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 Manusia memiliki perjalanan eksistensial dan internal, baik kita 
menyadarinya atau tidak. Perjalanan material dan eksternal adalah perjalanan 
keterpisahan, sebab pejalan dan jalan serta tujuan adalah tiga entitas yang 
terpisah. Namun, dalam perjalanan eksistensial dan internal, pejalan dan 
jalan serta tujuan adalah satu kesatuan dan tak terpisah. Pejalan adalah jiwa 
dan jalannya adalah jiwa serta tujuan yang akan dicapai, yaitu Ilahi, juga ada 
di dalam jiwa. Buku ini akan mengantarkan kita secara bertahap bagaimana 
berjalan dari diri bersama diri sehingga sampai ke dalam diri yang paling 
batin, di mana pada saat itu tak ada lagi hijab antara hamba dengan Ilahi. 
Selamat membaca!—Muhammad Nur, Direktur Rumi InstituteFaidh al-
Kasyani merupakan salah seorang yang menguasai beragam ilmu. Sangat 
jarang ditemukan orang dengan kemampuan sepertinya di dunia Islam.—
Allamah Thabathabai, Penulis Tafsīr Al-Mīzān Risalah ini merupakan anjuran 
dan amalan niscaya bagi pesuluk sebagai bekal awal yang tanpanya dia tidak 
mungkin maju dalam perjalanan ruhani. —Abdul Aziz Abbacy, Dosen Tasawuf 
STFI Sadra
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 Ibn Sina lantaran begitu sadar pada arti penting logika, sampai-
sampai menyatakan bahwa “logika adalah kunci pengetahuan, dan 
pengetahuan adalah kunci kebahagiaan, tujuan tertinggi manusia.” Ungkapan 
yang hendak menyatakan bahwa pengetahuan tak dapat dibuka, terkunci 
atau sulit dipahami, jika tanpa logika.

 Banyak pemikir menganggap logika sebagai langkah awal atau 
pendahuluan untuk mencapai ilmu-ilmu yang lain. Malah, sebagian pemikir, 
semisal Ibn Rusyd dan al-Ghazali, menganggap kajian logika sebagai pelajaran 
pengantar wajib bagi ilmu-ilmu lainnya. Kendatipun memang, para ulama 
berbeda pendapat tentang hukum belajar logika, sebagian berpendapat 
hukumnya fardu kifayah, sementara sebagian yang lain berpendapat 
hukumnya fardu ain. 

 Pengetahuan perlu dibuka dan disingkap karena di dalamnyalah 
kebahagiaan tertinggi dapat ditemukan. Dalam dunia pengetahuan, tujuan 
tertinggi manusia bukanlah harta, jabatan, maupun kenikmatan fisikal, 
melainkan kebahagiaan. Ia disebut tertinggi karena tidak ada tujuan lain yang 
lebih tinggi darinya. Menariknya, tujuan tertinggi ini hanya didapat melalui 
pengetahuan, yang kuncinya dibuka dengan logika.

 Maka, logika adalah kunci kebahagiaan dan harus betul-betul 
dipahami dan dimanfaatkan secara tepat sejak awal jika kebahagiaan ingin 
dicapai. Melalui buku ini, Anda akan dituntun untuk berpikir logis dan 
mengenal prinsip-prinsip logika yang penting.
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 Sejak abad ke-5 SM, keraguan seputar kemungkinan pengetahuan 
terhadap realitas mulai menggejala. Hal ini dipicu oleh kemunculan kaum Sofis 
(sophist). Lambat laun, kecenderu- ngan ini di satu sisi semakin mendapatkan 
perhatian, dan di sisi lain semakin  berkembang dan melahirkan varian-varian 
skeptis baru, bahkan hingga masa kini. Sejumlah pemikir pendukungnya pun 
menyuguhkan argumentasi atas klaimnya, kendatipun tidak semuanya.

 Penulis buku ini berupaya menjawab sejumlah dalih yang diajukan 
kaum Skeptisis. Dengan merujuk pada beberapa karya representatif dari 
pemikir-pemikir skeptis, penulis mencermati dan menelusuri dasar-dasar 
pandangan mereka, kemudian berusaha mengkritisinya seraya menjelaskan 
dan menganalisis konsep-konsep dan basis argumentasi mereka.

Banyak orang, termasuk para sarjana, tidak menyadari bahwa peradaban 
modern melaju dengan kendaraan empirisme dan rasio instrumental di atas 
jalan pemikiran yang mengingkari kemampuan akal budi dalam memahami 
realitas dan tujuan perjalanan itu sendiri. Buku ini mendedah asumsi-asumsi 
dasar tiga tokoh utama pemikiran dan kebudayaan Barat modern: Rene 
Descartes, David Hume, dan Immanuel Kant. Muncul pertanyaan mengapa 
sains dan teknologi berkembang pesat di atas skeptisisme? Atau salahkah 
pertanyaan ini?
—Dr. Ir. Husain Heriyanto, M.Hum, Penulis buku 
“Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam” (Jakarta: Mizan, 2011); Dosen 
Program Master Studi Islam Univesitas Paramadina.

Skeptisisme sebagai aliran pemikiran yang berambisi meragukan segalanya, 
tentu saja bukan anak kemarin sore di jagat filsafat. Buku yang saya sunting 
dengan penuh optimisme ini karena begitu detail dan lugas dalam mengupas 
isi dan historisme skeptis, hanya ingin menunjukkan; meski terkesan berpostur 
kritis, Skeptisisme ditakdirkan terkungkung dalam dilema epistemologis tak 
berujung, yaitu hasrat menjadi realitas yang justru ingin disangkal- nya terus-
menerus.
—Dede Azwar, editor 
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Karya politik Ibn Rusyd ini merupakan karya langka. Alasannya sederhana, 
Ibn Rusyd tidak menjadikan karya ini sebagai momentum untuk menunjukkan 
otentisitasnya, kepiawaiannya, atau bahkan keunggulannya dari para 
filosof sebelumnya. Ia justru mengkhususkan otentisitas dan kepiawaian itu 
untuk menyembunyikan karakteristiknya. Tekad Ibn Rusyd dalam karya 
ini merupakan bukti dari karakteristik itu, karena hakekatnya tidak mudah 
untuk  dijawab: kenapa Ibn Rusyd tidak menulis buku ini dengan atas nama 
dirinya sendiri? Padahal dalam teks buku ini ada semacam revolusi dari “ia 
mengatakan” menuju “kami mengatakan”. 
—Ralph Lerner, (Pakar Politik Islam).

 Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa buku yang kini ada di tangan pembaca 
mempunyai daya pikat tersendiri, karena tampaknya buku ini menyiratkan 
dimensi lain dari sekian banyak dimensi yang dimiliki oleh seorang Ibn Rusyd 
dalam proyek multi-dimensinya yang dikerjakan dengan segenap kesadaran 
dan perencanaan yang integral. Yang pasti, proyek yang dimaksud adalah 
proyek reformasi agama, filsafat, dan sains. 
—Muhammad Abid al-Jabiri, (Filosof Islam). 

Buku ini tidak sekedar memberi pemahaman kepada Anda tentang politik 
utama dan politik durjana, tetapi juga layak dijadikan sebagai “juru bicara” 
yang lugas untuk mengajukan kritik terhadap kekuasaan egoistik yang telah 
dan tengah melanda di berbagai negeri mayoritas Muslim, karena istilah 
kekuasaan egoistik yang diciptakan Ibn Rusyd dalam buku ini tidak lebih 
diartikan sebagai kekuasaan yang dihuni oleh para penguasa yang hanya 
berusaha mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan nafsu perut mereka 
sendiri, dan mengusung kekayaan negara ke dalam rumah pribadi mereka.  —
Zainuddin, (Penerjemah dan Editor).
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 Kita dapat mengatakan bahwa dalam lebih dari satu cara “filsafat 
metafisika” Shadr al-Din [Mulla Sadra] menggambarkan suatu tren baru 
dalam filsafat Islam. Shadr al-Din melakukan berbagai usaha untuk menguji 
setiap pandangan dan argumen filosofis yang pernah dikenal berkenaan 
dengan prinsip dan metode. Ia kemudian menyeleksi apa yang dinilainya 
sebagai argumen terbaik, merumuskannya kembali dan akhirnya mencoba 
merekonstruksi suatu sistem yang konsisten. Filsafat sistematiknya bukan 
Peripatetik ataupun Iluminasionis, melainkan rekonstruksi baru dari 
keduanya, yang berfungsi sebagai saksi bagi kesinambungan pemikiran 
filsafat dalam Islam.
—Hossein Ziai, Profesor Filsafat Islam dan Kajian Iran di UCLA

 Buku ini tidaklah harus dilihat sekadar sebagai pengantar 
informatif, tetapi kita harus melihatnya sebagai sebuah pengantar untuk 
menghidupkan elemen intelektual atau “philo sophia”, yaitu cinta hikmah yang 
selama ini terpendam dalam diri kita. Kita harus mulai sadar bahwa kita sudah 
lama menjauh dan kehilangan akar peradaban tradisi Islam. Seperti kita lihat 
di kalangan Sufi yang mempunyai tradisi membaca manakib dengan tujuan 
bukan sekadar untuk menceritakan tentang hal ihwal seorang guru, tetapi 
yang paling penting adalah untuk mengingatkan kepada para murid bahwa di 
dalam diri mereka terpendam sebuah kemungkinan untuk mencapai maqam 
al-‘āliyyah [yang tinggi]. Begitu juga dengan membaca tulisan seperti ini.
—Muhammad Baqir, Murid Seyyed Hossein Nasr

 Buku pengantar ke biografi intelektual Mulla Sadra sudah lama 
kita tunggu-tunggu. Sudah cukup lama pemikiran Mulla Sadra diperkenalkan 
di Indonesia, termasuk terjemahan beberapa bukunya, namun belum ada 
biografi memadai tentang hidup dan garis besar pemikiran tokoh ini. Karya 
Nasr ini, meski ringkas dan mudah dipahami, pada saat yang sama bersifat 
komprehensif dan tak kehilangan kedalaman. Buku ini bisa menjadi pengantar 
yang bagus untuk memelajari lebih jauh pemikiran Mulla Sadra.
—Haidar Bagir, dosen STFI Sadra Jakarta

Seyyed Hossein Nasr merupakan filsuf dan metafisikawan Islam terkemuka 
di abad ini. Aktif sebagai guru besar studi Islam di George Washington 
University, Washington D.C., dan termasuk   ilmuwan ulung dalam bidang 
perbandingan agama, sejarah sains, seni, dan filsafat.
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Buku yang ada di tangan pembaca ini mendiskusikan 
isu tanzāh dan tasybāh dalam pemikiran Ibn ‘Arabi, beserta konsekuensi-
konsekuensi turunannya. Buku, yang ditulis dengan cukup serius oleh 
seseorang yang mendalami Ibn ‘Arabi dan diterjemahkan secara apik 
dan cukup akurat, ini berhasil menghadirkan analisis dan perbandingan 
yang kaya dan mencerahkan tentang salah satu soal paling krusial dalam 
pemikiran Islam di sepanjang sejarahnya. 
—Haidar Bagir, Direktur Utama Penerbit Mizan

Ibn Arabi berperan dalam membawa ajaran tasawuf ke dalam arus utama 
intelektualitas Islam, yang dalam hal apapun bergerak lebih ke arah filsafat 
ketimbang ke arah kalam.
—William Chittick, Pakar Ibn Arabi

Dengan mengulang pernyataan terkenal Whitehead tentang Plato—dan 
dengan derajat melebih-lebihkan yang agak serupa—dapat dikatakan bahwa 
sejarah pemikiran Islam setelah Ibn Arabi (setidaknya hingga abad ke-18 
dan saat persinggungan Islam dengan Barat modern) hanyalah sebagai 
serangkaian catatan kaki terhadap karyanya.
—James Morris, Pakar Ibn Arabi

Tasybāh dan tanzāh merupakan satu dari sekian topik yang kerap 
menegangkan berbagai kalangan beriman. Topik ini sekaligus menjadi 
medan uji keteguhan iman, kekuatan akal, dan penyaksian hati seperti pada 
kasus al-Hallaj dan Siti Jenar. Berfokus pada tasawuf Ibn Arabi, buku ini 
merupakan sebuah kontribusi ilmiah dalam upaya mengadaptasikan topik 
ini pada tingkat pemahaman teks agama dan penalaran akal.
—Ammar Fauzi, Dosen Filsafat Islam dan Tasawuf STFI Sadra Jakarta

 Bak “hilang ditelan bumi” barangkali merupakan ungkapan yang 
tepat untuk menggambarkan bentuk-bentuk hermeneutika dan estetika 
Islam yang nyaris raib dari mata pelajaran sastra dan sejarah pemikiran di 
lembaga-lembaga pendidikan kita yang telah terbaratkan. Kini, keduanya 
menjadi sesuatu yang asing bagi sarjana dan masyarakat sastra kita. Tidak 
sedikit dari mereka yang dengan sewenang-wenang menganggap semua itu 
tidak pernah ada dan karena itu ternilai tidak penting.
 Kendati demikian, semakin menariknya minat terhadap karya-
karya bercorak sufistik dan apresiasi yang jauh lebih baik terhadapnya 
dibanding sebelumnya, mulai memberi angin segar bagi tersentuhnya kembali 
aspek-aspek hermeneutis dan estetis Islam. Dua aspek ini sejatinya telah 
hadir sejak agama ini muncul, bahkan pernah dikenal dalam sejarah sastra 
dan seni di Indonesia, serta diamalkan dalam telaah dan pemahaman sastra. 
Dalam proses terciptanya ma-  syarakat dan bangsa yang maju secara budaya, 
estetika maupun hermeneutika mesti diberikan perhatian yang serius. 
 Buku ini merupakan upaya dan ekspresi khusus namun serius 
dalam memberikan perhatian terhadap hermeneutika dan estetika dalam 
Islam. Penulis, dengan kepekaan sastranya, mendedah persoalan-persoalan 
hermeneutika dan estetika, berikut perdebatan dan penerimaannya, seraya 
menghadirkan pula kajian-kajian dari tokoh-tokoh, baik dalam dunia Islam-
Indonesia maupun non-Indonesia mengenai hal ini. Pada saat yang sama, tak 
jarang penulis mengajak pembaca untuk merenung dan mencari relevansi 
esetetika pada zaman kekinian. 

