
الرأسماليالغربيالفكرنقض
Kritik terhadap Pemikiran Barat Kapitalis

Meruntuhkan Pemikiran Barat Kapitalis



• Naqdh = meruntuhkan ( البناء وهو َهْدُمهنَْقض )

• Al-Fikr
• Proses berpikir (عملية التفكير)

• Pemikiran, hasil berpikir ( ما توّصل إليه اإلنسان من أحكام بواسطة عقله, نَتاج التفكير )



Kenapa meruntuhkan pemikiran Barat?



pemikiran

Terkait hal empiris Netral universal

Nilai-nilai
kehidupan, norma
dan tatanan hidup

Lahir dari
pandangan dunia 

tertentu

Tak relevan dgn
pandangan dunia 

lainnya

Karena pemikiran kadang mengandung “isme” tertentu



• Pemikiran Newton bahwa tekanan yang diterima oleh sesuatu berbanding lurus

dengan besar gaya yang diterima dan berbanding terbalik dengan luas

permukaannya merupakan pemikiran yang netral.

• Perkataan Locke, “Saya menghargainya di atas semua hal yang diperlukan untuk

membedakan secara tepat urusan pemerintahan sipil dari urusan agama dan 

untuk menyelesaikan batas-batas yang adil yang terbentang antara yang satu dan 

yang lain." lahir dari pandangan dunia tertentu.

• Demikian pula dengan perkataan Mill, “Satu-satunya kebebasan yang pantas

disebut adalah kebebasan mengejar kebaikan kita sendiri, dengan cara kita

sendiri, selama kita tidak berusaha merampas milik orang lain, atau menghalangi

upaya mereka untuk mendapatkannya.”.; “Kebebasan individu sejauh ini harus

dibatasi; dia tidak boleh membuat dirinya menjadi gangguan bagi orang lain.”

• Sama halnya dengan perkataan Rousseau, “The general will is always right.”



Pemikiran dari
Barat

Yang kita terima

Pemikiran sains, terkait realitas empirik
(sejauh terbukti benar, belum ditemukan

kesalahannya dan tidak bertentangan dengan
Islam.)

Yang kita tolak

Setiap pemikiran yang lahir dari pandangan
dunia mereka, baik berupa nilai dasar, seperti

kebebasan; produk hukum, seperti UU Sipil
Prancis; maupun sistem, seperti demokrasi.



Pemikiran orang Barat mana yang kita runtuhkan? 

• Jawabnya: kapitalisme/ar-ra’sumaliyyah.

• Elemen-elemen pemikiran Barat menurut Philippe Nemo: negara 
hukum, demokrasi, kebebasan individu, nalar kritis, sains, dan 
ekonomi bebas.

• Dalam buku kita ini dinyatakan:
ي بالمبدأ ويعرف هذا المبدأ الغرب( .... الالئكية)فإّن المبدأ الغربي يقوم على العقيدة العلمانبة 
ة حريّة وهو النظام االقتصادي المبني على فكر, الرأسمالي من باب تسمية الشيئ بأبرز ما فيه

...الملكية

Sesungguhnya mabda’ Barat berdiri di atas akidah sekularisme
(‘almaniyyah/laikiyyah). Mabda’ ini dikenal dengan sebutan kapitalisme, 
berdasarkan aspek yang paling menonjol di dalamnya, yaitu sistem ekonomi
yang dibangun berdasar pemikiran tentang kebebasan berkepemilikan…



Arti meruntuhkan pemikiran Barat Kapitalis

راز وإب, وذلك ببيان خطئه وبطالنه, ودحض حججه, وإبطال أحكامه ومعالَجاته, هدم بنائه الفكري•
.فساده كتفكير ونتيجة ومعرفة ومنهج ومبدأ حضارة ثقافة

• Merunthkan bangunan pemikirannya, membatalkan hukum-hukum
dan solusi-solusinya serta membantah argument-argumennya. Itu
dilakukan dengan menjelaskan kesalahan dan kebatilannya, 
menampakkan kerusakannya sebagai suatu metode berpikir, hasil
(pemikiran), pengetahuan, manhaj, mabda’, hadharah maupun
tsaqafah.



Isi kitab:



Keistimewaan kitab ini:

Menggempur fondasi, 
pilar-pilar dan aspek-aspek
utama dari pemikiran Barat 
kapitalis dalam satu buku.

Memberi jendela-jendela
menuju sumber-sumber
rujukan mengenai
pemikiran Barat.

Contoh di samping
menunjukkan kutipan dari
buku karya Huntington, 
Arthur Schlesinger Jr. dan 
Philip Nemo.

Contoh teks:


