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FILSAFAT SCHOLASTIK BARAT
(Perkembangan Pemikiran Abad Pertengahan Kisaran 337 – 1500 M)

PROLOG
Peradaban zaman pertengahan menduduki tempat tersendiri dalam sejarah. Dengan berakar pada peradaban-peradaban Yunani-Romawi, Byzantium, dan Arab, dasar-dasar atau fondasi Peradaban Abad Pertengahan memang benar-benar diletakkan oleh kreator-kreator peradaban. Anasir spiritual bersumber dari kebenaran-kebenaran agama Kristen, yang pada waktu itu telah dianut secara luas di kawasan Mediterania. Teresapi prinsip-prinsip moralitas yang agung serta sistem etika universal, kehidupan serta pemikiran Abad Pertengahan menyingkapkan suatu daya jangkau kekuasaan agama yang begitu luas dalam kreasi suatu peradaban yang memiliki kesusasteraan, seni arsitektur, filsafat, dan institusi-institusinya sendiri. Khusus dalam tulisan ini, membahas perkembangan filsafat pada Abad Pertengahan tersebut, tertentu dalam wilayah Eropa (Barat).
Filsafat Skolastik ini, terbagi menjadi dua periode. Dunia Arab (Islam) dan Dunia Barat. Orang Islam tidak pernah menggunakan istilah Skolastik, melainkan Ilmu Kalam (700 – 900 M. atau Filsafat Islam (850 – 1200 M). Di dunia Barat, belum ada yang membahas filsafat Aristoteles secara keseluruhan. Dari Islamlah yang membawa perkembangan filsafat Yunani tersebut, sehingga dikenal di dunia Barat sejak penguasaan Islam di benua Eropa. Para pemikir Islam zaman itu terkenal didunia samapai sekarang karena sumbangsihnya terhadap dunia filsafat yang merupakan cikal-bakal segala jenis ilmu dan pengetahuan, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina (Avicenna), Ibnu Rusyd (Averroes), Al-Ghazali, Miskawaih, dan sebagainya. Bahkan, munculnya orientalisme berawal dari dunia Islam sejak zaman keemasan Daulah Umayyah Andalusia.
Filsafat Abad Pertengahan di Dunia Barat, merupakan kelanjutan dari bentuk filsafat Yunani. Seringkali, pemikiran filsafat era pertengahan ini, terfokus pada aspek metafisis dan kaitannya dengan hal-hal keagamaan, khususnya agama Kristen. Munculnya Filsafat Skolastik ini berawal dari para pemikir yang mengadakan penyelidikan filsafat, dan lahirnya di Eropa. Secara garis besar, filsafat abad ini, ditinjau dari aspek pemikirannya, bisa dikategorikan dalam dua hal yaitu : pertama, adanya anggapan bahwa Tuhan turun kebumi dengan membawa kabar baik, dalam hal ini kebijaksanaan yang sempurna dan sejati. Kedua, bahwa filsafat Yunani sangat terkait dengan agama Kristen, dan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Drs. H. Ahmad Syadali, MA dan Drs. Mudzakir, Filsafat Umum, Bandung: Pustaka Setia, 1997,  hlm 80.
Filsafat Abad Pertengahan ini, juga sering disebut Filsafat Scholastik, diambil dari kata schuler yang berarti ajaran atau sekolahan. Karena materi yang diajarkan meliputi gramatika, geometrik, astronomi, musik dan dialektika. Dan Scholastik sendiri populer untuk menyebut era ini dalam perkembangan filsafat pada abad 9 – 15 Masehi, dan mempunyai corak khusus yaitu filsafat yang dipengaruhi oleh agama. Ibid. hlm 81.
Juga, sering dikatakan Filsafat Abad Kegelapan (Dark Age) karena pendapat para pemikir terbelenggu dalam suasana gereja dan kebijaksanaan gereja. Manusia tidak bisa menentukan dan mengembangkan pendapatnya sendiri. Pemikiran yang dihasilkan selalu diawasi dan disensort oleh gereja. Apabila ada yang tidak sesuai dengan garis-garis yang ditentukan gereja, apalagi bertentangan dengan kepentingan gereja, mati adalah yang terbaik bagi pemikir itu. Oleh karenanya, dominasi gereja sangat kuat. Ibid.  
Pandangan dunia klasik era Plato dan Aristoteles yang bersifat kosmos alam, rasional, bermoral, dan hanya diketahui oleh pikiran manusia, berubah 180 derajat diera Scholastik ini. Pandangan dunia ini tergantikan dengan supranatural gereja, yang sumbernya adalah wahyu dari surga, serta keyakinan fundamental tentang, seperti inkarnasi dan Trinitas, adalah dogma yang harus diterima dengan keyakinan, melampaui kekuatan pikiran manusia unuk menjelaskan atau membuktikannya.