****
Abdul Hadi W.M., seorang budayawan, sastrawan, dan ahli filsafat. Dia juga 
dikenal sebagai pencipta puisi bercorak sufistik dan penerjemah puisi-puisi 
Jalaluddin Rumi, Hafiz, Mohamad Iqbal, Tagore, Rilke, Goethe, Holderlin, 
Sa`di, Ibn `Arabi, T.S.Eliot, Omar Khayyam, William Black, dan sejumlah puisi 
lainnya. Abdul Hadi W.M. pernah memperoleh penghargaan Satyalancana 
Kebudayaan 2010 dari Presiden Susilo Bambang Yodhoyono.

Hukum atau aturan logika laksana perangkat yang dengannya kita 
mengukur argumentasi mengenai topik-topik ilmiah maupun filosofis, 
sehingga kesimpulan kita tidak sampai salah. Logika bagi seorang ilmuwan 
maupun filsuf seperti bandulan pengukur tegak lurus bagi tukang batu yang 
dengannya ia dapat mengukur apakah tembok yang ia bangun ini sudah tegak 
dan lurus ataukah belum. Logika dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Perannya dengan demikian sangatlah 
krusial. Jika digunakan dengan baik, logika membebaskan dalam arti tidak 
mengkungkung pemikiran, dan di atas semuanya, ia dapat memunculkan sifat 
keberanian. Tidak seperti pemikiran tidak logis, yang akan merasa ragu katika 
menarik kesimpulan lantaran ia tidak pernah tahu apa yang ia maksudkan 
atau yang ia kira, pemikiran logis atau pemikiran yang didasarkan atas logika 
bersifat meyakinkan dan karena itu menenangkan.
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Bookpaper 223 hal.
ISBN: 978-602-9261-
53-0
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Sungguh, buku ini adalah hasil kerja keras dari para cendekiawan Islam 
Indonesia yang patut disyukuri. Sejatinya, dalam karya ini, mereka telah 
menghadirkan spektrum pemikiran dalam tasawuf yang begitu luas. Karenanya, 
buku ini layak menjadi bahan pengajaran tasawuf.  
—Prof. Dr. Nasaruddin Umar, penulis buku “Tasawuf Modern: Jalan Mengenal 
dan Mendekatkan Diri kepada Allah Swt.” dan Wakil Menteri Agama RI periode 
2011 - 2014

Buku ini telah merekam resume dan kajian kritis dan mendalam terhadap 
kitab-kitab magnum opus ilmu tasawuf. Kitab-kitab yang dipilih oleh para 
pengkajinya merupakan kitab-kitab yang dalam sejarah pemikiran Islam telah 
dinobatkan sebagai cetak biru tasawuf dari dulu sampai hari ini dan bahkan 
mungkin sampai hari nanti. Sebab, kitab-kitab tersebut selaksa kompas yang 
menunjukkan arah yang tepat untuk melabuhkan hati, pikiran, dan amaliyah 
kita ke satu arah samudera kearifan. Sekaligus sebagai Globe (Bola dunia) yang 
membentangkan peta mistisisme Islam yang signifikan bagi para praktisi, pe-
jalan spiritual (salik), petualang, penjelajah, dan pengamat. 
—Mukti Ali, Penulis buku “Islam Mazhab Cinta; Cara Sufi Memandang Dunia” 
dan Program Officer Penelitian & Kajian Kitab Kuning

Buku ini memerkenalkan beberapa karya besar para Sufi. Sebuah karya disebut 
“karya besar” bukan karena tebal atau banyak jumlah halamannya, tetapi 
karena orisinalitasnya, pengaruhnya yang besar, dan posisinya yang signifikan 
dalam sejarah perkembangan tasawuf. Karya seperti ini, biasanya, dibaca dan 
dijadikan rujukan oleh banyak peminat, pengkaji, dan pengamal tasawuf.
—Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, editor dan Guru Besar Fakultas Ushuluddin 
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

****
Beberapa karya para Sufi yang dibahas dalam buku ini meliputi: al-Ri‘āyah 
li Huqūq Allāh karya al-Muhasibi, Kitāb Khatm al-Awliyā’ karya al-Hakim 
al-Tirmidzi, al-Mawāqif wa al-Mukhātabāt karya al-Niffari, al-Luma‘ fī al-
Tashawwuf karya al-Sarraj, al-Ta‘arruf li Madzhab Ahl al-Tashawwuf karya al-
Kalabadzi, Qūt al-Qulūb fī Mu‘āmalat al-Mahbūb karya Abu Thalib al-Makki, 
al-Risālah fī ‘Ilm al-Tashawwuf karya al-Qusyayri, Kasyf al-Mahjūb karya al-
Hujwiri, Manāzil al-Sā’irīn karya al-Anshari, Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn karya al-Ghazali, 
dan Fushūsh al-Hikam karya Ibn ‘Arabi.

WARISAN AGUNG        
TASAWUF 
Mengenal Karya 
Besar Para Sufi
Editor: Kautsar 
Azhari Noer
Soft Cover: 15 x 
23 cm 
Bookpaper 446 hal.
ISBN: 978-602-9261-
57-8
Harga: Rp. 85.000 
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 Setiap zaman mempunyai pelbagai tipologi, kemestian, dan 
tuntutannya sendiri. Semua itu beranjak dari situasi dan kondisi sosial, serta 
dari ditemukannya masalah-masalah baru dan pemahaman-pemahaman 
baru pada zaman itu. Bersamaaan dengan itu, setiap zaman juga mempunyai 
problema, kerumitan, dan kendala yang muncul akibat perubahan sosial dan 
budaya. Semua itu adalah bagian dari sebuah proses sejarah masyarakat. 
 Artinya, pelbagai problema yang samar, kendala, dan kerancuan 
tak terkecuali juga menghampiri generasi masa kini. Untuk menyelesaikan 
hal-hal ini, setidaknya terdapat dua langkah. Pertama, mengulangi kembali 
penulisan khazanah-khazanah ilmiah dan intelektual Islam dengan bahasa 
kontemporer dan mempersembahkan ajaran-ajaran yang tinggi itu melalui 
konteks kekinian kepada ruh, jiwa, dan akal generasi masa kini. Kedua, 
menginferensi (istinbāth) pelbagai kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang 
berkaitan dengan zaman ini dari dasar-dasar universal Islam. 
 Kitab Tafsīr al-Amtsāl ini disusun berdasarkan dua langkah dan 
tujuan tadi. Ditulis oleh seorang ulama masa kini, Syekh Nasir Makarim 
Syirazi, kitab tafsir ini lebih menekankan pada problema-problema konstruktif 
kehidupan—materiil ataupun spiritual—dan problema-problema sosial secara 
khusus, dan berkaitan secara dekat dengan kehidupan individual dan sosial. 
Ringkasnya, Tafsīr al-Amtsāl dirancang untuk menjawab pelbagai kebutuhan 
dan problema kekinian. Penulisannya jauh dari penggunaan istilah-istilah 
ilmiah yang rumit, sehingga ia dapat bermanfaat bagi semua kalangan. 
Terjemahan terkait dengan ayat ditampilkan secara jelas, akurat, dan menarik. 
Arti kata-kata dan asbāb al-nuzūl (sya‘n al-nuzūl) lebih diperhatikan, lantaran 
keduanya mempunyai peranan dalam pemahaman arti sebuah ayat. Tafsir 
semacam ini tentu saat ini sangat dibutuhkan, lantaran—seperti ungkapan 
Imam Ja’far Shadiq—“Orang yang mengetahui zamannya tidak akan bingung 
dan takut oleh timbulnya problema dan tantangan.”

TAFSIR AL-AMTSAL
Tafsir Kontemporer, 
Aktual, dan Populer 
(Jilid 1)
Penulis: Syekh Nasir 
Makarim Syirazi
Hard Cover: 15 x 23 
cm 
Bookpaper 799 hal.
ISBN: 978-602-9261-
54-7
Harga: Rp. 120.000

Penyusunan bibliografi ini sedapat mungkin mencakup sumber-
sumber primer maupun sekunder karya-karya Filsafat dan Mistisisme di 
Indonesia. Lebih dari itu, buku-buku yang dirangkum dalam bibliografi ini 
tidak saja buku-buku karya penulis-penulis Indonesia, tetapi juga karya 
penulis luar negeri yang sudah diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia.

Bibliografi ini diklasifikasikan ke dalam banyak subbab. Fungsinya 
adalah untuk menyiasati banyaknya fokus yang berbeda-beda dari sekitar 
1000-an judul buku yang berhasil dikumpulkan. Misalnya, Filsafat Hukum 
dibedakan dari Filsafat Matematika atau Filsafat Politik, Mistisisme Islam 
dibedakan dari Mistisisme Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian, dari beragam 
fokus ini, semua judul buku dibagi ke dalam enam bagian, yakni judul, no. 
ISBN, pengarang, tempat dan tahun diterbitkan, halaman, serta keterangan.  

Karena itu, saat ini anda tidak perlu lagi susah-susah mencari judul 
buku-buku Filsafat dan Mistisisme yang pernah terbit di Indonesia. Buku 
di tangan anda ini cukup lengkap menyajikan judul-judul buku Filsafat dan 
Mistisisme. Dengan kategorisasi judul-judul buku yang apik, anda dapat 
dengan mudah melacak buku yang dituju. 

BIBLIOGRAFI FIL-
SAFAT DAN MISTI-
SISME
Terbitan Indonesia 
Periode 1950-2011
Penulis: A. Luqman 
Vichaksana
Soft Cover: 14 x 20.5 
cm 
Bookpaper 224 hal.
ISBN: 978-602-9261-
38-7
Harga: Rp. 30.000 

Pemikiran feminisme mulai dikenal pada abad ke-19 di Barat dan 
kemudian menjalar ke dunia Arab. Meskipun problem yang dihadapi antara 
Barat dan Arab relatif berbeda, namun semangat yang didengungkan nyaris 
sama, yakni menuntut keadilan bagi wanita yang telah lama disubordinasikan 
dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia pun bukannya tanpa 
masalah. Problem ketidakadilan, diskriminasi, dan subordinasi pada wanita 
kerap terjadi, bahkan ‘membudaya’. Problem ini terlihat pada adanya 
domestifikasi perempuan yang kemudian memosisikan ruang partisipasinya 
sebatas “dapur, kasur, sumur”. Hegemoni budaya patriarkal, baik dalam 
kapasitasnya sebagai suatu struktur yang bekerja di masyarakat maupun 
sebagai praktik budaya yang telah mapan dan berpengaruh di alam mental 
pikiran masyarakat, sudah cukup lama ‘hinggap’ di bumi Indonesia.

Problem ini dicoba diberikan jalan keluarnya oleh feminis-feminis 
Indonesia. Dua feminis pertama Indonesia yang mencoba menyadarkan dan 
menyuarakan adanya problem ini adalah R.A. Kartini dan Siti Walidah. Dua 
sosok pejuang yang memiliki visi dan komitmen kemanusiaan yang tinggi. 
Semangat keduanya terus berlanjut hingga kini, disuarakan dan perjuangkan 
oleh feminis-feminis yang lain.

Kini, semangat itu berestafet pada Siti Musdah Mulia, Siti Ruhaini 
Dzuhayatin, Ratna Megawangi, Zaitunah Subhan, dan Masdar Mas’udi. Lima 
feminis muslim yang karakteristik pemikirannya bisa dianggap mewakili 
berbagai perspektif pemikiran yang dikembangkan para feminis muslim 
Indonesia. Nah, buku ini merupakan hasil penelitian yang memfokuskan pada 
pandangan lima feminis muslim tersebut dalam membangun pandangan teori 
gendernya. Selain juga berusaha mendedah bagaimana posisi teoretisnya, 
khususnya menyangkut isu-isu terbatas dalam Islam, seperti jilbab, poligami, 
dan hukum waris Islam. 

POTRET FEMI-
NISME MUSLIM
Studi Pemikiran 
Lima Feminis Mus-
lim di Indonesia
Penulis: Dr. M. 
Supraja
Soft Cover: 14 x 20.5 
cm 
Bookpaper 156 hal.
ISBN: 978-602-
9261-55-4
Harga: Rp. 30.000

Penulis buku ini berhasil mengekstrak pemikiran al-Farabi yang menawarkan 
sains integratif sebagai solusi dalam memperbaiki celah-celah sains modern 
yang cenderung sulit mengapresiasi ide-ide yang berhubungan dengan 
sesuatu yang metafisik. Sains integratif al-Farabi memiliki akar dan fondasi 
pada gagasan dan paradigma keesaan, Tauhid, yaitu prinsip dasar dalam 
keimanan Islam. Gagasan keesaan ini telah mengikat setiap bentuk dan 
struktur pemikiran sains al-Farabi, baik pada tataran ontologis, epistemologis, 
kosmologis, metodologis, maupun aksiologis. Rumusan penting dari prinsip 
ini adalah semakin menyatu dan terintegrasi suatu tatanan atau realitas, 
maka jaring-jaring kehidupan akan semakin harmoni. Sebaliknya, semakin 
disintegrasi suatu tatanan, maka jaring-jaring kehidupan akan mengalami 
kekacauan dan kehancuran.

