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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran imajinasi dalam
penarasian mi‟raj Ibn Arabi. Narasi mi‟raj Ibn Arabi dijelaskan dalam beberapa
kitabnya dengan gaya bahasa yang khas Ibn Arabi. Pembahasan mi‟raj tersebut
ditujukan untuk menjelaskan pengalaman mi‟raj Ibn Arabi. Bagi Ibn Arabi, mi‟raj
merupakan sebuah proses pencapaian spiritual yang dapat dilakukan oleh umat
muslim. Namun, hasil yang akan didapatkan berbeda dengan Nabi Muhammad.
Hasil yang didapatkan dari mi‟rajnya Nabi mendapat syariat agama, sedangkan
mi‟raj Ibn Arabi mendapatkan peningkatan spiritual. Pengalamannya tentang
mi‟raj tersebut dijelaskan dalam kitabnya. Untuk mengungkapkan penarasiannya
tersebut penelitian ini menyusun dua rumusan masalah yaitu; Pertama, bagaimana
imajinasi kesufian menarasikan pengalaman mi‟raj Ibn Arabi; Kedua, mengapa
imajinasi berperan dalam kesufian Ibn Arabi.
Metode penelitian ini menggunakan menggunakan jenis metode kualitatif
dengan model studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari dua yaitu data primer yang diambil dari karya Ibn Arabi tentang mi‟raj, kedua
data primer didapat melalui buku dan karya ilmiah lainnya yang berbicara tentang
mi‟raj Ibn Arabi. Sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori imajinasi Henry Corbin dan William C Chittick.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa imajinasi memiliki dua peran
dalam penarasian mi‟raj Ibn Arabi. Pertama, imajinasi merupakan daya kreatif
yang dikembangkan melalui jiwa yang telah terbebas dari jiwa hewani dan jewa
vegetatif atau yang disebut dengan jiwa rasional. Jiwa rasional berfungsi sebagai
penghubung antara dunia realitas dan dunia ruhaniah atau yang disebut dengan
alam imajinal. Alam imajinal merupakan dimensi makrokosmos yang ditempuh
oleh Ibn Arabi dalam mi‟raj dan bertemu dengan ruhaniah nabi terdahulu.
Pertemuan tersebut terjadi ketika keadaan Ibn Arabi sedang terjaga. Kedua,
imajinasi kreatif Ibn Arabi berperan untuk menginterpretasikan makna mi‟raj
yang ada dalam al-Qur‟an dan hadis dengan cara lahir dan batin. Interpretasi
tersebut untuk digunakan sebagai legitimasi tentang mi‟raj yang dapat dilakukan
oleh umat Nabi Muhammad. Upaya ini dapat meningkatkan spiritualitas manusia
sebagai makhluk sempurna (insa>n ka>mil).
Kata Kunci: Ibn Arabi, Mi’raj Ibn Arabi, Imajinasi Kreatif, Jiwa Rasional.
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MOTTO

ا

إِ َّن َم َع ٱلْعُ ْس ِر يُ ْسر

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini merujuk pada Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, tertanggal 22 januari 1988, Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Isra Mi‟raj merupakan salah satu kejadian historis Islam yang diyakini
akan kebenarannya. Kalangan sufi memaknai berbeda atas fenomena mi‟raj
nabi. Salah satu tokoh sufi yang mengomentari mi‟raj Nabi tersebut adalah
Ibn Arabi. Ibn Arabi dalam beberapa kitabnya menjelaskan dan
menggambarkan tentang mi‟raj Nabi tersebut.
Penjelasan Ibn Arabi tentang mi‟raj yang menarik adalah kemampuan
manusia untuk melakukan hal yang sama seperti Nabi, namun dalam kadar
dan porsi yang berbeda. Dalam beberapa kitabnya, Ibn Arabi menjelaskan
mengenai aspek spiritualitas mi‟raj Nabi yang dapat dilakukan oleh umat
Islam. Namun hal itu tidak mudah dilakukan, sebab terdapat berbagai macam
upaya yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk dapat melakukan mi‟raj.
Salah satu yang berperan dalam pengalaman mistik mi‟raj Ibn Arabi adalah
imajinasi. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengimajinasian
pengalaman mi‟raj Ibn Arabi.
Apa yang dijelaskan oleh Ibn Arabi tentang mi‟raj merupakan sebuah
peniruan pengalaman mistik Nabi ketika bermi‟raj. Bagi Ibn Arabi,
pengalaman mistik mi‟raj adalah capaian tertinggi dalam spiritualitas. Oleh
karena itu, bagi kalangan sufi, seperti Ibn Arabi, pengalaman mi‟raj
merupakan sebuah perjalanan spiritual yang telah diajarkan oleh Nabi sendiri,
dan apabila umat Islam mencapai tahap itu maka beliau telah berada pada