Untuk lebih jelasnya, Filsafat Abad Kegelapan ini terbagi menjadi tiga fase yaitu :
	Fase Pertama adalah peralihan dari filsafat Yunani ke filsafat Pertengahan, sekitar abad ke IV – IX M. Dan tokoh yang muncul adalah St. Augustinus (+ 354 – 430 M.) dan Dionisius, uskup dari Syiria (+ 360 M). Era ini sering disebut Platonis-Masehi.
	Fase Kejayaan, yaitu kisaran abad ke-XII M. Dengan tokoh yang muncul seperti Scott Eriugena (+ abad ke-IX M.), St. Anselmus, sosok Platonist yang apologist dan theologis (+ abad ke-XI M.) dan Thomas Aquinas (+ abad ke-XIII M.) Era ini ditandai dengan penyalinan buku-buku filsafat dari Dunia Arab (Islam) ke Eropa.
	Fase Kemunduran, pada kisaran abad ke-XIV M. Tokoh yang terkenal adalah Nicolous Cusanus (1401 – 1404 M). Era ini ditandai dengan munculnya kebencian pada pandangan murni dan beralih ke kenyataan, dan lebih dikenal dengan sebutan Fase Nominalisme. A. Hanafi, MA, Filsafat Skolastik, Jakarta: Pustaka Abadi, 1992, hlm 78.

Dari sini, cirikhas yang bisa dikenal dalam pembahasan filsafat Era Pertengahan ini adalah dengan :
	Cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja.

Berfilsafat dalam lingkungan ajaran Aristoteles dan Plato.
Berfilsafat dengan menggunakan pendapat Augustinus dan lain-lain tanpa ada kritik.
PEMIKIR ABAD PERTENGAHAN
Pemikir pada abad ini, lebih condong pada pemikiran filsafat Neo-Platonist dan Aristoteles. Tokoh dunia Barat, seperti Augustinus, St. Anselmus dan Thomas Aquinas, meskipun berasal dari periode yang berbeda, lebih terkenal dari yang lain di masa itu, tetap memelihara tradisi Yunani tentang metafisika dan ketuhanan dengan mengkomparasikannya dengan dogma agama. Untuk lebih lengkapnya, simak sajian berikut.
St. Augustinus
St. Augustinus, dikenal sebagai Platonizer Kristen, untuk sistesisnya atas Kristen dengan Filsafat Plato. Ia hidup pada paruh kedua abad IV di propinsi Numidia-Romawi, (sekarang Algeria) di Afrika Utara. Saat itu, kekaisaran Romawi mengalami kegelapan intelektual, terpecah-pecah, sumber daya institusional dan budaya rusak. Akibat dari penyangkalan gereja terhadap budaya berhala di kekaisaran. Banyak buku-buku filsafat masa Yunani-Romawi dihancurkan atau hilang.
Meskipun begitu, pengaruh Plato masih sangat membekas terhadap dirinya, pada karya terbesar Augustinus, De Civitas Dei dan The City of God, dia tulis dalam usahanya menjelaskan kemunduran dan keruntuhan  Roma pada 410 M, suara Plato bisa didengar. Karya ini merupakan karya filsafat sejarah, yang secara luas diterima sepanjang abad Pertengahan. Konsepsi-konsepsi filsafat sejarah Augustinus dimodifikasi dalam zaman modern. Henry S. Lucas, Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan, terj. Suguharjo Sumobroto, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1993, hlm 15.
Pembedaan Plato tentang alam pikiran dan kasat mata digambarkan dalam istilah Kristen sebagai pembedaan antara kota duniawi dari perubahan opini, dan kota akhirat dari kebenaran abadi Tuhan. T.Z. Lavine, Petualangan Filsafat; dari Socrates ke Sratre,  terj. Andi iswanto, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002, hlm 66. Karya ini merupakan penolakan terhadap pernyataan-pernyataan kaum non-Kristiani setelah Roma diguncang oleh serbuan-serbuan orang Jerman, yakni bahwa agama Kristen adalah penyebab terjadinya wabah penyakit yang menimpa Roma, bahwa dewa-dewa telah murka karena mereka dikesampingkan. Augustinus, dalam kryanya tersebut, menjelaskan bahwa keagungan Roma Atau kehancurannya tidak terkait sama sekali dengan dewa-dewa kuno. Sebagaimana diatas, dua kota antara kota duniawi dan kota akhirat, selalu berada dalam pertarungan. Henry S. Lucas, Sejarah Peradaban ... hlm 16. 
St. Anselmus
Lahir di Lombardia, 1033. Ia bergabung dengan ordo Benedictus, sebuah biara di Bec, Normandia. Kemudian menjadi uskup Agung di Canterbury. Ia dikenal sebagai seorang santo yang berwatak tegar. Hal ini antara lain tampak dalam pertikaian dengan Raja William II, ia memerintah Inggris dari 1087 – 1100 M, tentang hak raja untuk turut campur tangan dalam urusan-urusan gereja.