***

Buku ini sangat bermanfaat bagi setiap pecinta ilmu pengetahuan, akademisi, 
dan mahasiswa filsafat, terutama mahasiswa filsafat Islam, bukan hanya karena 
penulisnya berhasil menyampaikan dengan sistematik pemikiran al-Farabi 
terkait dengan gagasan integrasi ilmu, tetapi juga karena relevansi pemikiran-
pemikiran al-Farabi untuk menjawab beberapa isu epistemologis yang sangat 
penting dan sangat kita butuhkan hari ini. 
—Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara, Dosen Filsafat Islam UIN Jakarta & Universiti 
Brunei Darussalam

Meskipun doktrin al-Farabi adalah sebuah refleksi Abad Pertengahan, ia tetap 
mengandung beberapa gagasan moderen, bahkan kontemporer. Al-Farabi 
menyukai sains, membela eksperimentasi, dan menyangkal ilmu nujum dan 
astrologi... Dia memuliakan akal pada tingkat yang sangat suci, sehingga dia 
didorong melakukan pendamaian akal dengan tradisi, sehingga filsafat dan 
agama pun bisa sejalan, selaras. 
—Ibrahim Madkour, PH.D. dalam A History of Muslim Philosophy

PARADIGMA 
SAINS     INTEGRA-
TIF 
ALFARABI
Pendasaran Filo-
sofis bagi Relasi 
Sains, Filsafat, dan 
Agama
Penulis: Dr. Hu-
maidi
Soft Cover: 15 x 23 
cm 
Bookpaper 409 hal.
ISBN: 978-602-
9261-44-8
Harga: Rp. 75.000
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Filsafat Arab bukan lahir dari pemikiran Arab semata. Sejarah 
menunjukkan bahwa bangsa Arab pra-Islam selalu berhubungan dengan India, 
Yunani, Romawi, serta Mesir. Sudah tentu, kontak seperti ini merupakan 
bagian dari faktor-faktor yang memungkinkan mereka mengenal peradaban-
peradaban Timur dan Barat kuno, serta mendapatkan pengaruh darinya. 
Namun, hal ini tidak berarti bangsa Arab pra-Islam memiliki filsafat. Pemikiran 
filsafat yang valid pada bangsa Arab hanya tampak setelah kedatangan Islam. 

***

Buku ini bisa menjadi bahan pengajaran filsafat Islam yang kaya untuk semua 
mahasiswa filsafat Islam, yang haus akan informasi aktual tentang bidang yang 
menarik ini. Karena buku seperti ini di negeri ini tidak banyak dan tidak pernah 
akan banyak
—Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara, Dosen Filsafat Islam UIN Jakarta & Universiti 
Brunei Darussalam

Ini buku yang ditunggu-tunggu, sebelum ini, belum ada buku—utuh, bukan 
kumpulan tulisan—tentang filsafat Islam, yang bukan hanya lengkap dan cukup 
mendalam, tapi juga memasukkan aliran filsafat mistikal (‘irfan) ke dalam 
cakupan pembahasannya. Kedua penulisnya pun ahli-ahli di bidang ini. Penting 
dibaca bersama buku-buku pengantar filsafat Islam lainnya.
—Dr. Haidar Bagir M.A, Dosen Filsafat Islam dan Islamic Mysticism STFI Sadra

RIWAYAT FILSA-
FAT ARAB Jilid 1
Penulis: Hanna Al-
Fakhuri dan Khalil 
Al-Jurr
Hard Cover: 15 x 
23 cm 
Bookpaper 421 hal.
ISBN: 978-602-
9261-06-6
Harga: Rp. 89.500 

Kontribusi paling penting dari Faidh terhadap filsafat ada pada domain etika 
filosofis... Ketenarannya yang besar terutama di bidang ilmu-ilmu agama dan 
gnosis.

—Seyyed Hossein Nasr, guru besar studi Islam di Universitas George Town  

Konon, “Seseorang yang belum membaca Ihyā‘ tidaklah termasuk orang yang 
hidup (ahyā‘).” Karya berharga ini—di samping didasarkan pada buku Ihyā‘ ’Ulūm 
al-Dīn karya al-Ghazali—terbebas dari menghadirkan hadis daif dan tidak sahih, 
ia juga mencakup secara ringkas segala isu-isu etis krusial yang didiskusikan 
panjang-lebar pada karya al-Ghazali.                                                                    

—Abdul Aziz Abbaci, dosen Filsafat Islam di STFI Sadra Jakarta 

Lewat ulasan cukup panjang lebar namun tajam dan menyeluruh, buku ini 
berupaya membongkar keterpukauan manusia terhadap sihir dunia yang 
membelokkan langkah kakinya dari jalur kehidupan ukhrawi. Penulisnya 
mendedah satu demi satu properti kemanusiaan yang sedianya untuk 
menyempurnakan manusia dalam proses kehidupan di dunia, namun pada 
tahap tertentu tak jarang diabaikan, disalahgunakan, atau berbalik menjadi 
bumerang yang mematikan potensi ruhaninya.                                                                                           

 —Dede Azwar, editor

ETIKA ISLAM 
Menuju Evolusi Diri
Penulis: Faidh 
Kasyani
Soft Cover: 15 x 
23cm 
Bookpaper 473 hal.
ISBN: 978-602-
9261-48-6
Harga: Rp. 79.500

Konon, Adam diturunkan ke Bumi lantaran dosa yang telah diperbuatnya. 
Ibrahim sempat menganggap bintang, bulan, lalu matahari sebagai Tuhan. 
Ya’qub sering sedih dan menangis berlebihan. Yusuf nyaris tergoda rayuan 
maut Zulaikha. Ayub ditimpa musibah yang diturunkan Allah lantaran ia 
meninggalkan kewajiban amar bil ma`ruf dan nahyu `anil munkar. Musa 
pernah membunuh seorang manusia. Khidir lebih-lebih lagi, membunuh 
seorang anak dan menenggelamkan kapal yang dimiliki orang-orang miskin. 
Dawud suka pada istri Raja Auriya, lalu ia membunuh sang raja dan menikahi 
isterinya. Yunus pernah pergi dalam keadaan marah pada Tuhannya, meski ia 
seorang nabi. Isa pernah ditegur oleh Allah lantaran pernah meminta kepada 
manusia agar dia dan ibunya dijadikan tuhan selain Allah. Dan Muhammad 
pernah bermuka masam dan memalingkan muka, karena telah datang 
seorang buta kepadanya. 

Demikianlah sekian banyak syubhat yang sering kita dengar. Kisah-kisah 
semacam ini menghadirkan keraguan pada para nabi, sementara kita sebagai 
masyarakat awam mesti meyakini dan menghormati mereka. Pasalnya, pada 
merekalah, khazanah kebijaksanaan, pelajaran, dan ilmu bersemayam. Secara 
spesifik, buku ini mencoba menjawab berbagai kisah para nabi yang dipahami 
dengan sudut pandang yang keliru. Ditulis oleh seorang ulama terkenal, 
Fakhruddin al-Razi, buku ini menyediakan dalil-dalil logis dan bernas dalam 
membela kesucian para nabi sekaligus menepis unsur-unsur keraguan dan 
syubhat pada diri mereka. Selamat membaca!   

***

Fakhruddin al-Razi tidak diragukan lagi adalah teolog Sunni abad ke-12 yang 
terpenting, dan menjadi salah satu pemikir yang paling dihormati, dikagumi, 
dan berpengaruh dalam tradisi Islam.
—Peter S. Groff, Penulis Islamic Philosophy A-Z

Buku ini akan mengantarkan Anda ke gerbang paradigma holistis akan rahasia 
kesucian para nabi. Kesucian profetik bukan kultus, bukan juga penyanjungan 
berlebihan, melainkan aksioma semata yang melucuti semua keberatan dan 
kritik yang bila dikonfirmasi justru menihilkan agama. 

—Dr. Muhsin Labib, dosen Filsafat Islam STFI Sadra Jakarta

KESUCIAN PROFE-
TIK Sebuah Pleidoi
Penulis: Fakhrud-
din Al-Razi
Soft Cover: 14 x 
21cm 
Bookpaper 225 hal.
ISBN: 978-602-
9261-42-4
Harga: Rp. 59.500 

MANIFESTASI-MANIFESTASI ILAHI 
Risalah Ketuhanan dan Hari Akhir sebagai Perjalanan 
Pengetahuan Menuju Kesempurnaan
Penulis: Mulla Sadra, Filosof Islam
Soft Cover: 15.7 x 23.5 Cm 
HVS Paper, 302 hal. 
ISBN: 978-602-9261-08-0
Harga: Rp. 55.000. 

Buku ini disusun dengan sederhana, namun sangat mendalam. Dua hal 
yang coba diangkat dalam buku ini adalah tentang awal dan tentang   
akhir, tentang Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu dan tentang Hari 
Akhir sebagai akhir dari segala yang ada. Tidak seperti banyak karya 
yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hal tersebut 
dari perspektif teologis, Mulla Sadra menyuguhkan perspektif berbeda.       
Perspektif yang nantinya dikenal dengan hikmah, suatu perspektif yang 
lahir dari sintesis antara filsafat dan tasawuf. 
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Pembahasan-pembahasan yang diketengahkan dalam buku ini, dewasa ini 
pada umumnya terhimpun dalam kumpulan-kumpulan pembahasan den-
gan tema Filsafat Agama. Tema-tema yang dimaksud di antaranya; asal-usul 
agama, pembuktian eksistensi Tuhan, kebutuhan manusia terhadap agama, 
masalah keburukan, pengalaman religius, bahasa agama, akal dan wahyu, ag-
ama dan akhlak, dan pluralisme agama. 
Apa yang dimaksud dengan “Kalam Jadid” dan apa yang orang-orang Barat 
namakan sebagai “Filsafat Agama”, lebih banyak digunakan dengan makna 
perenungan rasional dan filosofis tentang agama. Ilmu ini selain mengkaji 
ulang sebagian masalah-masalah klasik seperti wahyu dan dalil pembuktian 
Tuhan, juga mengkaji masalah-masalah baru seperti berbagai pandangan 
tentang sebab-sebab kemunculan agama, makna agama dari periode klasik 
hingga kontemporer, problem keburukan, dan lainnya, baik dari pemikir 
Muslim dan Timur, maupun Barat.
Didesain guna memberikan perspektif yang komprehensif mengenai tema- 
tema yang dibahas dalam Kalam Jadid, buku ini mengajak anda berpikir dan 
berdiskusi tentang masalah-masalah dalam agama. Dalam buku ini anda akan 
ditanya dan ditantang untuk menjawab berbagai problem keagamaan, namun 
tenang, dalam buku ini juga, anda dapat menemukan jawabannya. Selamat 
membaca!

***
Buku ini adalah karya pertama dalam bahasa Indonesia yang membahas isu-
isu teologis kontemporer dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan problem 
dan tantangan yang dihadapi, yakni penggunaan argumen rasional yang ter-
dedah secara sistematis. 
—Dr. Husain Heriyanto, Dosen Kalam Jadid STFI Sadra

KALAM JADID
Pendekatan Baru 
dalam Isu-Isu 
Agama
Penulis: Dr. Hasan 
Yusufian
Hard Cover: 15 x 
23 cm
Book Paper, 500 
hal.
ISBN: 978-602-
9261-47-9
Terbit: Mei 2014
Harga: Rp.100.000 

Kini, hermeneutika kian memperlihatkan relevansi dan daya tariknya yang 
tersembunyi. Wacana yang semula hanya menjadi perbincangan ramai 
di     kalangan ahli-ahli filsafat di Eropa Daratan, kini beralih menjadi bahan 
perbincangan ramai dalam disiplin ilmu sosial dan humaniora, termasuk ilmu 
sastra. 
Baik sebagai teori penafsiran maupun sebagai asas-asas universal pemaha-
man, kehadiran kembali hermeneutika sedikit banyak mampu memberi arah 
baru bagi perkembangan estetika dan ilmu sastra, yang selama lebih seten-
gah abad diharu-biru bahkan diredupkan oleh teori-teori neopositivisme dan 
formalisme. Di bawah pengaruh kuat teori-teori neopositivisme dan juga be-
lakangan sebagai dampak dari pandangan negatif posmodernisme, teks-teks 
klasik dianggap kurang relevan karena merupakan warisan masa lalu yang 
tidak sesuai lagi dengan semangat zaman baru. Padahal, kearifan, falsafah, 
dan nilai etis banyak terkandung dalam teks-teks klasik tersebut.
Nah, hermeneutika memiliki fungsi penting dalam menguak perbendaharaan 
ini. Dalam buku ini, penulis dengan apik mengulas hermeneutika dan sastra, 
meliputi relasi dan sejarahnya, hingga bagaimana keduanya difungsikan di 
Timur maupun di Barat, baik oleh filsuf maupun mistikus.

***  
Tak dapat dipungkiri, peradaban besar dunia selalu terikat dengan estetika. 
Sungguh sayang bila kita tidak memiliki seperangkat alat untuk mengungkap 
karya sastra—sebagai produk estetika—berikut pelajaran dan hikmah yang 
terkandung di dalamnya. Untuk tujuan ini, penulis ternilai berhasil dalam 
menjelaskan dengan apik fungsi dan peran hermeneutika sebagai alat yang                
dimaksud.  
—Prof. Dr. Umar Shihab, Cendekiawan Muslim  
Buku ini akan mengantarkan pembaca terbuka terhadap karya sastra klasik. 
Penulis menawarkan hermeneutika sebagai ‘kunci’ untuk membuka makna 
dan pesan filosofis dari suatu karya sastra. Buku ini bisa dibaca oleh berbagai        
kalangan, baik Muslim, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, maupun agama lainnya.
—Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Guru Besar Tafsir Universitas Islam Negeri 
(UIN) Jakarta dan Wakil Menteri Agama

HERMENEUTIKA 
SASTRA BARAT & 
TIMUR
Penulis: Prof. Dr. 
Abdul Hadi W.M.
Soft Cover: 14 x 21 cm
Book Paper, 252 hal.
ISBN: 978-602-9261-
46-2
Harga: Rp. 59.900

Apakah manusia dapat berjumpa Tuhan? Begitu setidaknya di antara perso-
alan yang coba dijawab di buku ini. Sebuah pertanyaan yang begitu “meng-
ganggu” benak nyaris semua manusia. Dalam konteks Islam, jawaban terhadap 
pertanyaan ini beragam. Pertama, sejumlah orang menolak bahwa manusia 
dapat berjumpa Tuhan. Kedua, sejumlah orang lainnya menerima bahwa ma-
nusia dapat berjumpa Tuhan. Imbas dari pandangan pertama, mereka mesti 
menakwil puluhan teks-teks suci yang berbicara tentang berjumpa Tuhan. 
Adapun imbas dari pandangan kedua, teks-teks tersebut perlu dipahami   
dengan sebelumnya menolak perjumpaan secara indriawi dan menolak ke-
mungkinan dalam memahami Zat Allah. Lebih jauh, teks tersebut dipahami 
sebagai kemungkinan mengenal Tuhan secara global, yakni melingkupi si-
fat-sifat dan manifestasi-manifestasi-Nya berikut semua tingkatan-Nya,     
sejauh kemampuan makhluk-Nya. 

