang gaib. Misalakan tentang 

permulaan alam semesta dan gerakannya. Manusia tidak memiliki 

pengetahuan yang pasti tentang hal itu. Kecuali hanya sekedar 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat ia raba.128 

 َما أَْشَهْدتُُهْم َخْلَق الساَماَواِت َواْْلَْرِض َوََل َخْلَق أَْنفُِسِهْم َوَما ُكْنُت ُمتاِخذَ اْلُمِضل ِيَن َعُضدًا
Artinya: “Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) 
untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula 
penciptaan diri mereka sendiri…” (al-Kahfi: 51) 

 

3. Kegaiban seputar manusia 

Menurut Quthb kegaiban juga terjadi dalam pembentukan manusia. Misal, 

Sperma seorang laki-laki mengandung sekitar enam puluh juta sel Mani. 

Semuanya berlomba untuk mencapai ovum dalam Rahim wanita. Tetapi 

dalam prosesnya, tidak ada seseorangpun yang mengetahui dari banyaknya 

sel sperma tersebut yang akan menang. Kemudian salah satu dari 
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banyaknya sel sperma itu sampai di ovum, sel itu pun bersatu dengan ovum 

untuk kemudian secara bersama membentuk satu sel yang telah dibuahi, 

yang darinya kemudian terbentuk janin manusia.  

Ovum sendiri mempunyai kromosom yang seluruhnya betina, 

sedangkan kromosom yang terdapat pada Mani memiliki dua jenis, yakni 

jantan dan betina. Sehingga besarnya kromosom yang bergabung antara 

keduanya menjadi jadi faktor penentu, apakah janin itu seorang lelaki atau 

wanita. Hal tersebut tak ada yang mengetahui, karena ia tunduk pada takdir 

Tuhan yang gaib, yang tidak dapat diketahui dan dipengaruhi oleh manusia, 

termasuk kedua orang tua janin tersebut.129 

Dalam al-Qur’an dijelaskan: 

ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُْنثَٰى َوَما تَِغيُض اْْلَْرَحاُم َوَما تَْزدَادُ ۖ َوُكلُّ َشْيٍء ِعْندَهُ بِِمْقدَارٍ  َعاِلُم اْلغَْيِب  اّلِلا

 .َوالشاَهادَةِ اْلَكبِيُر اْلُمتَعَالِ 

Artinya: “Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, 
dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan 
segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. Yang mengetahui semua 
yang ghaib dan yang nampak; Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi.” (ar-

Ra’d: 8-9) 

 

ِ ُمْلُك السهَماَواِت َواْْلَْرِض ۚ يَْخلُُق َما يََشاُء ۚ يََهُب ِلَمْن يََشاُء ِإنَاثًا َويََهُب ِلَمْن يََشاُء الذ   ََ .كُورّلِِله

ُجُهْم ذُْكَرانًا َوِإنَاثًا ۖ َويَْجعَُل َمْن يََشاُء َعِقيًما ۚ إِنههُ َعِليٌم قَِديرٌ   أَْو يَُزّوِ

Artinya:“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia 
menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak 
perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-
anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia 
menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) 
yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia 
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kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” 
(asy-Syuura: 49-50) 

 

ْخلُقُُكْم فِي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ ثُما َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن اْْلَْنعَاِم ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ ۚ يَ 

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلكُ  ِلُكُم اّلِلا َهاتُِكْم َخْلقًا ِمْن بَْعِد َخْلٍق فِي ُظلَُماٍت ثَََلٍث ۚ ذَٰ هَ إَِلا ُهَو ۖ فَأَنا  ۖبُُطوِن أُما
ٰى  ََل إِلَٰ

 تُْصَرفُونَ 

Artinya:“Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan 
daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor 
yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam 
perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang 
(berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang 
mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana 
kamu dapat dipalingkan?” (az-Zumar: 6) 

 

Bagi Quthb inilah medan “kegaiban” yang dihadapi oleh “ilmu 

pengetahuan” manusia di abad modern ini.  

“Inilah “kegaiban” yang dihadapi oleh “ilmu pengetahuan” manusia di 

abad modern ini. Mereka mengingkarinya dengan mengklaim bahwa 

“kegaiaban” itu menafikan “keilmiahan.” Jika kita ingin hidup dengan 

rasio ilmiah, kata mereka kita harus membebaskan diri dari rasio 

kegaiban. Padahal telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apa yang 

dibanggakan dari ilmu pengetahuan abad modern ini dengan segala rasio 

keilmiahannya hanya mampu sampai pada titik “probabilitas-

probabilitas” semata dalam mengukura kebenaran. Sedangkan apa yang 

kita sebut dengan “kegaiban” justru merupakan suatu hal yang pasti, dan 

meyakinkan.”130 

 