St. Anselmus sangat terpengaruh aliran filsafat Platonisme, seperti yang tampak dalam salah satu argumentasi filosofisnya yang terkenal menyangkut bukti tentang eksistensi Tuhan, yang disebut Argumentasi Ontologis. Argumentasi tersebut berbunyi “kita mengatakan bahwa Tuhan adalah being (ada), dan kita berpikir bahwa tidak ada being yang lebih besar daripada ada-nya Tuhan. Kita tahu bahwa didalam benak (mind) kita, kita melihat ide tentang being yang demikian itu. Being ini pasti berada diluar pikiran kita, jadi tidak being itu pasti tidak lebih besar daripada yang kita pikirkan”. Logika tersebut, merupakan refleksi dari pemikiran spekulatif Platonik tentang Ide. Banyak pemikir tertarik pada argumentasi diatas.
Dari karya-karya Anselmus, sebagian besar memang dalam bidang filsafat dan teologi. Seperti Monologium, Proslogium dan Cur Deus Homo, dalam ejaan Inggris, Why God Become Man, (Mengapa Tuhan Menjadi Manusia), merupakan karya teologi yang cukup lama berpengaruh terhadap pemikir agama. Drs. H. Ahmad Syadali, MA, Filsafat Umum..., hlm 91
Thomas Aquinas
Saint Thomas Aquinas (1225 – 1274 M), pada abad XIII memulihkan mengumpulkan karya Aristoteles dan diurutkan menjadi ilmu-ilmu alam yang terpisah, juga menggabungkannya dengan menggunakan konsep fundamental menjadi sistem filsafat yang hebat dari semua cabang ilmu pengetahuan.
Gabungan filsafat itu, tergambarkan dalam dua volume karyanya, Summa Theologiae, merupakan sistem paling bernilai dan prestasi tertinggi dunia filsafat Barat dalam filsafat Katolik dan dinyatakan sebagai filsafat resmi gereja Katolik oleh Paus Leo XIII, dan pengaruhnya terus ada. Thomisme, merupakan pandangan dunia (weltanschauung) yang menyatakan kebenaran absolut, didasarkan pada keyakinan atas pengampunan surga dan pemikiran yang mendukungnya.
Thomistik meliputi teologi (bukti keberadaan Tuhan dan Sifat-Nya), metafisika, teori kejahatan, hukum (keabadian, akhirat, alam, dan manusia), teori pengetahuan, etika, psikologi dan politik. Thomas Aquinas sangat memaksimalkan pendayagunaan warisan Aristoteles sambil menghindari konflik dengan dogma gereja melalui pembedaan tajam antara filsafat dan teologi. Dogma teologi Katolik bukan masalah bagi diskusi dan pembuktian rasional dari filsafat, sebagai obyek teologi, dogma mengungkapkan kebenaran, masalah keyakinan, baik yang bisa dibuktikan maupun tidak oleh akal. Namun ada beberapa kebenaran yang didasarkan pada keyakinan, seperti filsafat, bisa dibuktikan melalui pemikiran. Dalil semacam itu menciptakan Teologi Alam, yang harus dibedakan dari teologi yang terungkap. Teologi Alam bisa dikatakan termasuk dalam filsafat, merupakan bidang filsafat Kristen, seperti halnya filsafat Thomas Aquinas sendiri. T.Z. Lavine, Petualangan Filsafat …, hlm 68.

EPILOG
Demikian paparan singkat mengenai Filsafat Abad Pertengahan, Dark Age, Scholastik dari Dunia Barat. Dari paparan ini, kami menyimpulkan bahwa keterkaitan antara Filsafat dan Dogma Agama tidak terpisah, satu mempengaruhi yang lain. Dan filsafat abad ini, adalah untuk menolong dominasi gereja Katolik untuk tetap bertahan dari beberapa goncangan yang terjadi di Roma saat itu. Inilah yang kemudian disebut sebagai Abad Kegelapan, Dark Age, karena tidak adanya kebebasan dalam berpikir, dan harus sesuai dengan gereja.
Munculnya tokoh-tokoh abad pertengahan ini, St. Augustinus, St. Anselmus, Thomas Aquinas, dan sebagainya merupakan warisan dari Filsafat Yunani yang masih hidup, karena disesuaikan dengan perkembangan zaman saat itu yang tidak memungkinkan untuk melawan dominasi gereja. Pengaruh Plato dan Aristoteles, terpecah di Benua Arab (Islam) dan Dunia Eropa (Barat). Warisan inilah yang kelak memunculkan berbagai pemikiran canggih dari Barat. Seperti Descartes, Hobbes, Locke, Nietzhse, Karl Marx, Darwin, dan lain sebagainya. Adanya Abad Pertengahan, merupakan sumbangsih yang tak ternilai sebagai warisan pemikiran dari Yunani yang merubah tatanan dunia, meskipun di lain zaman dihujat habis-habisan. Sekian dari kami, kami sadar, tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun obat penolong bagi kesempurnaan selanjutnya. Tapi, tiada yang sempurna selain Yang Maha Sempurna.
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