Penulis—dengan tulisan sederhana, mengalir, dan tak jarang diselingi kisah 
dan hikmah—membuktikan bahwa berjumpa Tuhan adalah sesuatu yang 
natural. Dalam skema buku ini, pembahasan tentang berjumpa Tuhan ada-
lah tangga pertama. Setelah itu, ia menjelaskan sayr wa suluk (perjalanan 
spiritual), tentang jalan kembali menuju-Nya, yang dengan demikian berarti 
upaya untuk mendekat, ingat, dan tenggelam dalam lautan cinta-Nya.  

***
Kini, buku yang mungkin Anda tunggu itu telah terhidang di hadapan Anda 
melalui terjemahannya yang bagus. Hidangan ruhani itu telah diturunkan dari 
langit pengetahuan seorang arif dari Tabriz dan tersedia di atas meja di hada-
pan Anda yang sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Semoga Anda mem-
peroleh tuntunan untuk melakukan perjumpaan tidak hanya dalam wacana 
dan kata-kata.
—Prof. Dr. Abdul Hadi WM, dosen Eastern Mysticism STFI Sadra

RISALAH SAYR 
WA SULUK
Tuntunan Menuju 
Perjumpaan Ilahi
Penulis: Jawad 
Maliki Tabrizi
Soft Cover: 14 x 
21 cm
Book Paper, 216 
hal.
ISBN: 978-602-
9261-43-1
Harga: Rp. 39.900

Buku ini terutama adalah upaya, seperti kata Rumi, untuk melihat Karba-
la dengan memusatkan perhatian kepada Imam Husain, pusat agung dari 
semua peristiwa ini. Kepada teladan kecintaan sempurna pada Tuhan dan 
penyangkalan diri habis-habisan di hadapan-Nya. Bukan kepada peperan-
gan, pertumpahan darah, kejahatan, kekejaman, kehewanan, dan nafsu ingin 
membalas dendam… Buku ini adalah tentang kita belajar cinta kepada Tu-
han, dari Tuan-nya Para Penghulu Syuhada ini. Seperti Iqbal saja, kita bisa 
berkata: Peran Husain di Karbala begitu agungnya sehingga ia memupuskan 
gagasan-buas tentang kekejaman dan keberdarah-dinginan.
—Dr. Haidar Bagir, pakar Filsafat Islam

Setiap tulisan memberikan kontribusi unik yang memperkaya pemahaman 
pembaca tentang pesan-pesan dan nilai-nilai sarat makna yang terkandung 
dalam kisah perjuangan Imam Husain di padang Karbala.
—Dr. Husain Heriyanto, Chairman untuk Avicenna Center for Religious and 
Science Studies (ACRoSS) Jakarta

Peristiwa Karbala, terjadi beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah, perlu 
kajian sejarah yang komprehensif dan objektif. Peristiwa bersejarah itu adalah 
materi kajian untuk siapapun juga yang berminat menelitinya. Dengan pe-
nelitian yang bagus, maka sejarah menjadi pelajaran untuk masa depan. Dan 
buku ini bisa menyadarkan kita untuk selalu mengambil hikmah dari   sejarah.
—Anies Baswedan, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina

HIKMAH ABADI 
REVOLUSI IMAM 
HUSAIN 
Penulis: 
Cendekiawan-
cendekiawan Islam
Soft Cover: 15 x 23 
cm
Book Paper, 432 hal.
ISBN: 978-602-
9261-45-5
Harga: Rp. 69.900
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Imam Khomeini menguraikan teks-teks agama dengan analisis cermat. Perso-
alan mendasar filsafat dan berbagai permasalahan dalam penafsiran teks-teks 
agama diramu dalam pembuktian sangat rasional. Dengan metodologinya, dia 
membuktikan bahwa prinsip-prinsip filsafat sejatinya semakin mengekalkan 
keberadaan al-Haqq, Allah Swt, beserta sistem pengetahuan  yang melingkupi 
alam semesta.

Dalam pemikiran Khomeini, nalar filsafat sejalan dengan wahyu. Tidak ada 
keterpisahan di antara keduanya dan kalaupun ada istilah keterpisahan/
dualitas, hal itu hanya bersifat perumpamaan. Istilah-istilah filosofis sangat 
diperlukan dalam penjelasan teks. Namun, penjelasannya tidak semata-mata 
mengandalkan silogisme (qiyâs) dan argumentasi. Menurutnya, kebersihan 
hatilah yang mampu mencerna dan memahami kandungan teks. Hati yang 
telah bersih dari polusi alam materi akan melihat segala sesuatu sebagai ayat 
(tanda) dari Yang Maha Gaib. Kemurnian hati akan menyaksikan asma dan 
sifat-sifat Ilahi dalam setiap eksistensi segala penciptaan, baik yang tampak 
maupun yang gaib.
  

ANTARA FILSAFAT 
DAN 
PENAFSIRAN 
TEKS-TEKS AGAMA 
Pengaruh dan 
Relasinya dalam 

Dikenal sebagai “Sang Guru Filsafat Ilumniasi” (Syaikh al-Isyraq) dari Timur da-
lam khazanah filsafat Islam, sosok dan pemikiran Suhrawardi al-Maqtul (1153-
1191 M) nyaris belum pernah dikaji secara serius dan sistematis. Pemikiran 
Suhrawardi bukanlah sebuah sistem teologi, teosofi, dan juga bukan sejenis  
sagesse oriental (hikmah dari Timur), melainkan sebuah konstruksi filsafat mis-
tis sistematis yang mengabaikan dogmatisme dengan disposisi dinamis. Meski 
mengandung kearifan (sophia) dalam artian ketat, pemikiran Suhrawardi pada 
dasarnya adalah sebuah konstruksi filsafat yang bertujuan menelaah hakikat 
segala sesuatu berikut berbagai jawaban manusia atasnya, yang diungkapkan 
secara sistematis dan radikal.
Pada masa ketika semangat zaman (zeitgeist) dalam sejarah Islam sudah men-
jadi tidak lebih dari sekadar pengabaian atas pengalaman spiritual dan se-
genap manifestasi penyingkapannya, Filsafat Iluminasi (Hikmah al-Isyraq)   
Suhrawardi menawarkan sebuah metode telaah alternatif dalam mengkaji 
hakikat segala sesuatu dan menemukan jawaban atas berbagai persoalan yang 
berkaitan dengannya.   
Buku ini berupaya mengisi kekosongan kajian ihwal sosok dan pemikiran 
Suhrawardi. Diharapkan bahwa kandungan buku ini akan menjadi langkah 
awal dan pendahuluan bagi kajian lebih lanjut dan lebih komprehensif atas pe-
mikiran seorang manusia yang berpengaruh secara monumental pada misti-
sisme dan pemikiran filosofis dalam Islam.

***
Cakupannya yang komprehensif, analisisnya yang sistematis dan kritis, dan 
kandungan informasinya yang kaya telah membuat karya Hossein Ziai ini 
sangat penting bagi siapa pun yang melakukan kajian atas filsafat iluminasi 
Suhrawardi, Guru Filsafat Ilumniasi (Syaikh al-Isyraq). 
—Kautsar Azhari Noer, Guru Besar Perbandingan Agama UIN Syarif Hidayatul-
lah Jakarta dan Konsultan pada Sadra International Institute

SUHRAWARDI 
dan FILSAFAT 
ILUMINASI
Sang Pencerah 
Pengetahuan dari 
Timur 
Penulis: Dr. Hos-
sein Ziai
Soft Cover: 14 x 
21 Cm 
Book Paper, 314 
hal
ISBN: 978-602-
9261-36-3
Harga: Rp. 60.000

Pemikiran Imam Khomeini 
Harga: Rp. 40.000 
Penulis: Dr. Muhammad 
Reza Irsyadi Nia
Soft Cover: 13.5 x 20,5 Cm 
Book Paper, 171 hal
ISBN: 978-602-9261-37-0

Islam adalah agama yang menuntut penganutnya untuk meyakini secara total 
semua kandungan nilai yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis nabi Saw. 
Namun Islam juga dikenal sebagai agama yang memberikan ruang besar bagi 
kreatifitas berpikir manusia. Dalam konteks ini, ada sejumlah pertanyaan 
yang dapat diajukan: apakah pengingkaran terhadap suatu ajaran niscaya 
(dharāri) agama, sejauh diupayakan melalui telaah teoretis dan ilmiah, akan 
menimbulkan kemurtadan? Atau apakah mengajukan pertanyaan ilmiah dan 
menyatakan keraguan terhadap ajaran agama niscaya mengakibatkan kemur-
tadan?
Masalah kemurtadan dan pelecehan simbol-simbol sakral agama diakui 
sebagai dosa yang sangat besar. Namun, bagaimana hal ini disikapi oleh          
masyarakat Islam atau negara-negara yang berlandaskan ajaran Islam? Buku 
ini memberikan dasar-dasar pikiran dan telaah filosofis atas berbagai pan-
dangan ulama tentang bagaimana posisi hukum kemurtadan dalam Islam, 
juga dalam konteks masyarakat muslim secara keseluruhan. Bahkan juga di-
kaji kesesuaian hukum Islam mengenai kemurtadan dengan prinsip-prinsip 
dasar Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi kesepakatan bersama nega-
ra-negara di dunia. 
Semoga kehadiran buku ini mampu memberikan sumbangsih dalam meredam 
kesalahpahaman seputar makna, objek konkret dan hakikat, serta aspek-as-
pek lain dari kemurtadan, yang selama ini telah melipatgandakan absurditas 
dan kerancuan duduk persoalan. Selamat membaca!

HUKUM MURTAD, 
HAK ALLAH ATAU 
MANUSIA 
Penulis: Sayyid 
Husain Hasyimi
Soft Cover: 15,5 x 
23,5 Cm 
Book Paper, 152 hal.
ISBN: 978-602-
9261-35-6
Harga: Rp. 50.000 Saat raga-fisik manusia mulai terbentuk, pada saat yang sama jiwa manu-

sia juga mulai terbentuk. Namun, bila pada akhirnya perjalanan raga akan 
berhenti, lain halnya dengan jiwa. Kendati diawali dari fisik-materi, pros-
es perjalanan jiwa selanjutnya mengalami kesempurnaan, melalui gerakan                   
trans-substansial, menjadi ruhani dan tetap abadi pada kondisi tersebut. Di 
kala raga perlahan akan hancur setelah ajal menjemput, jiwa terus meleng-
gang, pindah melanjutkan perjalanannya. Jiwa berbeda dengan raga, karena 
ia adalah substansi non-materi yang terbebas dari ruang dan waktu sehingga 
terbebas dari kehancuran. 

Namun demikian, perjalanan jiwa setelah kematian raga terbilang sulit dicer-
na. Banyak tahapan yang akan dilalui sebelum akhirnya benar-benar kembali 
menuju Ilahi. Aspek-aspek terkait kematian dan perjalanan jiwa yang dike-
nal dengan eskatologi inilah yang coba dijelaskan oleh penulis dari pemikiran 
Mulla Sadra. Dalam Islam, aspek (prinsip) ini menjadi sebuah diskursus yang 
sangat panjang bukan lantaran berkaitan dengan dasar keberadaannya, tetapi 
berkaitan dengan pembuktian filosofis terhadapnya.

Dalam hal ini, Mulla Sadra adalah filsuf di antara sekian filsuf-filsuf Islam yang 
memberikan pandangan dan jawaban filosofis terhadap prinsip-prinsip es-
katologi semisal; kematian dan alam kubur, nikmat dan azab kubur, hakikat 
dan makna kiamat, bahan dasar akhirat, kebangkitan jasmani, makna sirat, 
lembaran kitab, penghitungan dan penimbangan, tingkatan dan keadaan ma-
nusia pada Hari Kiamat, kebahagiaan dan penderitaan, serta surga dan nera-
ka. Mungkin beberapa bagian dalam pembahasan buku ini ternilai berat, tapi 
tetap saja banyak hikmah baru yang bisa dipetik darinya, meski bagi pembaca 
yang awam dengan filsafat Islam. Selamat membaca!

***
Kematian tetaplah sebagai misteri. Sebagai misteri, dia bisa menggairahkan, 
tapi juga menakutkan. Kedua-duanya memerlukan penjelasan. Maka, meski 
tak ada orang mati yang kembali, tak putus upaya orang untuk berusaha men-
jelaskan misteri ini. Mulai paranormal, hingga filosof dan sufi. Buku ini adalah 
suatu kontribusi penting bagi upaya untuk menyorotkan secercah sinar atas 
misteri ini.
—Dr. Haidar Bagir, Dosen Filsafat Islam ICAS-Paramadina

PERJALANAN JIWA 
MENUJU AKHIRAT 
Filsafat Eskatologi 
Mulla Sadra
Penulis: Dr. Kholid 
al-Walid
Soft Cover: 14 x 21 
Cm 
Book Paper, 304 hal
ISBN: 978-602-
9261-31-8
Harga: Rp. 55.000
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Sebagai peristiwa luar biasa yang mengiringi tiap nubuwah, risalah dan pen-
gutusan para nabi dan rasul Allah, mukjizat hadir sebagai penguat bukti kebe-
naran klaim kenabian dan kerasulan.

Dalam buku ini, konsep utuh mukjizat dipaparkan dalam konteks pemikiran 
Islam. Mulai dari dimensi ontologis, esensi, realitas, keniscayaan, karakteris-
tik, fenomena, dimensi dan posisinya dalam sejarah Islam, serta mekanisme 
signifikasinya terhadap kebenaran kenabian. Anda juga akan disuguhi ulasan 
cakrawala kemukjizatan al-Qur’an, sebagai bukti atas kebenaran risalah Nabi 
Muhammad Saw. dan tinjauan global atas kemunculan dan dinamika ilmiah 
subjek mukjizat dari sudut pandang para tokoh pemikiran Islam sejak abad I 
hingga abad XIV hijriah.

Semoga kehadiran buku ini mampu memberikan sumbangsih dalam meredam 
kesalahpahaman seputar makna, objek konkret, hakikat, metode ontologis, 
dan filsafat teologis, serta aspek-aspek lain dari  mukjizat, yang selama ini 
telah melipatgandakan absurditas dan kerancuan duduk persoalan.