1

2

maqam tertentu. Di sisi lain dalam sumber teks Islam al-Quran dan hadis juga
telah dijelaskan mengenai mi‟raj, sehingga baik secara historisitas maupun
normativitas, mi‟raj merupakan bagian dari Islam.
Dalam penceritaan mi‟raj Nabi kepada para sahabat terdapat simbolsimbol yang penting untuk diperhatikan. Simbol tersebut di antaranya,
keberadaan para nabi di langit; posisi nabi di antara para nabi terdahulu; dan
perjalanan jasad dan ruh. Di tambah lagi adanya penegasan dari al-Quran dan
hadis Nabi yang memberikan legitimasi secara normatif terkait dengan
pengalaman mi‟raj tersebut.
Beberapa sufi besar telah banyak merekonstruksi mi‟raj kenabian
berdasarkan pengalaman spiritual mereka sendiri. Rekonstruksi pengalaman
mi‟raj tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai macam penafsiran atas
pengalaman mi‟raj itu sendiri. Misalnya dari segi peristilahan, kalangan sufi
menggambarkan kata mi‟raj sebagai suatu gerakan naik ke atas. Gerak naik
ke atas ini tidak terbatas pada gerakan fisik, yaitu naik ke langit. Tetapi beliau
mengandung makna banyak seperti adanya peningkatan dalam menyucikan
jiwa atau adanya peningkatan dalam menyerap ilmu pengetahuan.
Karya Imam al-Ghazali yang berjudul Ma‟a>rij al-Quds fi Mada>rij
Ma‟rifat al-Nafs menerangkan tentang meningkatnya (mi‟raj) pengetahuan
(ma‟rifat) manusia tentang dirinya sendiri menuju makrifat tentang Tuhan.1
Demikian juga dalam karya lainnya yang berjudul Mi‟ra>j as-Sa>liki>n| yang

1

Abu Hamid ibn Muhammad al-Gazhali, Ma‟a>rij al-Quds fi Mada>rij Ma‟rifat al-Nafs,
(Beirut: Dar al-Ifaq al-Hadidah,1975).
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menjelaskan bahwa orang-orang mengucapkan kalimat syahadat terbagi
dalam tujuh golongan. 2
Ibn Arabi sendiri dalam kitabnya al-Futu>h}at jilid III mengartikan
bahwa mi‟raj adalah “Setiap pandangan kearah alam semesta dari diri
seseorang maka beliau disebut nuzu>l, dan setiap pandangan kearah Tuhan dari
diri seseorang maka beliau sebut „uru>j (mi‟raj/naik)”. Dari sinilah kemudian
istilah mi‟raj

dimaknai

dengan beragam

arti yang masing-masing

menawarkan cara mi‟raj tersendiri. Pengembangan istilah mi‟raj tersebut
kemudian digunakan sebagai praktik spiritual oleh para sufi seperti al-Junaid
dan Abu Yazid al-Busthami. Abu Yazid memperkenalkan konsep mi‟raj yang
mengarah pada visi dalam mimpi.3
Dari beberapa penjelasan di atas maka mi‟raj yang dimaksud oleh Ibn
Arabi bukanlah mi‟rajnya Nabi Muhamamd. Perbedaan antara mi‟rajnya Nabi
Muhammad dan Sufi terletak pada tubuh dan jiwa manusia. Mi‟rajnya nabi
dilakukan secara jasad dan ruhnya, sedangkan mi‟rajnya para sufi hanya pada
aspek ruhnya saja. Ibn Arabi juga menjelaskan kalau mi‟rajnya sufi tidak
mendapatkan syariah baru. beliau adalah salah satu macam dari ru‟ya>‟ ashshahi>hah (sebuah ilham yang Allah sisipkan ke dalam hati seorang hamba).
Perbedaan tersebut yang menjadikan pengalaman mi‟rajnya nabi dan
para wali atau sufi itu berbeda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Arabi
sendiri bahwa perjalanan mi‟rajnya para sufi, begitu juga dirinya sendiri,

2

Muhyi al-Din Ibn Arabi, Al-Isra‟ ila> Maqa>m al-Asra>‟ aw Kitab al-Mi‟raj, terj. terj. Taufik
Hakim. (Yogyakarta: Indes, 2016).
3
Muhyi al-Din Ibn Arabi, Al-Isra‟ ila> Maqa>m al-Asra>‟ ….
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dilakukan pada saat malam hari dan dilakukan hanya dengan jiwa atau ruh
semata bukan jasad dan ruh seperti Nabi. Ibn Arabi menjelaskan secara
kronologis pengalaman mi‟rajnya dalam beberapa kitabnya, terutama dalam
kitab Kitab al-Isra>’ ila> Maqa>m al-Asra>‟.
Kitab al-Isra>’ ini memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan kitab
Ibn Arabi lainnya misalnya dari segi susunan dan kejelasan kata-katanya.
Salah satu keistimewaan kitab ini dengan lainnya adalah kesatuan tema dan
saling berkaitan. Apabila dibandingkan dengan kitab lainnya, kitab al-Isra>’
membahas satu tema khusus dan dibahas secara menyeluruh. Namun kitab ini
juga masih memiliki kesamaan dengan lainnya yaitu penyusunannya yang
bersifat sastrawi dan penuh makna spiritualitas.
Meski demikian, kitab al-Isra>’ tidak menjelaskan tahapan seseorang
untuk mencapai maqam tertentu hingga sampai pada praktik mi‟raj. Begitu
juga dengan argument filosofis tidak dijelaskan secara detail dalam kitab
tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak membatasi dengan hanya
menggunakan satu kitab sebagai objek utamanya, melainkan beberapa kitab
Ibn Arabi yang membahas persoalan mi‟raj.
Dalam kitab tersebut Ibn Arabi bagaimana imajinasi berperan penting
dalam memberikan narasi dan gambaran tentang pengalaman mi‟raj kesufian
yang dialaminya. Gaya pembahasan yang sastrawi membuktikan kedalaman
spiritual yang dialami oleh Ibn Arabi. Meski demikian, pengalaman yang
diceritakan tersebut tidak sama dengan apa yang dialami oleh Nabi
Muhammad. Dalam Mukadimah kitab al-Isra>’ ditegaskan bahwa pengalaman
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mi‟raj Ibn Arabi dilakukan dengan hanya ruh atau jiwanya saja, bukan
dengan jasadnya.
Perjalanan mi‟raj Ibn Arabi diimajinasikan melalui proses pengetahuan
kognitif sekaligus intuitif. Dikatakan pengetahuan kognitif karena Ibn Arabi
sebelumnya telah mempelajari dan memahami pengalaman mi‟rajnya nabi,
sehingga urutan kronologis dari perjalanan mi‟raj dapat dijelaskan.
Pengetahuan tersebut yang dijadikan sebagai rujukan Ibn Arabi dalam
melakukan perjalanan mi‟raj. Hal ini juga didukung dengan aspek kedalaman
intuitif untuk memberikan pencerahan dan hati yang bersih untuk dapat
mencapai langit ke tujuh atau sumber dari segala sumber.
Kajian Henry Corbin dan William C Chittick juga menunjukkan adanya
imajinasi dalam pemikiran maupun pengalaman spiritualitas Ibn Arabi.
Ketika Henry Corbin meneliti tentang corak sufistik Ibn Arabi, beliau
menemukan bahwa konsep tasawuf Ibn Arabi merupakan upaya imajinasi
kreatifnya dalam menghadirkan Tuhan dengan segala bentunya yang
diciptakan oleh diri-Nya dengan perantara makhluk yang berakal. Imajinasi
tersebut membutuhkan sebuah psikis dan mental yang hadir hanya sebagai
sebuah „wakil yang logis‟ dari objek yang diangankan. Kedua perangkat
tersebut

merupakan

penentu

mengenai

keterwujudan

objek

yang

diimajinasikan.4
Pendahuluan dalam buku William C Chittick menempatkan imajinasi
dalam lingkup realitas objektif. Ibn Arabi menjadikan imajinasi sebagai
4

Henry Corbin, Creative Imagination in the Su>fism of Ibn „Arabi, terj. Ralph Manheim,
(Princeton: Princeton University Press, 1969). Lihat: Corbin, Imajinasi Kreatif Sufisme Ibn Arabi,
terj. M Khozim dan Suhadi. (Yogyakarta: LKiS, 2002).
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elemen konstitutif yang fundamental tidak hanya dalam pikiran, melainkan
juga kosmos secara luas.5 William C Chittick memahami bahwa imajinasi
merupakan penjelmaan (tajassud) hal-hal yang bersifat immaterial, sekalipun
mereka tidak memperoleh semua atribut fisikalitas. Imajinasi yang
memungkinkan realitas gaib dapat digambarkan memiliki atribut yang
berkenaan dengan dunia realitas, misalnya para malaikat yang dikabarkan
memiliki sayap. Penjelasan seperti itu bukan semata-mata metafora belaka,
karena makhluk gaib itu sesungguhnya mengambil bentuk yang dapat dilihat
di alam imaginal.6
Secara sederhana, kajian yang dilakukan oleh Henry Corbin terkait
dengan imajinasi Ibn Arabi berfokus pada peran multidimensinya dalam
pemenuhan pengalaman mistik, seperti fungsi teogonik dan kosmogoniknya;
peran kognitif dan kreatifnya sebagai teofarni, dan mediasinya dalam dialog
antara Tuhan dan Manusia. Sementara penelitian Chittick berfokus pada
hubungan antara metafisika dan imajinasi, menjelaskan sifat metafisika dan
ontologis imajinasi dan perannya dalam memahami konsep metafisik dan
ontologinya Ibn Arabi.
Secara spesifik kedua pendekatan imajinasi yang dilakukan oleh kedua
sarjana tersebut belum menjelaskan tentang fungsi dan peran imajinasi dalam
pengalaman mi‟raj sebagai salah satu aspek. Kedua sarjana masih terbatas
pada aspek ajaran Ibn Arabi tentang penyikapan (tajalli> ) dengan manusia
5

William C Chittick, Imaginal Worlds: Ibn al-„Arabi and the Problem of Religious
Diversity, (New York: State University of New York Press, 1994). Lihat: Chittick, Dunia Imajinal
Ibnu Arabi: Kreativitas Imajinasi dan Persoalan Diversitas Agama, (Surabaya: Risalah Gusti,
2001), 19.
6
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yang dituangkapkan melalui pendekatan imajinasi. Sementara penelitian ini
mencoba untuk melihat fungsi dan peran imajinasi dalam mi‟raj Ibn Arabi.
Hal ini penting untuk dijelaskan, sebab Ibn Arabi dalam kesempatan lain
mengutarakan ciri dari manusia sempurna.7 Untuk mencapai maqam manusia
sempurna tidaklah mudah. Diperlukan sebuah ikhitiar yang besar untuk
mencapai maqam tersebut.
Pengalaman mi‟raj sendiri merupakan salah satu aspek penting untuk
meningkatkan maqam manusia menuju manusia sempurna. Namun
pembahasan mi‟raj sebagai bagian dari upaya manusia untuk menuju manusia
sempurna tidak dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Padahal Ibn Arabi
mengatakan bahwa mi‟raj merupakan bukti kalau manusia tersebut telah
mencapai maqam tinggi sehingga beliau dapat menyingkap tabir (tajalli>)
Tuhan.
Dengan kata lain, persoalan imajinasi sebagai daya untuk meningkatkan
aspek spiritualitas dalam mi‟raj belum menjadi kajian khusus dari peneliti
sebelumnya. Salah satu buktinya adalah tidak dibahasnya secara terperinci
tentang pengalaman mi‟raj sebagai salah satu pengalaman yang sulit untuk
ditempuh oleh manusia biasa. Padahal melalui mi‟raj, seseorang akan
dianggap sebagai orang yang dekat dengan Allah (waliyullah) karena
kemampuannya dalam menapaki tangga spiritualitas. Hal ini yang belum
dibahas secara detail oleh kedua sarjana di atas, sehingga penelitian ini

7

Ah Haris Fahrudi, “Al-Insa>n al-Ka>mil dalam Tasawuf Ibn Arabi”, MIYAH: Jurnal Studi
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bermaksud untuk melengkapi kajian imajinasi Ibn Arabi dari segi pengalaman
mi‟raj sebagai jalan menuju manusia sempurna.
Maka dalam konteks ini, apa yang dimaksud imajinasi dalam penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya berbeda. Imajinasi dalam penelitian ini
dimaksudkan adalah kemampuan Ibn Arabi untuk dapat bermi‟raj, dan
melalui mi‟raj itu Ibn Arabi mendapatkan pengalaman mistik yang luar biasa.
Hal ini berbeda dengan pemahaman imajinasi Chittick dan Corbin karena
peran imajinasi yang digunakan oleh kedua sarjana tersebut tidak
menjelaskan secara detail dalam mi‟raj. Di samping itu juga, pembahasan
imajinasi kedua sarjana tersebut ditujukan terutama untuk mengkritik
pandangan yang mengatakan bahwa pemikiran Ibn Arabi termasuk dalam
ajaran panteistik. Sementara dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk
mendikotomisasi apakah pemikiran Ibn Arabi panteistik atau tidak, namun
hanya pada persoalan imajinasi dalam pengalaman mi‟raj.
Pengalaman mi‟raj menunjukkan bahwa imajinasi yang digunakan oleh
Ibn Arabi dalam mengungkapkan tajalliyya>t-Nya Tuhan turut mempengaruhi
pengalaman mi‟raj. Imajinasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan
untuk mengabstrasikan pengalaman mistik sematan, melainkan juga memiliki
kemampuan untuk menangkap pengalaman mi‟raj Nabi Muhammad yang
dikisahkan dalam al-Qur‟an maupun hadis sebagai pengalaman yang dapat
dilakukan oleh umatnya. Di sini Ibn Arabi mencoba menafsirkan kisah
tersebut sebagai bagian dari puncak pengalaman mistik sufi.
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Persoalan ini juga ditambah dengan adanya klasifikasi dunia, jiwa
maupun tubuh manusia menurut Ibn Arabi. Ketiga klasifikasi tersebut
mendapat perhatian dari Ibn Arabi. Pemahaman ini penting karena bagi Ibn
Arabi antara ketiga elemen memiliki fungsi yang berbeda-beda. Persoalan itu
membuat imajinasi Ibn Arabi sangat penting untuk dijadikan sebagai landasan
berpikir sekaligus jalan sufinya. Tanpa ada kreativitas dalam imajinasi
mustahil bagi Ibn Arabi untuk bisa mengeksplor pengetahuan serta
pengalaman sufinya, terutama ketika mencapai pengalaman puncak (peak
experience).
Dalam posisi ini, peneliti berasumsi bahwa terdapat daya imajinasi yang
digunakan oleh Ibn Arabi ketika melakukan mi‟raj. Dengan mengikuti
pengertian imajinasi Henry Corbin dan William C Chittick bahwa imajinasi
merupakan sebuah kekuatan abstraksi yang dimiliki oleh Ibn Arabi, maka
pengalaman mi‟raj Ibn Arabi juga tidak dapat dilepaskan dari aspek imajinasi
tersebut. Maka dari itu, penelitian ini mencoba menganalisis tentang
bagaimana imajinasi itu diterapkan oleh Ibn Arabi, sekaligus menjelaskan
mengenai alasan dibalik adanya imajinasi dalam penarasian pengalaman
mi‟raj di beberapa kitabnya.

