Filsafat Islam


Problem Filsafat Islam tentang tuhan:
Bentuk Aktifitas Manusia

هللا
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قولية
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Akal Manusia
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Filsafat Islam
Problem
 Tuhan berpisah dengan alam
 Tuhan bersatu dengan alam
Tuhan  Zat yang sangat tinggi, tidak berubah-ubah, akal pikiran tidak mampu
memikirkannya, awal dan akhir, qadim dan abadi.
 Lebih rendah-dari yang di atas-sebagai perimbangan dari macam yang
pertama, tidak bisa dinilai karena ia “ketiadaan.”
Faham manusia tentang tuhan:
Monisme: Tuhan bersatu dengan alam, contoh Brahmanisme yang tidak memberi nilai
pada wujud yang ke-2. Alam adalah ketiadaan semata-mata dan selalu
bergerak berubuah-ubah. Brahma itulah kemutlakan atau tuhan yang maha
agung, sempurna, baik, kekal, dan tuhan sendiri yang ada. Ia adalah segala
sesuatu, manusia dianggap tidak ada.
Dualisme : Mangakui tuhan secara mutlak dan keberadaan wujud alam semesta
Aristoteles berpendapat, tuhan sebagai penggerak pertama, begitu alam dibuat, maka
saat itu alam bergerak otomatis.
Plato beranggapan, tuhan memancar, lalu ada alam seperti matahari mengeluarkan
sinar.
Neo-Platonisme berpendapat, alam itu qadim, tetapi diatur oleh tuhan, sedangkan
alam itu pancaran ilahi (emanasi).