***
Bila mukjizat hadir sebagai jawaban Tuhan atas klaim kebenaran yang dibawa 
para utusan-Nya. Maka Menguak Tabir Mukjizat telah hadir sebagai pengurai 
benang kusut dan jawaban atas kesimpangsiuran yang menimpa para pengkaji 
salah satu tema krusial dalam khazanah pemikiran Islam sejak periode awal 
hingga era kontemporer ini. Setelah membacanya, akan menjadi jelas bahwa 
mukjizat bukanlah kemustahilan melainkan sebuah keniscayaan.
—Dr. Muhsin Labib, MA, Penulis Fikih Lifestyle dan Kamus Doa

MENGUAK TABIR 
MUKJIZAT
Membongkar Ra-
hasia Peristiwa 
Luar Biasa Secara 
Ilmiah
Penulis: Muham-
md Baqiri Saidi 
Rousyan
Soft Cover: 14 x 
20,5 cm
Book Paper: 380 
halaman
ISBN: 978-602-
9261-32-5
Harga: Rp. 70.000,-

Pemikiran filsafat Muhammad Taqi Misbah Yazdi sangat menarik untuk dite-
laah. Pengaruhnya sangat signifikan di dalam ranah pemikiran filsafat, khusus-
nya di lembaga-lembaga pendidikan kontemporer yang berada di pusat studi 
tradisional Qom, Iran. Selama ini, pemikiran filsafat Muhammad Taqi Misbah 
Yazdi belum banyak dikaji di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah minimnya 
literatur, baik yang berasal dari bahasa Inggris maupun Arab.

Buku ini mengulas banyak hal tentang pemikiran filsafat Muhammad Taqi 
Misbah Yazdi. Latar belakang pendidikan, yang mencakup kiprahnya di dalam 
pengembangan keilmuan, serta beberapa pengaruh dari seorang guru sep-
erti Thabathabai dan Khomeini disajikan dalam buku ini. Beberapa gagasan          
Muhammad Taqi Misbah Yazdi mengenai epistemologi dan ontologi serta te-
ologi dihadirkan sebagai sebuah pelengkap dalam mengetahui pemikiran filsa-
fat Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Selamat membaca!

PEMIKIRAN  FILSAFAT 
AYATULLAH M.T. MISHBAH 
YAZDI
Studi atas Filsafat Pengetahuan, 
Filsafat Wujud dan Filsafat 
Ketuhanan 
Penulis: Dr. Muhsin Labib
Soft Cover: 16,80 x 25,70 Cm 
HVS, 360 hal.
ISBN: 978-602-9261-26-4
Harga: Rp. 75.000

Program para rasul utusan Allah yang paling penting adalah pendidikan 
jiwa dan pelatihan ruh. Dan faktor yang berpengaruh guna terealisasin-
ya program ini adalah mengingat Hari Akhir, karena lupa terhadap Hari 
Akhir termasuk penghalang terbesar bagi pelatihan jiwa dan kesempur-
naan ruhani. Oleh karena itulah, al-Qur’an al-karim memberikan perha-
tian yang besar terhadap Hari Akhir. 

Buku Makna Hari Kiamat Dalam Al-Qur’an membahas seputar makna 
kiamat, filosofi kehidupan dan kematian, perlunya keyakinan terhadap 
asal-muasal dan Hari Akhir, alam barzakh, dan lain-lain. Di tengah at-
mosfer dan semangat materialistis yang mendera banyak kehidupan 
manusia, dan di saat di mana Hari Akhir yang diberitakan oleh semua 
tradisi kian mendekat, buku semacam ini tentu semakin penting untuk 
dibaca agar kelak kita terjauhkan dari balasan yang tidak diinginkan.   
Semoga!

MAKNA HARI KIAMAT DALAM 
AL-QUR’AN
Perspektif Agama, Filsafat dan Irfan
Penulis: Jawadi Amuli, Filsuf Islam
Soft Cover: 15 x 24 cm
Book Paper, 392 hal
ISBN: 978-602-9261-30-1
Harga: Rp. 57.500

Belajar tak ubahnya seperti makan dan ilmu adalah makanannya. Ten-
tu tidak semua makanan dapat ditampung oleh perut kita, sebagaimana 
tidak semua ilmu dapat secara mudah masuk ke dalam pemahaman kita. 
Lantaran hal ini, dalam pendidikan ilmu pengetahuan, kita dianjurkan 
untuk senantiasa memilih dari hal yang sederhana hingga tingkatan 
yang rumit. Di dalam proses belajar tersebut, kita tak akan menyangsi-
kan bahwa buku dan pembahasan—meskipun berat dan tinggi muatan-
nya—jika tidak dipilih dalam pemahaman dan kapasitas pemikiran        
pengetahuan sang pelajar, maka akan seperti mengunyah makanan yang 
kasar dan berat, di mana bagi seorang anak kecil akan dimuntahkan. 

Di antara pengetahuan yang ada, filsafat termasuk sebuah disiplin 
pengetahuan yang memiliki sisi kerumitan yang cukup tinggi. Lantaran 
itu, dibutuhkan suatu tulisan pengantar guna memasuki gerbang ilmu 
filsafat. Nah, buku ini tidak lain adalah usaha untuk memenuhi tujuan 
ini. Penulis buku ini sengaja mendesain buku ini agar pembaca mampu 
memasuki dunia filsafat Islam yang sebenarnya dengan persiapan yang 
cukup. Buku ini dengan bahasa dan pembahasan yang dirancang ses-
ederhana mungkin, layak dibaca bagi siapapun. Terutama bagi mereka 
yang ingin berpikir obyektif dan cinta pada pengetahuan. Selamat mem-
baca!

PENGANTAR 
MEMAHAMI BUKU 
DARAS FILSAFAT 
ISLAM
Penjelasan untuk 
MendekatiAnalisis 
Teori Filsafat Islam 
Penulis: Prof. Mohsen Gharawiyan
Soft Cover: 14 x 21 cm
Book Paper: 240 hal.
ISBN: 978-602-9261-33-2
Harga: Rp. 45.000,-
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Tekanan jiwa, berupa stres dan depresi, adalah gangguan jiwa yang pal-
ing sering ditemui dan diderita banyak orang. Darinya, kurang lebih 80 
persen penyakit fisik berasal. Karena itulah, pembahasan tentang masalah 
tekanan jiwa, apalagi dalam perspektif al-Qur’an merupakan pembaha-
san yang tak kalah penting dan mesti dilakukan. Al-Qur’an adalah ‘hidan-
gan’ dari Allah. Dari al-Qur’an, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan 
masing-masing, manusia akan memperoleh apa saja yang diperlukannya. 
Sebagai obat dan penyembuh, terkandung di dalamnya hikmah-hikmah 
agung Ilahi yang dapat memecahkan beragam persoalan psikologi sekali-
gus penawar bagi segala derita insani.
Al-Qur’an & Tekanan Jiwa menyuguhkan tips dan terapi jitu yang ber-
sumber dari Kalam Ilahi dan memaparkan secara sistematis tahapan-ta-
hapan untuk mengatasi tekanan jiwa. Dimulai dari tahapan pengenalan 
hingga proses penyembuhan; yang ditempuh dengan cara penelitian dan 
telaah mendalam terhadap kandungan ayat al-Qur’an dan seleksi ketat 
sesuai sumber-sumber tafsir terhadap ayat-ayat tersebut agar diper-
oleh gambaran yang lebih jelas dan lebih sesuai dengan sumber-sumber 
tekanan jiwa. Dengan cara itu, diharapkan agar karya sederhana ini dapat 
meraup ridha Ilahi dan membantu para pecinta al-Qur’an untuk merasa-
kan nikmat kalam-Nya jauh lebih mendalam. Semoga!

AL-QUR’AN DAN 
TEKANAN JIWA
Diagnosis Problem 
Kejiwaan Manusia 
Modern dan Solusi 
Qur’ani dalam 
Mengatasi dan 
Menyembuhkannya
Penulis: 
Ishaq Husaini Kuhsari, 
Cendekiawan Islam
Soft Cover: 15 x 23 cm
Book Paper, 235 hal
ISBN: 978-602-9261-04-2
Harga: Rp. 50.000

Dewasa ini perempuan kerap dinilai secara fisik-material, dan banyak melu-
pakan aspek terdalamnya (aspek spiritual). Perempuan menjadi korban era 
materialistik, hedonistik, sekularistik, dan individualistik. Materiastik karena 
yang dilihat adalah tubuh bukan kepribadian. Hedonistik karena ingin kes-
enangan sementara. Sekularistik karena tidak lagi peduli lagi pada moral nilai 
yang didengungkan  oleh semua agama. Individualitsik karena mereka tidak 
peduli bagaimana dampak dari kenekatan mereka berbugil terhadap keluarga 
dan masyarakat yang dekat dengannya. Pandangan ini tentu reduktif dan da-
lam beberapa hal mendegradasikan peranan dan identitas perempuan, yang 
dampaknya menghadirkan seabrek problem yang mendera perempuan, mulai 
dari masalah hak, peranan dan statusnya, hingga menjadi obyek eksploitasi 
pasar. 
Di lain sisi, menarik untuk disebutkan, dalam Islam dua perwujudan utama 
Tuhan adalah jalal (keagungan) dan jamal (keindahan). Pada manusia, perwu-
judan jalal termanifestasi pada laki-laki sedangkan perwujudan jamal terman-
ifestasi pada perempuan. Karena itu tak heran bila perempuan sering disebut 
sebagai simbol keindahan, bahkan sejatinya lebih tinggi lagi, perempuan mer-
upakan simbol keindahan Tuhan (jamal). Tidak cukup sampai di situ, sejatinya 
perempuan juga menampilkan keagungan (jalal) sebagaimana halnya laki-laki 
juga menampilkan keindahan meski dalam taraf yang berbeda.  
Nah, buku Keindahan dan Keagungan Perempuan menghadirkan sisi kein-
dahan dan keagungan pada perempuan. Dalam pengertian bahwa sejatinya 
dalam pengertian yang paling esensial, perempuan—tidak terkecuali laki-la-
ki—menempati tempat yang tinggi. Penulis buku ini, yang merupakan seorang 
filsuf, berhasil menyajikan penjelasan-penjelasan terkait perempuan yang 
bagi banyak orang boleh jadi menimbulkan rasa heran akibat terbukanya ti-
rai tentang hakikat         perempuan yang sebenarnya. Dalam buku ini, ban-
yak pandangan diskriminatif dan miring tentang perempuan ditepis dengan 
jawaban filsofis. Bagi anda yang masih meremehkan perempuan, hati-hati 
buku ini akan mengubah pola pandang anda!

KEINDAHAN DAN 
KEAGUNGAN 
PEREMPUAN
Perspektif Studi 
Perempuan dalam 
Kajian Al-Qur’an, 
Filsafat dan Irfan 
Penulis: Jawadi 
Amuli, 
Filsuf Islam
Soft Cover: 15 x 23 
cm
Book Paper, 473 hal
ISBN: 978-602-9261-
22-6
Harga: Rp. 80.000

Buku yang ada di tangan Anda ini merupakan kumpulan dari 13                   
majlis (pertemuan) ceramah pemikir besar Syahid Murtadha Muthahhari 
dengan tema Insan kamil. Dipilihnya tema tersebut karena pada ma-
sa-masa itu, di tengah masyarakat Islam telah tersebar sebuah bentuk 
pemikiran yang banyak memperhatikan segi-segi sosial Islam dan tera-
baikannya sisi spiritual. Dengan tujuan menjelaskan bahwa Islam adalah 
sebuah agama dan tuntunan hidup yang komprehensif, dan Insan Is-
lam adalah manusia multidimensional, yang melaksanakan seluruh aja-
ran agama ilahi ini secara selaras dan harmonis, maka dengan harapan 
menjaga pemuda-pemudi Islam dari keterpasungan dalam satu dimensi       
Islam saja, beliau sengaja mengetengahkan tema ini.

Buku ini sangatlah bermanfaat untuk memperbaiki pandangan kita ten-
tang siapakah manusia seutuhnya (insan kamil) yang sebenarnya? Buku 
ini sekaligus memberi kita wawasan yang lebih luas tentang agama dan   
ajaran-ajarannya yang benar. Selamat membaca!

MANUSIA 
SEUTUHNYA
Studi Kritis Berbagai 
Pandangan Filosofis
Penulis: Murtadha 
Muthahhari
Soft Cover: 14 x 21 
cm
Book Paper: 320 hal.
ISBN: 978-602-
9261-29-5
Harga: Rp. 50.000,-

Ditilik dari sejarahnya, nyaris selalu muncul pertentangan antara mere-
ka yang mendukung akal dengan mereka yang mendukung wahyu. Bah-
kan tak jarang pertentangan ini hingga mencapai titik ekstrem dengan 
tuduhan ‘sesat’ atau ‘kafir’ kepada lawannya. Keadaan ini menghadirkan 
kebingungan bagi kalangan muslim awam. 

Banyak otoritas Islam yang tak sepaham terkait posisi dan peran akal 
dan wahyu. Jalaluddin Rumi misalnya, sang sufi ternama ini, tak jarang 
melecehkan mereka yang menggunakan akalnya. Ditambah lagi pan-
dangan Ibn Taymiah, seorang teolog yang tak kalah pedas mengkritik 
penggunaan logika. Padahal, terlepas dari itu semua, nyata-nyata dalam 
al-Qur’an disebutkan tentang pentingnya penggunaan akal, di samping 
keharusan berpegang teguh pada ajaran-ajaran qur’ani. Lalu, sejatinya 
di mana posisi akal dan wahyu yang sebenarnya? 

Buku ini berusaha memberikan jawaban terhadap pertanyaan di atas. 
Lebih jauh, buku ini dilengkapi dengan tema-tema terkait—semisal 
iman, hati, dll.—dan tak lupa pro dan kontra yang mengiringinya. Dan 
yang menjadikan buku ini menarik adalah karena penulis berhasil meng-
hadirkan narasi dialektis tentang rasionalitas dalam agama, filsafat, dan 
tasawuf. Selamat menikmati! 