B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini terdiri
dari satu namun dijelaskan dengan beberapa pertanyaan penelitian. Rumusan
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masalah tersebut adalah bagaimana imajinasi pengalaman mi‟raj Ibn Arabi.
Adapun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:
1. Bagaimana imajinasi kesufian menarasikan pengalaman mi‟raj Ibn
Arabi?
2. Bagaimana imajinasi berperan dalam kesufian Ibn Arabi?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui imajinasi kesufian Ibn Arabi dalam menarasikan
pengalaman mi‟raj.
2. Untuk menganalisis pentingnya imajinasi dalam kesufian Ibn Arabi.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari dua yaitu bersifat teoritis dan
praktis.
1. Secara teoretis, penelitian ini mencoba mengembangkan teori imajinasi
dalam kajian Studi Islam utamanya menjelaskan pengalaman mi‟raj Ibn
Arabi.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjelaskan kepada masyarakat luas
bahwa bermi‟raj tidak hanya dapat dilakukan oleh Nabi semata melainkan
juga oleh pengikut Nabi meski dalam kadar yang berbeda.
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E. Tinjauan Pustaka
Penelitian dan karya ilmiah yang mengkaji Ibn Arabi cukup banyak
dilakukan oleh para sarjana. Pemikiran serta karyanya bahkan menjadi salah
satu diskursus tersendiri yang tidak bisa selesai dibahas. Karyanya akan selalu
menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, mengingat bahwa perkembangan ilmu
pengetahuan modern yang semakin berkembang. Pada intinya pemikiran dan
karya Ibn Arabi akan dijadikan sebagai salah satu karya klasik Islam yang
selalu mendapat perhatian dari kesarjanaan, baik muslim maupun nonmuslim.
Penelitian yang melihat dari aspek imajinasi dari pemikiran maupun
karya Ibn Arabi adalah William C Chittick dan Henry Corbin. Penelitian
William C Chittick mendasarkan pada aspek karya dan pemikirannya dengan
pendekatan imajinasi. William C Chittick berargumen bahwa Ibn Arabi
meletakkan imajinasi sebagai elemen konstitutif yang fundamental. Dengan
pemahaman seperti ini William C Chittick mencoba meletakkan aspek
imajinasi sebagai salah satu upaya untuk mencari pengetahuan, suatu hal yang
bertentangan dengan rasionalitas Barat.8
Sementara itu, pendetakan yang sama juga dilakukan oleh Henry
Corbin dalam melihat secara spesifik tentang pemikiran teofanik-sufistik Ibn
Arabi. Dalam penelitiannya, Henry Corbin mencoba melihat tentang konsep
wahdlatul wujud Ibn Arabi sebagai suatu pemikiran yang kreatif. Henry
Corbin mengkritik beberapa pengkaji Ibn Arabi terdahulu yang meletakkan
8

William C Chittick, Dunia Imajinal Ibn Arabi, 19.

12

pemikirannya tersebut sebagai ajaran yang panteistik. Seperti penelitian A.E
Afifi9 yang mengatakan bahwa Ibn Arabi menganut panteisme yang
mempunyai suatu bentuk akosmisme dan memandang bahwa Ibn Arabi
merupakan seorang panteis sempurna.
Begitu juga dengan pendapat dari Fazlur Rahman yang mengatakan
bahwa sistem pemikiran Ibn Arabi sepenuhnya bersifat monistik dan
panteistik, di mana ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran Islam
ortodoks.10 Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibrahim Madkour
yang memberi penilaian tentang ajaran wahdatul wuju>d Ibn Arabi bersifat
panteistik.11
Penelitian lainnya yang berbicara secara spesifik tentang konsep mi‟raj
Ibn Arabi adalah Zainuddin. Dalam penelitiannya yang berjudul “Having
Mi‟raj By al-Qur‟an: Study on Ibn al-Arabi‟s Perspective over al-Qur‟an
Media of Mi‟raj” mengatakan bahwa al-Qur‟an merupakan media untuk
bermi‟raj. Terdapat empat alasan untuk menjelaskan demikian. Pertama, alQur‟an merupakan sebuah buku yang dianggap sebagai miniatur kosmos atau
alam semesta. Semua yang ada dalam al-Qur‟an dapat ditemukan di alam
semesta. Kedua, surah dalam al-Qur‟an dipandang sebagai langkah-langkah
atau tingkatan untuk menuju spritualitas mi‟raj. Ketiga, mi‟raj dilakukan
hanya dengan mengaktualisasikan semua hukum yang ditetapkan oleh
syariah. Keempat, secara umum terdapat 28 tangga mi‟raj yang memiliki
9

A.E Afifi, Mystical Philosopy of Muhyi al-Din Ibn al-Arabi, (Cambridge: Cambridge
University Press, 1936).
10
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kemiripan dengan 28 makha>rij al- h}uru>f dalam al-Qur‟an. Maka dari itu,
apabila seseorang membaca al-Quran dengan taat sebenarnya mencoba
mendaki untuk bertemu Allah melalui 28 huruf-Nya.12
Penelitian yang secara spesifik membahas kitab Ibn Arabi tentang
mi‟raj ada dua. Pertama penelitian yang ditulis oleh Habibur Rahman
Chudhury yang berjudul “Three Treatises on the Theme of Al-Isra wa alMi‟ra>j: Being an Edition of Ibn Arabi‟s Kitab Al-Isra> Ila> Maqa>m al-Asra>, Ibn
Sawdakin‟s Kita>b Al-Naja>h, dan Al-Ghaiti‟s Kita>b Al-Ibtiha>j”. Di dalam kitab
ini Habibur Rahman menjelaskan adanya perbedaan pemahaman tentang para
pemikir muslim mengenai Isra Mi‟raj. Perbedaan tersebut terletak pada
konsentrasi keilmuan dari masing-masing penulis. Di satu sisi Habibur
Rahman menemukan adanya penafsiran dan penceritaan dalam versi
ahlusunnah. Sementara kitab Ibn Arabi menjelaskan Isra Mi‟raj dalam
perspektif sufi.13
Dari beberapa kajian sebelumnya ditemukan perbedaan sebagai
pembeda dengan penelitian ini. Secara spesifik, kajian mengenai konsep
mi‟raj Ibn Arabi dalam beberapa kitabnya dengan pendekatan imajinasi
belum dibahas oleh para sarjana sebelumnya. Apa yang ditulis oleh Henry
Corbin dan William C Chittik dengan pendekatan imajinasi adalah pada ranah
pemikiran dan karyanya. Sementara apa yang ditulis oleh Habib Rahman
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14

Chudury dan Zainuddin berbicara tentang kitab al-Isra>’ Ibn Arabi namun
tidak menggunakan pendekatan imajinasi.
Sementara dalam penelitian ini fokus utamanya pada kisah pengalaman
mi‟raj Ibn Arabi yang dituangkan dalam beberapa kitabnya. Imajinasi yang
dimaksud juga memiliki fungsi

yang berbeda sebagaiamana yang

disampaikan oleh Corbin dan Chittick. Imajinasi dalam penelitian ini
digunakan untuk mengkaji pengalaman mi‟raj Ibn Arabi.
F. Kerangka Teori
Imajinasi berasal dari bahasa latin yaitu imagination atau imaginary.14
Dalam bahasa Inggris disebut dengan imagination. Kata tersebut kemudian
diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti daya pikir untuk
membayangkan atau khayalan. Secara terminologis ada banyak definisi yang
diungkapkan oleh para pakar tentang makna dari imajinasi itu sendiri. Makna
tersebut diberikan sesuai dengan kapabilitas dan konsentrasi dari para pakar.
Misalnya imajinasi dari sudut pandang filsafat, sebagaimana yang
diungkapkan oleh Paul Edward, bahwa imajinasi merupakan daya untuk
membentuk gambaran (imaji) atau konsep-konsep mental yang tidak secara
langsung didapatkan dari sensasi.15 Sementara menurut Loren Bagus
mengartikan bahwa imajinasi merupakan kegiatan membayangkan atau
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membentuk kesan-kesan atau konsep-konsep mental yang sesungguhnya
tidak ada bagi indera-indera.16
Menurut Henry Corbin, teori imajinasinya dikembangkan dari pemikiran
Ibn Arabi. Corbin menemukan ada dua klasifikasi imajinasi dalam pemikiran
Ibn Arabi yaitu khaya>l munfas}il dan khaya>l muttas}il.17 Khaya>l muttas}il adalah
imajinasi yang berpadu dengan subjek yang berimajinasi serta tak terpisah
darinya, sedangkan imajinasi munfas}il adalah imajinasi mandiri yang terpisah
dari subjek.
Imajinasi pertama harus dibedakan antara imajinasai-imajinasi yang
direncanakan terlebih dahulu atau dipicu oleh proses pikiran yang sadar, dan
imajinasi yang hadir sendiri kepada pikiran secara spontan, seperti mimpi.
Ciri khusus imajinasi yang berpadu ini adalah ketidakterpisahannnya dari
sujbek yang berimajinasi, yang hidup dan mati bersamanya. Imajinasi yang
terpisah dari subjek di sisi lain memiliki realitas otonom dan mandiri pada
dataran dunia tengah, dunia ide-bayangan. Karena berada „di luar‟ subjek
yang berimajinasi, imajinasi ini dapat juga dilihat oleh orang lain di dunia
lahiriah, dalam dalam praktiknya orang lain ini pasti kaum mistik18.
Fakta bahwa berbagai bayangan yang terpisah ini tinggal mandiri di
dalam sebuah alam yang khas milik mereka, sehingga imajinasi temapt
mereka terjadi adalah suatu kehadiran yang memiliki status esensi (H{adha>rat
Dza>thiyyah) yang secara abadi mampu menerima ide-ide dan roh-roh serta
16
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mampu

pula

memberikan

mereka

tubuh-tubuh

penampakan

yang

memungkinkan mereka menampak.19 Dengan pengertian ini maka apa yang
dimaksud dengan imajinasi aktif adalah menempatkan yang gaib dan yang
kasatmata yang rohani dan yang jasmani ke dalam sym-pathy. Imajinasi aktif
yang memungkinkan kita untuk mencitai suatu wujud dari dunia inderawi,
yang padanya kita mencintai menifestasi kekasih ilahiah sebab kita
merohanikan wujud ini dengan mengangkatnya (dari rupa inderawi) menuju
bayangan yang tidak kenal (bayangan teofanik) dengan memberikan dia
sesuauatu yang lebih tinggi dari yang dimilikinya. 20
Sementara pandangan berbeda diberikan oleh Chittick yang
mengatakan bahwa imajinasi adalah alam. Menurut Chittick imajinasi adalah
alam antara yang ada di tengah-tengah antara dua alam makhluk yang duniam
ental yakni alam spiritual dan alam badaniah. Dua alam tersebut berlawanan
menurut istilah dan kualitas-kualitas yang bertentangan, misalnya antara
cahaya dan kegelapan, tidak terlihat atau gaib dan indera, batin dan lahir,
tersembunyi dan tampak. Dalam hal ini, imajinasi adalah suatu pertenngahan
yang ada antar dua segi tersebut, sehingga memliki atribut keduanya. oleh
karena itu, dunia/alam imajinasi mikrokosmis perlu digambarkan dengan
„tidak/tidak juga‟ atau baik (keduanya)/ maupun.21
Imajinasi merupakan penjelmaan (tajassud) hal-hal yang berisfat
immaterial, sekalipun mereka tidak memperoleh semua atribut fisikalitas.
Mimpi misalnya adalah realtias psikis beruapa kesasaran yang menjelma
19
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sebagai imaji. Imajinasi yang memungkinkan realitas gaib dapat digambarkan
memiliki atribut berkenaan dengan dunia yang dapat diinera, misalnya seperti
malaikat yang dikabarkan memiliki sayap. Dan penjelasan ini bukan sematamata metafora belaka, karena makhluk gaib itu sesungguhnya mengambil
bentuk yang dapat dilihat di alam imajinal.
Ketika

imajinasi

digambarkan

sebagai

suatu

realitas

dalam

mikrokosmos manusia, istilah tersebut digunakan dalam dua pengertian yang
berdekatan. Dalam pengertian pertama, imajinasi adalah jiwa, dan karenanya
di abersesuaian dengan alam imajinasi di dalam mikrokosmos. Imajinasi
adalah diri manusia, yang bertindak sebagai penengah di antara cahaya dan
ruh Ilaihah yang berisfat immaterial dengan gelap dan tubuh yang bodoh.
Kedua, imajinasi bersesuaian kurang lebih terhadap kemampuan mental. Ini
adalah suatu kekuatan spesifik dari jiwa yang menjembatani antara dunia
spiritual dengan fisikal.22
Teori imajinasi di atas akan digunakan untuk menganalisis pengalaman
mi‟raj Ibn Arabi sebagaimana yang dituangkan dalam beberapa kitab Ibn
Arabi. Analisis kitab tersebut akan menggunakan konsep imajinasi yang
dikembangkan oleh Henry Corbin dan William C Chittick yang diambil dari
pemikiran Ibn Arabi sendiri. Konsep tersebut tidak hanya membicarakan
tentang bagaimana imajinasi yang digunakan oleh Ibn Arabi dalam proses
mi‟raj melainkan juga sebagai kemampuan kreatif untuk memahami dan
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menafsirkan pengalaman mi‟raj untuk dapat dipraktikkan umat Nabi
Muhammad.
G. Metodologi Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan hermeneutika. Menurut
Nasr Hamid Abu Zaid metode hermenutika

sama halnya dengan segala

bentuk penafsiran. Menurutnya teks-teks linguistik memiliki struktur
kebudayaan tertentu yang diproduksi sesuai dengan aturan-tauran dari
kultur.23 Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis tentang adanya
keterhubungan antara konteks di mana Ibn Arabi itu hidup dan model
pemahamannya tentang isra mi‟raj yang dituangkan dalam kitab al-Isra>’.
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif dengan model studi kepustakaan. Sedangkan analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian ini
menggunakan pendekatan psikologi transpersonal. Hal ini disebabkan karena
imajinasi tersebut juga membahas mengenai jiwa. Oleh karena itu, untuk
memberikan kejelasan alur berfikir dalam penelitian ini maka pendekatan
psikologi transpersonal penting untuk digunakan. Psikologi transpersonal
memberikan penjelasan jiwa dengan melibatkan aspek spiritualitas manusia.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu
sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diambil dari karya
utama Ibn Arabi, utamanya yang membicarakan tentang Isra Mi‟raj, seperti
kitab Al- Isra>’ ila> Maqa>m al -Asra>’ , Risa>lat al-Anwa>r, dan Futu>h}at al23

Nashr Hamid Abu Zaid, Kritik Wacana Agama, terj. Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta:
LKiS, 2003), 211.
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Makkiyah fi Ma‟rifah al-Asra>r al-Malikiyyah wa al-Mulkiyah. Sementara
sumber sekunder diperoleh melalui kajian penelitian tentang Ibn Arabi yang
berupa buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya.
Metode