Al-Kindi (185 H/801 M – 260 H /873 M)
 Filsuf muslim pertama
 Filsafat diterima sebagai kebudayaan Islam
 Menyelaraskan antara agama dan filsafat, melicinkan jalan bagi filsuf kemudian
(Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd). Pertama, Mengikuti jalur ahli logika dan
memfilsafatkan agama. Kedua, memandang agama sebagai sebuah ilmu ilahiah
dan menempatkannya di atas filsafat. Ilmu ilahiah diketahui lewat jalur nabi,
tetapi melalui penafsiran filosofis, agama menjadi selaras dengan filsafat.
 Tuhan penyebab gerak, sebab sejati.
 Tuhan itu الواحد
 Tuhan tidak terbag-bagi menjadi suatu apapun
 Tidak punya ruang dan waktu
 Bukan kulli bukan juz’i.
 Bukan jenis, tidak membawa tidak dibawa
 Hubungan manusia dengan tuhan ابداء
 Dari tiada menjadi ada.
Alam itu qadim, berdasar teori matematika, berakhir, tidak azaly, berjenis.
Al-Razi (251 H/865 M – 313 H/925 M)
 Bertuhan namun tidak mengakui kenabian:
 a. akal sudah memadai
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b. semua orang lahir dengan kecerdasan yang sama, yang membedakan
perkembangannya
 tidak takut mati
 tidak mempercayai agama
Al-Farabi (258 M/870 M – 339 M/950 M)
 Logika
 Kesatuan filsafat
 10 kecerdasan
 Akal
o praktis: Menyimpulkan apa yang mesti dikerjakan
o teoritis: membantu menyempurnakan jiwa
 fisik
 terbiasa
 yang diperoleh
 Kenabian
 Tafsir
 Tuhan
 الموجود األول
 Ia sebagai wujud pertama dari eksistensinya, tidak mewakili sumber
pertama, ia sendiri sumber eksistensi alam
 Sifat tuhan suci dari segala kekurangan
 Kekal baik essensi maupun substansi.
Alam : Berasal dari tuhan  pelimpahan dari tuhan, bukan karena kehendak
tuhan, tetapi pelimpahan yang bersifat keharusan, meskipun tidak
mengurangi zat tuhan.
Ibnu Miskawaih (932-1030)
 Tuhan itu tidak sama dengan alam, segala sesuatu adalah gerakan, ciptaan yg
pertama adalah akal aktif
 Fisafat pertama, Evolusi: mineral, tetumbuhan, binatang, dan manusia.
Al-Nur 45: Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian
dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan
dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki.
Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha
Kuasa atas segala sesuatu )Q.S. al-Nur [24]:45).
 Filsafat Moral, psikologi
 Filsafat sejarah
Ibnu Sina (370 H/980 M – 429 H/1037 M)
Dipengaruhi oleh Aristotles dan Al-Kindi
Alam semesta sepenuhnya terdiri dari berbagai peristiwa yang telah ditentukan
dan dipastikan. Tuhan adalah pengecualian karena tidak diakibatkan oleh sesuatu.
Tuhan itu الواجب
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Ibnu Bajah (wafat: 533 H/1138M)
Tubuh alamiah dan tidak alamiah (punya penggerak luar): tersusun dari materi
dan bentuk bentuk hasil permanent atau kenyataan tubuh, kenyataan itu
bermacam-macam.
Etika: Tindakan hewani dan insani
Ibnu Tufail (lahir: abad ke-6H/12M)
Hay ibn Yaqzan
Tuhan dan dunia sama-sama kekal
Kosmologi-cahaya
Etika: Perpaduan tubuh, jiwa hewani dan esensi non bendawi yang
menggambarkan binatang, benda angkasa, dan tuhan.
Agama
Filsafat
1. Diperuntukkan bagi semua orang.
1. Hanya bagi yang berbakat
2. Melukiskan dunia atas dengan 2. Bagian dari kebenaran esoteris, ia
perlambang.
berupaya
menafsirkan
lambang3. Disiplin social dan pandangannya
lambang agama tentang konsep.
melembaga.
3. Khusus individu.
4. Hanya dapat mencapai kebahagian 4. Dapat mecapai kebahagian tertinggi.
“kedua.”
Al-Ghazali (450-505 H/958-1111 M)
Tiga kelompok filsuf
 Filsuf materialis, atheis
 Filsuf Naturalis, atheis, theis
 Filsuf Theis
Pandangan
1. Tuhan adalah pelaku yang berkehendak secara selektif
2. Tuhan mengadakan alam
3. Berkehendak
4. Alam itu mungkin, karena harus ada penentu
5. Sesuatu yang bermula harus ada pendahulunya
a. Pelaku
b. Sebab
c. Waktu
d. Kemustahilan
Ibnu Rusyd/Everois (520 H/1126 M – 595 H/1198 M)
Filsafat sebagai saudara kembar agama mengingat ayat Allah itu ada yang
tersurat dan ada pula yang tersirat.
Tindakan tuhan : 1) mencipta; 2) mengutus rasul; 3) menetapkan takdir; 4)
membangkitkan kembali; 5) mengadili.
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Benda bermaujud : Subjek paling dekat; sifat; sebab pendorong; ketiadaan
yang mencegah. Misal sakit.
Benda fisik
: Materi dan bentuk.
Nasir Al-Din Tusi (597-672 H/1201 M – 1274 M)
A. Etika
Cinta
Kebajikan
Keadilan
Penyakit
 Penyimpangan jiwa dan hilang keseimbangan
Keberlebihan
Kekurangan
Ketidakwajaran
 Marah, hasrat maka muncul:
Kebingungan
Kebodohan sederhana
Kebodohan fatal
B. Tahap Tasawuf
1. Mistis: iman, ketetapan, keteguhan, jejujuran, perenungan, ketulusan hati.
2. Penolakan dunia: menyesali dosa, menghindar dari kehendak/zuhud, tidak
bernafsu terhadap harta, keras terhadap hasrat tak rasional, menghitunghitung kebaikan-kejahatan, selaras antara tindakan dan niat, kesalehan.
3. Penyendirian: perenungan, ketakutan dan kesedihan, ketabahan, syukur.
4. Bakti kepada Tuhan: berbakti, keingin tahuan akan tuhan, keimanan,
ketenangan jiwa.
5. Pasrah kepada Tuhan: ridha, tunduk, tauhid, wahdat/manunggal, peleburan.
6. Peleburan diri atau fana
: lebur dalam keesaan.
C. Rumah Tangga
Hubungan istimewa antara suami dan istri, orang tua dan anak, tuan dan yang
membantu, kekayaan dan pemilik. Untuk mengembangkan sistem disiplin agar
tercipta kesejahteraan fisik, sosial, dan mental.
D. Politik
1. Ilmu kemasyarakatan
2. Ilmu pemerintahan
E. Psikologi, tentang jiwa sebagai substansi sederhana dan immaterial.
F. Metafisika: Ketuhanan dan filsafat
G. Kenabian, karena tuhan tidak terjangkau, orang mengenal lewat utusan-Nya.
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