AKAL & WAHYU
Tentang Rasionalitas 
Dalam Ilmu, Agama 
dan Filsafat
Penulis: Hasan 
Yusufian 
& Ahmad Hu-
sain Sharifi, 
Cendekiawan Islam
Soft Cover: 15 x 23 
cm
Art Paper, 319 hal
ISBN: 978-602-
9261-24-0
Harga: Rp. 60.000
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Dalam sejarah Islam, nama Nashiruddin Thusi bukanlah nama asing. Ia 
adalah aktor intelektual pada masanya yang merangkai kembali “bata    
rumah” peradaban Islam dari bawah setelah hantaman invasi Dinasti 
Mongol. Ilmuwan, yang terkenal baik di Timur maupun di Barat ini, men-
guasai filsafat, fikih, teologi, matematika, biologi, kimia, fisika, kedokter-
an, etika, politik dan astronomi. Karenanya, ada benarnya bila sebagian 
peneliti menganggapnya sebagai ilmuwan komplit. 

Kendati demikian, Buku Manajemen Politik: Perspektif Khajeh Nashirud-
din Thusi tidak hendak merangkum segenap pemikirannya, namun 
terkhususkan pada pemikiran politiknya. Suatu pemikiran yang dalam 
sejarahnya telah mempengaruhi pemikiran filsuf-filsuf setelahnya. Bagi 
Thusi sendiri, manajemen politik adalah sarana yang mampu mengan-
tarkan manusia pada dua tujuan kehidupan manusia, yakni kebahagiaan 
dan kebaikan. Karena itu, manajemen politik ternilai sangat signifikan 
untuk diaplikasikan. Lalu, bagaimana sebenarnya pemikiran politik ilmu-
wan jenius ini? Buku ini akan mengantarkan anda mengenal lebih jauh                 
pemikirannya di bidang politik. Selamat membaca!

MANAJEMEN 
POLITIK
Perspektif Khajeh 
Nashiruddin Thusi
Penulis: Husain 
R. Kheradmardi, 
Cendekiawan Islam
Soft Cover: 14 x 
21 cm
HVS Paper, 252 hal.
ISBN: 978-602-
9261-26-4
Harga: Rp. 45.000

Buku ini menawarkan penjelasan sistematis dan rinci tentang syukur, 
taqwa, khumus, infaq, jihad, ruh, azab, kematian dan lain-lain. Dengan 
sinaran agama, Muthahhari menyuguhkan tafsir bercita rasa filosofis ter-
hadap tema-tema tersebut, yang alih-alih terlampau ribet, justru seder-
hana dan mendalam dalam pemaparannya. Dalam buku ini, Muthahhari 
membantu kita dalam memahami sebagian ayat dalam al-Qur’an, yakni 
melalui penafsirannya terhadap surat al-Anfal dan surat al-Tawbah. Sung-
guh sayang rasanya bila tak membaca buku ini, karena menghadirkan 
penjelasan seputar tema-tema etika, akidah, dan hukum Islam yang nyaris 
tak bisa dipisahkan dalam kehidupan umat Islam. Selamat membaca!

MEMAHAMI PELAJARAN 
TEMATIS AL-QUR’AN BUKU KEDUA
Tafsir tematis tentang Pengetahuan, 
Akidah, Akhlak, dan Kehidupan Sehari-hari
Penulis: Murtadha Muthahhari, Filosof, 
Ulama, dan Arsitek Revolusi Islam Iran
Soft Cover: 14 x 21 cm
HVS Paper, 288 hal.
ISBN: 97-8602-9261-34-9 
Harga: Rp. 55.000

Sejauh mana pengetahuan anda tentang Islam? Apakah masih banyak 
pertanyaan dalam benak anda tentang ajaran-ajaran Islam; tentang    
Tuhan, nabi, al-Qur’an, Hari Kebangkitan, moral, ibadah, iman dan hal-
hal lainnya terkait Islam. Maka buku ini layak anda baca. Penulis buku 
ini, Muhammad Husain Thabathaba’i, seorang filosof Islam kontempo-
rer, menghadirkan sebuah penjelasan yang luas dan mendalam terkait 
pembahasan-pembahasan di atas, namun dirangkai dalam bahasa yang 
mudah dan sederhana. Buku ini cocok bagi kalangan manapun, teruta-
ma anda yang masih awam dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk  
melakukan kajian mendalam mengenai ajaran-ajaran Islam. 

INILAH ISLAM
Pemahaman Dasar 
Konsep-Konsep Islam
Penulis: S. M. Husain Thabathaba’i, 
Filosof Islam
Soft Cover: 14 x 21 cm
HVS Paper, 330 hal.
ISBN: 978-602-9261-18-9
Harga: Rp. 60.000

Dalam sejarah perkembangan Islam, banyak sekali ditemukan penen-
tangan terhadap Irfan. Bagi para penentang Irfan, mereka menganggap 
bahwa Irfan merupakan sesuatu yang berasal dari luar ajaran Islam. 
Namun, pada kenyataannya, seorang Arif (seseorang yang merealisasi-
kan ajaran-ajaran Irfan) justru nampak sebagai seorang muslim sejati.    
Mereka melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam tahap dan kesadaran 
yang paling tinggi. Karenanya, terkadang—bahkan sering—timbul berag-
am kebingungan dan pertanyaan seputar Irfan. Buku Agama dan Irfan 
tidak lain merupakan suatu upaya dalam meredam kebingungan dan 
kesalahpahaman seputar relasi antara agama dan irfan. Buku ini adalah 
hasil penelitian komprehensif terhadap terminologi, ontologi, antro-
pologi, serta bahasa agama dan irfan. 

AGAMA DAN IRFAN
Wahdat al-Wujud dalam Ontologi 
dan Antropologi, serta Bahasa Agama
Penulis: Sayyid Yahya Yatsribi, 
Filosof Islam Kontemporer
Soft Cover: 15 x 23 cm
HVS Paper, 296 hal.
ISBN: 978-602-9261-23-3
Harga: Rp. 55.000
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Mainstream yang berkembang di dunia modern bahwa agama hanya 
mengurusi urusan personal dan spiritual, sepertinya hanya cocok bila 
diterapkan pada agama Kristen. Pasalnya, agama lainnya, Islam—     se-
bagaimana hipotesis dalam buku ini—adalah agama yang juga berin-
tegrasi dengan ajaran-ajaran sosial dan politik selain mengurusi uru-
san personal dan spiritual. Lalu, apabila memang demikian  adanya, 
dimanakah tempat Sekularisme—sebagai sebuah aliran pemikiran 
politik—dalam dunia Islam? Benarkah ada relasi antara Islam dan      
Sekularisme? Buku ini selain berusaha menjawab pertanyaan di atas, 
juga menghadirkan kritikan tajam terhadap pendukung Sekularisme 
di tubuh umat Islam.

Al-QUR’AN DAN SEKULARISME
Agama dan Politik  di antara Pengalaman Religius 
dan Falsafah Kenabian
Penulis: Muhammad Hasan Qadrdan Qaramaliki, 
Cendekiawan Islam
Soft Cover: 15 x 23 cm
HVS Paper, 296 hal.
ISBN: 978-602-9261-20-2
Harga: Rp. 60.000

Buku ini adalah buah dari salah satu pemikiran ulama terkemu-
ka, Murtadha Muthahhari. Ia menyampaikan kebutuhan mendesak         
untuk melakukan pemikiran ulang tentang bagaimana kita mengh-
adapi tantangan-tantangan yang muncul di era modern yang didomi-
nasi oleh kultur Barat dan nilai-nilai yang menyertainya. “Bimbingan 
Untuk Generasi Muda” menjadi semakin relevan pada masa ini, di 
era outsourcing, e-mail, portal-portal situs, dan “blogging”, dan saat 
konsep-konsep dan nilai-nilai Barat sedang diadopsi di seluruh dunia 
dengan antusiasme. Generasi Muda Muslim hampir tidak dapat imun 
dan steril dari ini. Karenanya, untuk mengenal era di mana kita hidup 
di dalamnya, kita perlu fokus pada integrasi aspek-aspek intelektual, 
sosial, dan emosional yang memengaruhi generasi muda kita, teruta-
ma mahasiswa-mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi dan kam-
pus-kampus. 

Kebutuhan dewasa ini adalah mengetahui bahwa generasi muda kita 
terus berjuang dengan fragmentasi yang meningkat dalam hal proses 
belajar. Mereka hidup dalam suatu era yang membuat mereka bersen-
tuhan dengan beragam ideologi, di mana hal ini menuntut mereka 
mengetahui penjelasan rasional dalam hal-hal keimanan. Kesadaran 
semacam ini dapat membantu kita untuk menangani suatu generasi 
Muslim yang pada gilirannya akan mampu menangani generasi beri-
kutnya. Buku ini perlu dipahami untuk memberikan arahan dalam 
menghadapi tantangan-tantangan melalui cara yang relevan dengan 
masa kehidupan kita.

BUKU SAKU BIMBIN-
GAN UNTUKGENER-
ASI MUDA Konsep 
dan Nalar Islam yang 
Mendasar untuk Mel-
ahirkan Generasi Baru 
yang Bertanggung 
jawab untuk Masyar-
akat dan Zamannya
Penulis: Ayatullah 
Murtadha Muthah-
hari
Soft Cover: 11,5 x 17 cm
Book Paper: 168 hal.
ISBN: 978-602-9261-
05-9
Harga: Rp. 26.000,-

Pengetahuan qur’ani hanya dapat dirangkai dengan melalui                    
“tadabbur” (kontemplasi dan menalar) bukan lewat prasangka dan taqlid 
buta. Upaya manusia memafaatkan al-Qur’an berhubungan dengan                  
bobot  kajian dan tingkat kecermatan, selain hati yang bening dan jernih. 
Semakin mendalam telaah yang dilakukan, semakin mendalam dan luas 
pula visi yang dimiliki. Hanya saja, tadabbur al-Qur’an mustahil dilaku-
kan tanpa menggunakan metode yang sahih. Buku ini tidak lain adalah 
upaya dalam menyajikan pembahasan topik-topik Ulumul Qur’an ber-
dasarkan tadabbur dan metode yang sahih.

AHSAN AL-HADITS
Analisis Tekstual Ulumul Qur’an
Penulis: Habibullah Ahmadi, Cendekiawan Islam
Soft Cover: 15 x 23 cm
Book Paper, 226 hal
ISBN: 978-602-9261-21-9
Harga: Rp. 45.000

Buku ini mengkaji dan memaparkan pluralisme agama serta pada saat 
yang sama memberikan kritikan terhadapnya. Bagi penulis, dengan 
proses perenungan dan penaralaran an sich, teks-teks al-Qur’an dan 
Hadis yang dijadikan landasan pluralisme tampak memberikan keam-
biguan, absurditas, dan kekacauan makna. Padahal, untuk mencapai 
kejelasan makna perlu dikombinasikan dengan metode, tehnik khusus, 
dan ketelitian analisis seputar relasi antar ayat, sebelum memastikan 
sebuah interpretasi untuk suatu ayat. Nah, area inilah yang penu-
lis  sentuh untuk memberikan penjelasan seputar pluralisme, seputar       
kebenaran, toleransi, dan agama.

AL-QUR’AN DAN 
PLURALISME AGAMA
Islam, Satu Agama di Antara Jalan Yang Lurus dan 
Toleransi Sosial 
Penulis: Muhammad Hasan Qadrdan Qaramaliki, 
Cendekiawan Islam
Soft Cover: 14 x 21 cm
Book Paper, 245 hal.
ISBN: 978-602-9261-19-6
Harga: Rp. 50.000
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Buku ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dialekti-
ka zaman yang selalu berubah dengan keberadaan Islam sebagai                   
sesuatu yang mengandung ‘syariat’ tetap. Diperlukan jalan tengah 
dalam menghadapi hal yang tampak bertentangan itu. 

Salah satu ciri yang dimiliki umat Islam adalah mengikuti jalan ten-
gah, antara ifrâth dan tafrîth, yaitu terlau berlebih-lebihan dan ter-
lalu mempermudah. Buku ini berisikan tentang sikap dan pandangan 
jalan tengah tersebut dengan pemaparan yang sangat sistematis dan 
komprehensif. Diungkapkan pula tantangan-tantangan yang dih-
adapi umat Islam saat ini beserta cara yang harus dilakukan dengan 
mengambil jalan tengah.

ISLAM & TANTANGAN ZAMAN
Rasionalitas Dalam Dialog Teks yang Pasti dan Kon-
teks yang Berubah
Penulis: Murtadha Muthahhari, Filosof, Ulama, dan 
Arsitek Revolusi Islam Iran
Soft Cover: 15 x 23 cm
HVS Paper, 476 hal. 
ISBN: 978-602-96010-1-5
Harga: Rp. 75.000

Buku ini menawarkan penjelasan sistematis dan rinci tentang kesu-
cian, etika seksual, dan akidah untuk kehidupan sehari-hari. Dengan 
sinaran agama, Muthahhari menyuguhkan tafsir bercita rasa filosofis 
terhadap tema-tema tersebut, yang alih-alih terlampau ribet, justru 
sederhana dan mendalam dalam pemaparannya.

MEMAHAMI PELAJARAN 
TEMATIS AL-QUR’AN BUKU PERTAMA
Tafsir tematis tentang Pengetahuan, Akidah, Akhlak, 
dan Kehidupan Sehari-hari
Penulis: Murtadha Muthahhari, Filosof dan Ulama 
Soft Cover: 15 x 23 cm
Book Paper, 476 hal  
ISBN: 978-602-96010-1-5
Harga: Rp. 45.000

Buku ini mencoba mengkaji dan memaparkan tentang persoalan pen-
didikan dan pengajaran Islam, serta memaparkan berbagai wacana dan 
solusi tentang sebuah konsep pendidikan yang baik, berakhlak dan 
bermanfaat menurut Islam serta sampai sejau mana penerapannya di 
masyarakat sekarang ini. Selain itu, buku ini membahas pengembangan       
nalar, mendidik akal manusia, pengembangan potensi, dan lainnya dalam 
sinaran filsafat Islam.

