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Kaidah dasarnya, Irfan atau Tasawuf bertolak dari syariat untuk menempuh 

tarikat demi mencapai hakikat. Semua doktrin yang dideskripsikan sufi-arif 

sepanjang kaidah ini diletakkan dalam disiplin Irfan Praktis sebagai lawan dari Irfan 

Teoretis. Yang belakangan ini berarti presentasi, deskripsi dan argumentasi tentang 

hakikat yang tercapai. Tugas presentasi ini tidak harus diemban seorang sufi-arif 

yang mencapai dan mengalami hakikat, tetapi juga bisa dilaksanakan oleh peneliti 

yang menganalisis presentasi sufi tersebut. Namun demikian, sejarah penggagasan 

Irfan Teoretis berawal dari statemen dan ungkapan para sufi terdahulu. 

 

Dokumen-dokumen primer dari kalangan sufi terdahulu, tak dapat 

dipungkiri, mempresentasikan berbagai eksperimen awal mereka mengungkapkan 

beragam hakikat tinggi melalui kata-kata yang tidak jarang justru mengesankan 

absurditas dan paradoks (al-syatohiyyat). Oleh sebagian sufi, gejala ini dipandang 

sebagai dampak wajar dari sebegitu tingginya pengalaman mistis dan sedemikian 

sempitnya bahasa. Kewajaran ini dipertahankan sekalipun berimbas, di antaranya, 

pada eksklusivitas sufi dan eliminasi hakikat mistisnya dari kegiatan intelektual dan 

kehidupan awam.  

 

Sejauh sejarah Irfan mencatat, baru pada abad VI H, Ibn Al-Arabi menggagas 

Irfan Teoretis secara benar-benar sistematis dalam kerangka filosofis. Kerangka ini 

diperkokoh dengan elaborasi siswa terbaiknya, Al-Qunawi, dan generasi pelanjutnya 

yang kaya akan ketajaman dan terminologi filosofis. Sejak ditinggal wafat Ibn Al-
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Arabi hingga bahkan sekarang ini, Fushûsh Al-Hikam meneguhkan dominasinya 

dalam kuliah-kuliah Irfan Teoretis, komentar (syarh), deskripsi dan argumentasi 

wahdat al-wujûd; yakni dominasi yang mentradisi dalam paradigma filosofis. 

 

Apakah paradigma filosofis Irfan Teoretis ini efektif? Tentu saja, ada banyak 

gejala buruk —entah internal ataupun eksternal—para sufi terdahulu yang berhasil 

dituntaskan. Tulisan ini berusaha memeriksa sejumlah dampak paradigma ini yang 

barangkali masih menjadi kendala atau berpotensi kontraproduktif bagi penantian 

dunia kontemporer dan, sebagai alternatif, mengajukan sebuah paradigma baru 

dalam membaca wahdat al-wujûd, memetakan Irfan Teoretis, atau bahkan mengkilas-

balikkan hakikat seutuh dengan urgensi tarikat dan syariat, yakni paradigma 

fitriawi. 
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