pengumpulan

data

dalam

penelitian

ini

adalah

kepustakaan. Hal ini dikarenakan model dalam penelitian ini adalah studi
pustaka atau literature, oleh karenanya metode pencarian data yang digunakan
dalam penelitian ini juga bersifat kepustakaan.
Sementara itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan tiga tahap analisis model Miles dan Huberman. Tiga tahap
tersebut; pertama tahap reduksi data. Pada tahap ini data-data yang sudah
terkumpul dipilah sesuai dengan yang dibutuhkan; kedua, tahap penyajian
data. Pada tahap ini data dianalisis dengan menggunakan pendekatan atau
landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini; Ketiga, menarik
kesimpulan dan verifikasi data.
H. Sistematika Pembahasan
Berikut merupakan susunan pembahasan yang akan dipaparkan pada
penelitian ini:
Bab pertama membahas mengenai latar belakang yang menjelaskan
tentang pentingnya penelitian ini untuk dikaji. Kemudian merinci tentang
rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Ketiga,
menjelaskan secara spesifik letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya untuk mencari kebaruan penelitian.
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Bab kedua membahas mengenai genealogi Ibn Arabi, berikut dengan
latar belakang kehidupan, keilmuan, serta para tokoh yang mempengaruhinya.
Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang kitab-kitab Ibn Arabi serta
karakteristik dalam karya tersebut.
Bab ketiga dalam penelitian ini akan membahas imajinasi kesufian Ibn
Arabi dalam menarasikan pengalaman mi‟raj. Narasi tersebut dapat dilihat
dalam beberapa karyanya. Dalam bab ini dijelaskan mengenai mimpi dalam
keterkaitannya dengan pembentukan alam imajinal.
Bab keempat akan membahas hubungan jiwa rasional dalam mi‟raj.
Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan keterkaitan imajinasi kreatif dalam
simbol maupun tahapan mi‟raj Ibn Arabi. Terakhir, menjelaskan pengalaman
jiwa ketika mi‟raj dengan pendekatan psikologi.
Bab kelima akan menjadi penutup dalam penelitian ini. pada bab kelima
akan diuraikan temuan hasil penelitian ini.
.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini menemukan bahwa pengalaman mi’raj Ibn Arabi
dijelaskan dalam tiga kitab yaitu kitab al-Isra ila> Maqa>m al-Asra>’, Risa>lah alAnwa>r, dan al-Futu>ha} t al-Makkiyah No. 167 dan 367. Kitab Al-Isra ila>
Maqa>m al-Asra>’ menjelaskan secara kronologis bagaimana perjalanan Ibn
Arabi ketika bermi’raj yang dimulai dari awal keberangkatan hingga ke
Sidrah al-Muntaha>’. Kitab Risa>lah al-Anwa>r,membicarakan tentang adanya
pengalaman mi’raj di kalangan para sufi jika beliau mampu untuk
melaksanakan beberapa tuntunan yang telah disyariatkan. Dalam kitab
tersebut Ibn Arabi menjelaskan metode atau cara untuk mencapai maqam
tertentu hingga beliau layak untuk dimi’rajkan. Kemudian kitab yang terakhir
adalah al-Futu>ha} t al-Makkiyah membahas penafsiran isra mi’raj dalam Al
Qur’an maupun Hadist sebagai legitimasi bahwa manusia pengikut Nabi
Muhammad dapat melakukannya, meski dengan tingkatan yang berbeda.
Dalam kitab itu juga dijelaskan bagaimana proses awal isra Ibn Arabi hingga
menjelaskan kosmologi mi’raj.
Dalam pengalaman mi’raj tersebut peneliti menemukan peran
imajinasi dalam mi’raj Ibn Arabi. Hal ini ditandai dengan dua hal yaitu:
Pertama, Ibn Arabi mendefinisikan imajinasi sebagai alam perantara atau
alam imajinal. Di alam imajinal ini ruh manusia dapat bertemu dengan
ruhaniah makhluk lain bahkan juga ruhaniah para Nabi. Oleh karena itu, Ibn
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Arabi ketika bermi’raj dapat bertemu ruhaniah para nabi terdahulu di alam
imajinal ini.
Imajinasi dapat aktif ketika manusia telah terbebas dari jiwa vegetatif
dan jiwa hewani. Kedua jiwa tersebut menandakan adanya nafsu yang
menjadi penghalang manusia untuk sampai pada maqam tertentu. Oleh karena
itu, untuk sampai pada maqam tertentu kedua jiwa ini harus ditekan untuk
dapat memaksimalkan jiwa yang ketiga yakni jiwa rasional. Jiwa rasional
merupakan jiwa yang dapat menghubungkan dunia realitas manusia dan
realitas makrokosmos. Untuk mengaktifan jiwa tersebut, manusia selain
menghilangkan kedua jiwa tersebut juga harus dalam keadaan terjaga. Ibn
Arabi memahami keadaan terjaga itu pada saat tidur dan dilanjutkan dengan
bermimpi. Mimpi adalah pintu gerbang menuju alam imajinal yang kemudian
akan diteruskan oleh jiwa rasional untuk menghubungkan kepada ruhaniah
para nabi.
Kedua, imajinasi kreatif Ibn Arabi dapat ditemukan dalam
pemahamannya tentang makna batin yang terkandung dalam teks al-Qur’an
dan hadis. Penjelasan nas tentang mi’raj dipahami oleh Ibn Arabi melalui dua
cara yakni makna lahir dan makna batin. Pemaknaan menggunakan makna
batin ini merupakan salah satu peran dan fungsi imajinasi Ibn Arabi.
Tujuannya pemaknaan tersebut untuk melegitimasi dan memperkuat
pendapatnya tentang mi’raj Nabi Muhamamd yang dapat dilakukan oleh
umatnya. Dengan demikian, Ibn Arabi menafsirkan mi’raj sebagai bagian dari
pengalaman mistik atau spiritual seperti lainnya. Hanya saja pengalaman
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tersebut berbeda dengan Nabi Muhammad karena hasil yang didapat bukan
berupa syariat namun ketenangan hidup.
Pengalaman mi’raj adalah salah satu praktik spiritual manusia ketika
sudah mencapai maqa>m tertentu. Pengalaman tersebut menjadi penanda
bahwa seseorang telah mencapai maqam tertinggi dalam dunia sufi. Dalam
kajian kejiwaan atau psikologi transpersonal, fenomena tersebut dapat saja
terjadi karena dalam diri manusia terdapat aspek transenden yang dapat
menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Oleh karenanya melalui pelatihan
spiritual, jiwa tersebut akan terasah dan akan lebih mudah untuk sampai pada
tingkat paling tinggi.
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