DASAR-DASAR EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM
Teori Nalar dan Pengembangan Potensi serta Analisa Etika 
dalam Program Pendidikan
Penulis: Murtadha Muthahhari, Filosof, Ulama, dan Arsitek 
Revolusi Islam Iran
Soft Cover: 15.7 x 23.5 cm  
HVS Paper, 322 hal.
ISBN: 978-602-9261-10-3 
Harga: Rp. 55.000

Menanam Sebelum Kiamat
Islam Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup

Fachruddin M. Mangunjaya dkk (ed)
Soft Cover 15 x 23 cm, 310 Halaman

ISBN: 978-602-97553-0-5
                 Harga : Rp 60.000,- 

Perjumpaan Sains dan Agama
Dari Konflik ke Dialog 
Jhon F. Haught

Soft Cover 15,5 x 23.5cm, 382 Halaman
ISBN: 978-602-97553-3-6

Harga : Rp 60.000,-

KEADILAN ILAHI
Asas Pandangan Dunia Islam 

Murtadha Muthahhari
Soft Cover 15 x 23 cm, 360 Halaman

ISBN: 978-602-97553-2-9
                    Harga : Rp 60.000,- 
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Mengenal Shahifah Sajjadiyah 
Ali Majd Faqihi

Soft Cover 13 x 20.5 cm, 183 Halaman
ISBN: 978-602-98103-6-3

Harga : Rp 35.000,-

Dinamika Pemikiran Politik Imam 
Khomeini

Akbar Najaf Lakza’i
Soft Cover 13 x 20.5, 238 Halaman

ISBN: 978-602-97553-9-8
Harga : Rp 35.000,-

Paradigma Kecenderungan 
Sejarah Dalam Al-Qur’an 

M.Baqir Sadr
Soft Cover 13 x 20.5 cm, 183 Halaman

ISBN: 978-602-97553-4-3
Harga : Rp 42.000,-

Relativisme Etika,
M. A. Shomali

Soft Cover 15 x 23cm, 347 Halaman
ISBN: 978-602-98103-4-9

Harga : Rp 70.000,-

Pemikiran Politik Islam dalam 
Pemerintahan
Imam Khumaini

Soft Cover 13 x 20.5cm, 280 Halaman
ISBN: 978-602-97553-1-2

                   Harga : Rp 40.000,- 

Masyarakat Madani 
Hamid Mowlana

Soft Cover 14.5 x 22.5cm, 294 Halaman
ISBN: 978-602-97553-8-1

Harga : Rp 45.000,-

Pengantar Epistemologi Islam
Ayt M.Muthahhari

Soft Cover 13 x 20.5cm, 336 Halaman
ISBN: 978-602-97553-0-5

                 Harga : Rp 50.000,- 

Pluralitas dan Pluralisme Agama 
M. Legenhausen

Soft Cover 13 x 20.5cm, 239 Halaman
ISBN: 978-602-97553-3-6

Harga : Rp 40.000,-

Buku Daras Filsafat Islam 
M.T. Misbah Yazdi

Soft Cover 15 x 23cm, 390Halaman
ISBN: 978-602-97553-2-9

                    Harga : Rp 60.000,- 

Segenap Redaksi Kanz Philosophia menghaturkan terima kasih kepada 
seluruh penulis, editor dan reviewer yang telah membantu terbitnya 
Vol. 5 No.2 December 2015. 

Artikel-artikel pada edisi kali mengupas persoalan seputar defenisi 
hingga persoalan kontemporer. Artikel berjudul “Klasifikasi Ilmu 
Pengetahuan dalam Perspektif Jābir bin āayyān” dan “Definisi dan 
Konsepsi Falsafah Islam” merupakan dua karya tulis yang mencoba 
memetakan gagasan dan tipologi pemikiran secara logis, runtut, dan 
koheren. Artikel pertama mencoba mengupas klasifikasi pengetahuan 
menurut Jābir bin āayyān” yang merupakan salah satu format tertua 
dalam rumusan klasifikasi pengetahuan dalam tradisi Islam yang 
bahkan mendahului al-Kindi. Melalui pengklasifikasian ini ia berusaha 
melakukan kompromi antara ilmu agama dan sains rasional dengan 
membagi pengetahuan secara garis besar menjadi dua macam; ilmu 
agama dan ilmu dunia. Sementara itu artikel kedua memperlihatkan 
bagaimana pentingnya menilik kembali persoalan pengkategorisasian 
defenisi falsafah Islam dalam menunjukkan kemana condongnya filsafat 
sebagai sebuah sistem berpikir dan menunjukkan kecenderungan 
masing-masing kategori tersebut. Kategori disamping menunjukkan 
metode yang dipapkai, juga ruang lingkupnya. Tak lupa penulis pada 
artikel ini memberi titik tekan pada kehati-hatian dalam menggunakan 
istilah, khususnya “falsafah”.  

Dua artikel selanjutnya, “Manusia dan Kesempurnaannya: Telaah 
Psikologi Transendental Mullā Shadrā” dan “Teori Gradasi: Komparasi 
antara Ibn Sānā, Suhrawardā dan Mullā Shadrā” bisa dikategorikan sebagai 
dua karya tulis yang menunjukkan fungsi korespondensi filsafat, yakni, 
mengaitkan alam mental dan realitas luar. Artikel ini belum sampai pada 
konsekuensi relasi antara alam mental dan realitas luar, dan karenanya 
membutuhkan penelitian lanjutan.

Sedangkan artikel “Epistemology and the Problem of Cultural Hybridity 
in Muhammad Iqbal’s Thought” dan “Reduksionisme Eksplanatif dan 
Antropologi Transendental Jawādā āmulā” masing-masing  secara samar 
boleh digolongkan sebagai karya tulis yang hendak menyapa persoalan 
kontemporer dalam perspektif tradisi filsafat Islam.

Kanz Philosophia 
Vol. 5 No.2 December 
2015. 

Soft Cover: 29.5 x 21 
cm

HVS Paper, 
ISSN: 2088-8511
Harga: Rp. 30.000

Jurnal Kanz Vol. 5 No.1 Juni 2015 ini memuat sejumlah artikel yang ternilai 
inovatif dan mempertajam pemahaman. Dalam jurnal, pada artikel yang berjudul “A 
Study of Effect of the Human Soul on External Objects: Between Copenhagen School 
and Mulla Sadra”, peneliti mencoba mengaitkan temuan fisika kuantum dengan prinsip 
filsafat Mulla Shadra tentang hubungan jiwa (subyek) dengan dunia fisik (obyek). Ini 
sebuah terobosan kreatif yang layak diapresiasi karena mencoba membandingkan dua 
dunia disiplin yang berbeda, yaitu fisika dan filsafat. 

Sementara artikel berjudul “Argumen Eksistensi Tuhan dalam Metafisika 
Ibn Rusyd dan St. Thomas Aquinas” mengangkat topik yang mungkin sudah banyak 
dibahas oleh sarjana filsafat tetapi dikemas dengan apik melalui elaborasi cukup intensif 
terhadap butir-butir pemikiran kedua filsuf Aristotelean tersebut. Melalui olahan referensi 
yang ekstensif, penulis berhasil memetakan secara ringkas dan bernas pola pemikiran 
Ibn Rusyd dan Thomas Aquinas dalam membangun argumen-argumen eksistensi Tuhan. 
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 Artikel berjudul “Al-‘Ilm al-Ilāhī bi al-Juz’iyyāt: Muqārabah Ibn Sīnā 
wa al-Shadr Muta’allihīn Namūdzajan” (Ilmu Tuhan tentang Partikular: Model 
Pendekatan Ibn Sina dan Mulla Shadra) membandingkan pemikiran Ibn Sina dan Mulla 
Shadra tentang persoalan klasik, yakni ilmu Tuhan mengenai hal-hal yang partikular. 
Setelah mendeskripsikan secara ringkas dan sistematis pengertian ilmu dalam mazhab 
Peripatetik (Masya’iyyah) Ibn Sina dan mazhab Hikmah Muta‘aliyyah Mulla Shadra, 
uraian permasalahan tentang ilmu Tuhan secara umum dan khususnya tentang juz’iyyat 
(hal-hal partikular), penulis mendedah pendekatan Ibn Sina dan Mulla Shadra lalu 
membandingkannya. 

 Tiga artikel lainnya, yaitu “Nūrūz: Treading Time, Nature, Faith and 
Culture”, “The Complex Relationship between Sufism and Shi‘īsm: As Reflected in 
the Concept of Walāyah”, and “Maqāmāt dalam Mantiq al-Thayr Al-Attār”, masing-
masing adalah karya ilmiah dalam tinjauan filsafat kebudayaan, tasawuf, dan sastra 
sufistik. Pembaca budiman tentu dapat menikmati ketiga artikel ini dan memperoleh 
manfaat dengan berusaha menelaahnya sebagai sebuah hidangan yang menambah 
wawasan Anda dalam isu-isu peran Islam sebagai peradaban, spiritualitas, dan pesan 
kemanusiaan tasawuf.

Kanz Philosophia 
Vol. 4 No.2 Juni 2014
Soft Cover: 29.5 x 21 cm
HVS Paper, 
ISSN: 2088-8511
Harga: Rp. 30.000

Kanz Philosophia 
Vol. 5 No.1 December 
2015. 

Soft Cover: 29.5 x 21 
cm

HVS Paper, 
ISSN: 2088-8511
Harga: Rp. 30.000

Hermeneutika termasuk salah satu isu yang menarik perhatian para peminat 
kajian agama dan filsafat, khususnya filsafat modern. Persoalan utama 
hermeneutika terletak pada pencarian makna teks. Perbedaan penekanan 
pencarian makna pada ketiga unsur hermeneutika: penggagas, teks dan 
pembaca, menjadi titik beda masing-masing hermeneutika. Hermeneutika 
terkait seputar beberapa isu-isu rasional terkait penafsiran, seperti hakikat 
teks, memahami makna konotatif dari teks, bagaimana pemahaman dan 
penafsiran atas teks diperoleh melalui beragam proposisi dan horizon 
subjek yang memahami dan pengurai teks. Renungan yang serius terhadap 
isu-isu ini menjelaskan mengapa upaya memahami teks merupakan isu 
filosofis. 

Journal Kanz vol. II No. 2 2013 ini menghadirkan beberapa 
artikel tentang pandangan hermeneutika dari beberapa pakar. Memilah 
Fakta dan Fiksi dalam Kitab Suci: Sebuah Usaha Hermeneutis oleh Ioanes 
Rakhmat menunjukkan usaha hermeneutis untuk memilah-milah fakta 
dan fiksi dalam kitab suci, untuk mencari dan menemukan relasi antara 
fiksi dan fakta dalam kitab suci, dengan fokus pada Alkitab. Artikel lain 
membahas Hermeneutika dan Etika Naratif Menurut Paul Ricoeur oleh 
M. Sastrapratedja mencoba memperlihatkan bahwa sebuah cerita naratif 
membutuhkan interpretasi. Hermeneutika Paul Ricouer terdiri dari dua 
langkah, distansiasi dan apropriasi. Distansiasi memungkinkan pembaca 
untuk mempelajari teks secara kritis dan mesti dilanjutkan dengan 
pembacaan post-kritis di mana pembaca meng-apropriasi dunia yang 
terbuka padanya. Pendekatan lain dalam hermeneutika diungkapkan oleh 
Kusmana melalui artikelnya Hermeneutika Humanistik Nasr Hamid Abu 
Zayd: al-Qur’an Sebagai Wacana. Menurut penulis, Abu Zayd menawarkan 
metode Hermeneutika Humanistik untuk melihat al-Qur’an sebagai wacana. 
Dan pendekatan ini diklaim sebagai upaya perluasannya untuk melakukan 
pembacaan baru dengan semangat konstruksi yang lebih utuh lagi.

Muhammad Nur mencoba mengungkap pendekatan 
hermenuetis dalam Filsafat Islam melalui Mulla Sadra. Melalui tulisan 
Takwil dalam Pandangan Mulla Sadra, penulis mengungkapkan prinsip-
prinsip dasar dalam takwil, apa perbedaan takwil dan tafsir, dan sampai 
pada kesimpulan bahwa takwil dibutuhkan karena teks-teks syariah (al-
Qur’an dan hadis) memiliki tingkatan-tingkatan. Kautsar Azhari Noer, 
juga mengungkapkan prinsip takwil dalam ranah spiritulitas Islam yang 
diwakili oleh Ibn ‘Arabi. Melalui artikelnya yang berjudul Hermeneutik Sufi: 
Sebuah Kajian atas Pandangan Ibn ‘Arabi Tentang Takwil Al-Qur’an, penulis 
menunjukkan argumentasi bahwa takwil yang didukung oleh Ibn ‘Arabi 
tetap mempertahankan kesesuaian antara arti lahiriah dan arti batiniah dari 
teks al-Qur’an. 

Jurnal Kanz vol. III. N0. 2 Desember 2013, dengan tema “‘Irfan dan Tasawwuf”,  
menghadirkan pembahasan tasawuf falsafi yang termasuk dalam filsafat 
Islam. Melalui artikel-artikel di dalamnya, kami hendak mengetahui apakah 
tasawuf filosofis dapat diarahkan untuk membangun tradisi intelektual umat 
islam? Bagaimana kerja kognisi kreatif dalam tasawuf dapat menumbuhkan 
etos cinta ilmu pengetahuan dan sekaligus basis spiritual-intelektual bagi 
tindakan manusia. 
Syaifan Nur mendiskusikan tasawuf al-Raniri dilihat dari spektrum yang lebih 
luas, baik menyangkut persoalan keyakinan atau teologi maupun politik yang 
mengitari situasi zamannya. Andi Herawati mencoba mengangkat filsafat 
mistis Ibn ‘Arabi, khususnya dalam kitabnya yang terkenal Fusus al-Hikam, 
dengan penekanan pada konsep makrifatnya. Dan pembahasan mengenai 
Irfan yang lebih dalam dipaparkan oleh Seyyed Mufid Hosseini dalam 
artikelnya yang berjudul “Hakikat ‘Irfan”.
Yunasril Ali melalui artikelnya “Kewalian dalam Tasawuf Nusantara” 
membahas tiga tataran yang menjadi konsen Ibn ̀ Arabi tentang kewalian, baik 
basis filosofis yang melandasinya, hingga realisasi teori itu dalam kenyataan 
historis dengan kemunculan wali, nabi, ataupun rasul. Mujiburrahman melalui 
“Tasawuf di Masyarakat Banjar: Kesinambungan dan Perubahan dalam 
Konteks Historis and Sosiologis” menjelaskan dinamika kesinambungan 
tasawuf sejak abad ke-18 hingga abad ke-21 yang cenderung memadukan, 
bukan mempertentangkan, antara tasawuf etis aliran al-Ghazali dan tasawuf 
metafisis aliran Ibn Arabi. Sementara itu, Syamsu Ni’am dalam artikelnya 
“Institusi Pendidikan dalan Tasawuf” mencoba melihat tradisi tasawuf yang 
memiliki kecenderungan sama sebagaimana institusi pendidikan secara 
umum dalam Islam, melalui elemen-elemennya yang dikenal dengan istilah, 
misalnya Zawiya, khanaqah, ribath, dan tarekat
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Edisi pertama Jurnal Kanz Philosphia di tahun 2014, meskipun tidak 
lagi bersifat tematis seperti edisi-edisi sebelumnya, tidak berarti tidak 
menampilkan tulisan-tulisan yang berkhazanah filsafat Islam. Kami tetap 
merangkul semua pandangan yang masih dalam jalur jurnal ini sembari 
berterima kasih kepada para kontributor dan mitra bestari yang telah 
mengawal penerbitan edisi kali ini. Sebelas artikel yang tercakup dalam 
edisi ini beragam, mulai dari pembahasan filsafat moral, filsafat teoretis 
dan filsafat praktis, hingga analisis kritis terhadap wacana filsafat Islam 
Mulla Sadra dan Hikmah Transenden.