Pada akhir penjelasannya Quthb mengatakan bahwa baginya, 

keyakinan terhadap sesuatu yang gaib merupakan persimpangan jalan 

dalam peningkatan manusia dari dunia hewan. Dimana dunia hewan hanya 

menganggap apa yang ada adalah apa yang wujudnya mampu ditangkap 

                                                           
130 Ibid, hlm. 122. 
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oleh komponen indrawi semata, padahal baginya hal tersebut merupakan 

suatu kemunduran dan bencana bagi ilmu pengetahuan.131 

  

                                                           
131 Ibid. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis menjabarkan pandangan sayyid Quthb atas ateisme dalam 

Tafsi>r Fi> Zila>l al-Qur’a>n penulis mendapat beberapa kesimpulan sebagai berikut; 

pertama, Ateisme adalah sebuah ideologi yang mulai muncul sejak abad ke-16 di 

Eropa seabgai respon atas dominasi Gereja yang sangat kuat atas cara pandang 

kehidupan kemanusiaan kala itu. Ateisme muncul untuk melawan dominasi 

tersebut; sehingga muncullah berbagai bentuk pandangan yang sama sekali 

bertentangan dengan cara pandang gereja dalam melihat kehidupan. Ketiadaan 

Tuhan, Eksistensialisme, humanisme, naturalisme dan lain sebagainya adalah 

konsekuensi-konsekuensi sistemik atas cara pandang ateime.  

Kedua, Tafsi>r Fi> Zila>l al-Qur’a>n ditulis oleh Sayyid Quthb di tengah 

keprihatinannya atas kehidupan umat islam mesir, terutama kecenderungan 

pandangan politik pemegang kekuasaan terhadap pandangan keagamaannya yang 

dianggap telah melenceng jauh dari ajaran-ajaran islam yang sebenarnya. Maka 

Tafsi>r Fi> Zila>l al-Qur’a>n menawarkan cara pandang islam sebagai cara pandanng 

dan landasan bagi beralannya sistem kehidupan dalam berabgai aspeknya. Sebuah 

cara pandang yang kemudian beririsan dengan ideologi ateisme.  

Ketiga, ateisme dalam Tafsi>r Fi> Zila>l al-Qur’a>n dipahami secara parsial. 

Ateisme sebagai sebuah ideologi pada dasarnya tidaklah tunggal. Terdapat ragam 

pemahaman mengenai ateisme ini sendiri di kalangan aktor-aktornya. Kritik Tafsi>r 
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Fi> Zila>l al-Qur’a>n atas ateisme harus dipahami sebagai kritik atas salah satu 

konsep-konsep ateisme.  

Terhadap konsep ketuhanan dan keagamaan, kritik Quthb tertuju ada konsep 

keberadaan dan peran zat yang maha seagalanya itu terhadap manusia dan alam 

semesta. Peniadaan Tuhan dalam berkonsekuensi pada terputusnya hubungan 

antara tuhan dan manusia yang menjadi titik kritik Quthb atas konsep-konsep 

ateisme dalam kemanusiaan dan eskatologis. Quthb percaya, bahwa kebebasan 

terbentuk sepenuhnya saat ia menjalin hubungan yang erat dengan Tuhannya serta 

percaya pada konsekuensi etis maupun teologis atas segala perbuatannya yang 

didasarkan pada kepercayaanya tersebut. Terhadap pandangan-pandangan ateisme 

dalam tradisi ilmiah dan sains, Quthb mengkritik naturalisme sains yang 

menganggap alam semesta dan sistem pengetahuan atasnya semata terjadi 

berdasarkan hukum-hukum alam. Bagi Quthb, itu merupakan hukum tuhan yang 

berlaku atas semesta.  

 

B. Saran  

1. Tafsi>r Fi> Zila>l al-Qur’a>n adalah sebuah kerja besar pemaknaan Al-Quran atas 

berbagai fenomena kehidupan oleh Sayyid Quthb di awal hingga pertengahan 

abad ke-20. 

2. Konsep ateisme tidak bisa semata-mata didudukkan sebagai oposisi biner atas 

ideologi keagamaan tertentu. relasi antara konsep ateisme dan keagamaan 

dalam perkembangannya bisa saja menemukan irisannya dalam berbagai hal 

dengan menggunakan cara pandangan yang lebih tepat; bagaimana 
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mendudukkan kehidupan di satu sisi, dan bagaimana mendudukkan konsep-

konsep ateisme dan keagamaan di sisi yang lain.  

3. Kekayaan wacana yang diangkat oleh baik Tafsi>r Fi> Zila>l al-Qur’a>n maupun 

ateisme menawarkan penelitian lebih lanjut. Salah satunya adalah bagaimana 

titik temu wacana keagamaan dalam berbagai literatur dengan konsep-konsep 

tertentu dalam ateisme; entah itu humanisme, eksistensialisme, materialisme 

maupun naturalisme.  
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