Yeremias Jena, misalnya, membahas etika melalui sikap welas asih 
yang lebih dekat dengan konsep dan sikap simpati. Melalui tulisannya, 
ia mengklaim bahwa hanya melalui etika kepedulian (ethics of care) 
kita dapat memahami welas asih sebagai sikap dan tindakan moral. 
Mohammad Syifa Amin Widigdo melihat bagaimana dalam konteks 
tradisi pemikiran hukum Islam, human agency ternyata tidak hanya 
terdapat dalam bentuk ketertundukan diri terhadap otoritas teks al-
Qur’an dan hadis, tapi juga ada bentuk-bentuk yang lainnya, seperti 
halnya pada otonomi dan semangat anti-kamapanan dalam diri manusia. 
Tiga penulis lainnya mencoba membahas persoalan etika praktis, yakni 
etika lingkungan. Sementara Mohsen Javadi mengkaji bagaiman Islam 
memandang realisasi diri sebagai hasil dari upaya kontrol diri, dengan  
mengatasi hasrat aktual dan meningkatkan kehendak manusia dalam 
mewujudkan keselarasan antara aspek psikis (jiwa)—mencakup aktivitas 
emosional (hati) dan teoritis (nalar)—dan aspek fisik (raga)—berupa 
tindakan praktis (aksi). Kondisi yang diperlukan bagi kedua aspek 
tersebut terumuskan dalam istilah “iman” dan “amal saleh.” 
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Pada edisi kali ini, tema jurnal Kanz Philosophia adalah Hermenetik. Beberapa 
penulis, semisal; Kusmana (UIN Syarif Hidayatullah), Ioanes Rahmat (Sekolah 
Tinggi Teologi Jakarta),  Romo Sastrapratedja (STF Driyarkara), Kautsar Azhari 
Noer (ICAS), Muhammad Nur ( ICAS), berkontribusi dalam edisi ini. Artikel yang 
dimuat dalam edisi ini mengangkat pemikiran beberapa tokoh hermenetik 
yang terkenal. 

R.M Sastrapratedja mengangkat topik Etika Naratif menurut Paul Ricoeur. 
Dia mencoba memperlihatkan bahwa sebuah cerita naratif membutuhkan 
interpretasi. Etika naratif tidaklah kontradiktif dengan etika normatif. 
Etika normatif memvalidasi etika naratif. Jika terjadi kontradiksi, maka 
tanggungjawablah yang menjadi prioritas. Sementara itu, Kusmana mencoba 
megkaji pemikiran Nasr Abu Zayd tentang Hermeneutika Humanistik, yaitu 
menempatkan al-Qur’an sebagai wacana, dengan cara menjelaskan dalam 
konteks perkembangan pemikiran hermeneutikanya. Adapun Muhammad Nur 
mencoba mengangkat bagaimana kerja takwil dalam pandangan filosof muslim 
Mulla Sadra. Menurutnya dalam pandangan Sadra, takwil tidak bertentangan 
dengan lahir ayat, namun melengkapi dan penyempurnakan makna lahir 
tersebut.  Dan penulis lain, Ionaes Rahmat, menyimpulkan bahwa hermenetik—
dalam memilah-milah fiksi dan fakta sejarah dalam kitab suci—membawa kita 
pada suatu kesimpulan bahwa dokumen-dokumen dalam kitab suci tidak bisa 
dibatasi hanya pada genre fiksi, genre historiografi, dan interrelasi antara 
keduanya. 

Jika suatu agama apapun ingin menjadi sebuah pranata sosial yang dapat 
mendatangkan kebaikan kepada dunia luas, umat beragama ini harus bisa 
memetik pengalaman dari masa lampau kehidupan agama mereka. Untuk tujuan 
inilah, seharusnya fiksi dan fakta sejarah dalam kitab-kitab suci ditafsirkan dan 
dijelaskan. Pertanyaan berikut ini penting untuk dijawab: Untuk tujuan-tujuan 
historis kontekstual apakah dokumen-dokumen dalam setiap kitab suci, baik 
yang bersifat fiksional maupun yang bersifat faktual, telah ditulis? 
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Tantangan-tantangan terhadap keimanan dari ranah kontemporer menuntut 
kita untuk melakukan transformasi dalam modus respon yang diperlukan 
untuk menghadapi kebaruan-kebaruan tersebut yang juga mensyaratkan 
modus kesadaran yang tepat. Hal ini berarti keyakinan religius kita pun 
senantiasa dituntut kreatif dalam menempatkan diri secara bijak, tidak terbawa 
arus tanpa refleksi kritis terhadap perkembangan yang ada, namun juga tidak 
terbujur kaku menolak arus gerakan progresivitas zaman. Dengan kata lain, 
tidak ekstrim menerima segala yang muncul dalam perubahan yang terjadi dan 
larut begitu saja, namun tidak pula ekstrim menolak

Perlu sikap ‘menunda,’ tidak tergesa-gesa untuk memahami, menafsirkan, dan 
merefleksikan keimanan kita agar dapat menjawab tantangan-tantangan dan 
arus perubahan zaman secara bijak. Lahirnya modus keimanan yang bijak akan 
berefek pada lahirnya modus respon dan konsekuensi sosio-budaya yang juga 
tepat. Karenanya untuk membuang karakter irasional respon kaum radikal kita 
perlu menyuguhkan strategi membangun mentalitas bijak, rasional, mendalam 
dalam keimanan. Strategi yang paling menjanjikan dalam menumpas dan 
menghindari ekstrimisme dan radikalisme sebagai bentuk kegagapan 
menjawab pertanyaan akan tindakan apa yang seharusnya dilakukan sebagai 
orang beriman dalam dunia modern sekular dan bagaimana mengakomodasi 
tantangan-tantangan modern dalam horizon keimanan mereka.

Terdapat tuntutan untuk ‘memikirkan ulang’ persoalan-peroalan keimanan 
(problems of faith) demi memperkaya keyakinan religius kita dengan modus 
kesadaran yang mendalam dan filosofis sehingga memberikan cakrawala yang 
menjadikan keimanan semakin dapat berdiri kokoh tanpa merasa gagap dan 
tersisihkan dari dunia, namun justru dapat mengatasinya dengan bijak.
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Menilik kembali pentingnya pendekatan-pendekatan dalam memaknai 
manusia berikut dimensinya yang berbeda, jurnal Kanz Philosophia Vol. I 
No.2. 2011 yang terbit dengan tema “Antropologi dan filsafat Transenden” ini, 
mengupas beberapa pandangan pakar Islam, di Timur dan Barat. Jurnal ini 
merupakan hasil dari konferensi dengan tema yang sama. Di dalamnya tersaji 
tulisan-tulisan berkualitas dan mendalam dari James Morris, Hassan Hanafi, 
Hanafi Mohd. Noor, Kautsar Azhari Noer, dll. 
James Morris, professor dari Boston College, dalam artikelnya The 
Challenges of Realization in a Global Civilization, melihat proses realisasi 
(tahqīq) sebagai jalan bagi manusia menuju kesejatiannya. Sementara Hassan 
Hanafi, Professor Universitas Cairo, melalui artikelnya The Revolution of 
the Transcendence lebih menitikberatkan pada pengertian transenden. Ia 
menyimpulkan bahwa meskipun banyak defenisi tentang transenden, konsep 
ini bisa menjadi tema dialog yang tidak terbatas pada agama saja, tetapi 
juga antara agama dan filsafat. Ia menawarkan dasar bersama bagi dialog 
antaragama serta antarbudaya.
Hanafi Mohd. Noor, Vice President of Malaysian Homeopathic Medical 
Council, melalui artikelnya Hahnemannian Principles and the Anthropology 
Of Transcendental Philosophy: A Brief Observation mencoba memberikan 
garis besar dari prinsip-prinsip Hahnemannian melalui teori kekuatan vital 
yang menentukan relevansinya terhadap antropologi filsafat transendental. 
Sedangkan Mujiburrahaman mencoba untuk mengisi kesenjangan dengan 
menggambarkan dan menganalisis konsepsi Islam tentang niat yang 
dikembangkan oleh al-Sayuthi dan al-Ghazali. Sebagai seorang ahli hukum, 
al-Sayuthi mengeksplorasi aturan formal yang berbeda pada niat dalam 
hukum Islam, sementara al-Ghazali sebagai sufi, mencoba memperdalam 
makna niat dalam kaitannya dengan keikhlasan seseorang kepada Tuhan. 
Adapun Kautsar Azhari Noer, melalui artikelnya menyajikan pandangan Ibn 
‘Arabi tentang rancangan dan pengaturan alam, dan peranan sentral yang 
dimainkan oleh manusia dalam proses kreatif dan pengaturan. Dan masih 
banyak artikel lain yang tak kalah menarik dan berkualitas.
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Journal Kanz Philosophia edisi kali ini bertemakan Sufi Epistemologi. Jurnal 
ini menghadirkan beberapa pandangan yang beragam dari beberapa penulis 
seputar ‘Konsep Pengetahuan’ bagi Para Sufi. Dimulai dari penjelasan 
rasional atas fana’ dalam mistisisme oleh Dr. Abul- Fadli Kia shamshaki dari 
Fakultas Filsafat Amir Kabir, Tehran, yang memaparkan penjelasan fana’ 
dari sisi psikologis, etis dan epistmeologisnya. Dilanjutkan dengan Fuzzy 
Epistemology from View Point of Mystical Theology oleh Hadi Vakili dari 
Department of Islamic Philosophy, Theology and Mysticism, Institute for 
Humanities and Cultural Studies (IHCS), Tehran. Ia menyoroti bagaimana 
seruan Tuhan dapat direspon dengan cara yang paradoks, antara transenden 
dan imanen, dan akibatnya adalah agama Ilahiah akan diperspesi dari sisi ini 
pula. 

Di sisi lain, Epistemologi Sufi dan Tanggung Jawab Ilmiah yang ditulis oleh 
Syaifan Nur, mencoba melihat bagaimana rasionalisasi pengalaman Sufi 
sebagai wujud tanggung jawab Ilmiah. M Ainul Abid Shah, dari Universitas 
al-Azhar Mesir dalam artikelnya menyoroti Gaya pemikiran Epistemologi 
Hakim Tirmidzi, yang  cenderung  menekankan hubungan-hubungan yang 
kuat antara walāyah (kewalian sufi) dan ma`rifah (pengetahuan sufi) di satu 
sisi, dan antara keduanya dengan filsafat moral sufi. Dua artikel terakhir, oleh 
Seyyed Ahmad Fazeli dan Muhsin Labib, masing-masing menyoroti konsep 
“ineffabilitas”, sebuah konsep dalam menjelaskan pengalaman religius yang 
sangat rumit. Menggunakan pendekatan Allamah Thabataba’I, seorang 
filosof Iran kontemporer, tulisan Fazeli menunjukkan bahwa pengalaman 
irfani wahdāh al-wujād yang absolut dan tak terbatas dapat diekspresikan 
secara global namun tidak secara terperinci. Muhsin Labib melalui tulisannya 
Tasawuf Sunni Ala Sirhindi: “Kawin Paksa” Monisme Dan Teologi Asy’ariyah, 
mencoba mengomentari kritik Sirhindi terhadap konsep wahdah al-wujād 
Ibn ‘Arabi, yang menjadi polemik di antara para Teolog dan Sufi.  
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Pengalaman keagamaan yang dibahas dalam edisi ini berkaitan dengan 
beberapa aspek, seperti definisi, ruang lingkup, karakteristik, dan pendekatan-
pendekatan yang mencakup psikologi, neuropsikologi, ontologi, dan 
ontotheology.

Seyyed Ahmed Fazeli memulai dengan mengumpulkan, berkomentar, dan 
menganalisis teori dan argumentasi dari “ineffability” sebagai salah satu 
karakteristik dari pengalaman religius yang diasumsikan oleh banyak sarjana 
dan ‘arif, seperti William James, Michael Sells, Stace, al-Nasafi, al-Ghazali, 
Abu Hamzah Fanari, Ibn ‘Arabi dan Rumi. Muhammad Baqir—dosen The 
Islamic College Jakarta —berkontribusi mengenai pendekatan pemahaman 
pengalaman religius. Donny Gahral Adian dari Universitas Indonesia melalui 
artikelnya menunjukkan pendekatan fenomenologi yang melihat bukan pada 
“apa” dalam sebuah pengalaman, melainkan bagaimana pengalaman itu terjadi 
pada kita, dan bahwa bagaimana sesuatu itu tampil pada subjek disebut sebagai  
pemberian. Hadi Vakili dari Departemen Filsafat Islam Teheran menujukkan 
pengalaman religius dari pendekatan Neuropsikologi yang menganalisis sejauh 
mana teori neuro-psikologi bisa menjelaskan fenomena pengalaman religius. 
Jalaluddin Rahmat melalui artikelnya Neurotheology: Brain-based Religious 
Experience, seraya mengungkapkan pendapat bahwa pengalaman spiritual 
yang asli bukan disebabkan oleh kerusakan otak atau dipicu oleh obat-obatan, 
ia sampai pada kesimpulan bahwa kita menemukan bahwa Tuhanlah yang 
menciptakan otak, dan bukan sebaliknya.
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