
MENGENAL FILSUF DI DUNIA TIMUR ISLAM ; IBNU MISKAWIH (941-1030 M) 

1. Sekilas Ibnu Miskawih 

Maskawaih adalah salah seorang tokoh filsafat dalam Islam yang memuaskan perhatiannya pada etika Islam. Meskipun 

sebenarnya juga seorang sejarawan, tabib, ilmuwan dan sastrawan. Pengetahuannya tentang kebudayaan Romawi, 

Persia, dan India, disamping filsafat Yunani, sangat luas. 

Nama lengkapnya adalah Abu Ali al-Khasim Ahmad bin Ya‟qub bin Maskawaih. Sebutan namanya yang lebih masyhur 

adalah Maskawaih atau Ibnu Maskawaih. Nama tersebut diambil dari nama kakeknya yang semula beragama Majusi 

kemudian masuk Islam. Gelarnya adalah Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabat Ali. Bagi kaum Syi‟ah dipandang 

sebagai yang berhak menggantikan nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam sepeninggalnya. Dari gelar 

ini tidak salah jika orang mengatakan bahwa Maskawaih tergolong penganut aliran Syi‟ah. Selain Abu Ali, salah satu 

gelar yang juga sering disebut adalah al-Khazim yang berarti bendaharawan. Hal ini disebabkan memperoleh 

kepercayaan sebagai bendaharawannya di kekuasaan Adhud al Daulah dari Bani Buwaihi.  

Maskawaih dilahirkan di Ray (Teheran sekarang). Mengenai tahun kelahirannya, para penulis menyebutkan berbeda-

beda, MM Syarif menyebutkan tahun 320 H/932 M. Morgoliouth menyebutkan tahun 330 H. Abdul Aziz Izzat 

menyebutkan tahun 325 H. Sedangkan wafatnya, para tokoh sepakat pada 9 shafar 421 H/16 Februari 1030 M.  

Dilihat dari tahun lahir dan wafatnya, Maskawaih hidup pada masa pemerintahan Bani Abbas yang berada di bawah 

pengaruh Bani Buwaihi yang beraliran Syi‟ah dan berasal dari keturunan Parsi Bani Buwaihi yang mulai berpengaruh 

sejak Khalifah al Mustakfi dari Bani Abbas mengangkat Ahmad bin Buwaih sebagai perdana menteri dengan gelar Mu‟izz 
al Daulah pada 945 M. Dan pada tahun 945 M, Ahmad bin Buwaih berhasil menaklukkan Baghdad di saat bani Abbas 

berada di bawah pengaruh kekuasaan Turki. Dengan demikian, pengaruh Turki terhadap bani Abbas digantikan oleh Bani 

Buwaih yang dengan leluasa melakukan penurunan dan pengangkatan khalifah-khalifah bani Abbas. 

Puncak prestasi bani Buwaihi adalah pada masa „Adhud al Daulah (tahun 367 H – 372 H). Perhatiannya amat besar 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesusasteraan, dan pada masa inilah Maskawaih memperoleh 

kepercayaan untuk menjadi bendaharawan „Adhud al Daulah. Pada masa ini Maskawaih muncul sebagai seorang filsuf, 

tabib, ilmuwan, dan pujangga. Tapi, disamping itu ada hal yang tidak menyenangkan hati Maskawaih, yaitu kemerosotan 

moral yang melanda masyarakat. Oleh karena itulah Maskawaih lalu tertarik untuk menitikberatkan perhatiannya pada 

etika Islam. [1] 

2.  Filsafat Ibnu Miskawih 

2.1. Jiwa (al nafs) 

Menurut Ibnu Maskawaih, Jiwa berasal dari limpahan akal aktif („aqlfa‟al). Jiwa bersifat rohani yang memiliki substansi 

sederhana yang tidak dapat diraba panca indera. Jiwa dapat menerima gambaran-gambaran tentang banyak hal yang 

bertentangan satu dengan yang lain. Daya pengenalan dan kemampuan jiwa lebih jauh jangkauannya dibanding daya 

pengenalan dan kemampuan materi. Bahkan dunia materi tidak akan sanggup memberi kepuasan kepada jiwa.  [2] 

Lebih jauh, di dalam jiwa terdapat daya pengenalan akal yang tidak didahului dengan pengenalan inderawi. Dengan daya 

pengenalan akal itu, jiwa mampu membedakan antara benar dan tidak benar yang berkaitan dengan hasil produksi 

panca indera. Perbedaan itu dilakukan dengan membanding-bandingkan obyek-obyek inderawi yang satu dengan yang 

lainnya. 

Dengan demikian, jiwa bertindak sebagai pembimbing panca indera dan membetulkan kesalahan inderawi. Kesatuan 

aqliyah jiwa tercermin dalam pernyataan bahwa jiwa mengetahui dirinya sendiri, dan mengetahui bahwa ia mengetahui 

dirinya. Oleh karena itulah, jiwa merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terkumpul unsur-unsur akal, subyek yang 

berpikir (thinker) dan obyek-obyek yang dipikirkan. Ketiganya saling berkelindan antara satu dengan lainnya, sehingga 

tidak mampu dipisahkan.[3] 
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Ibnu Maskawaih mengatakan bahwa jiwa manusia memiliki kelebihan atas jiwa binatang yaitu dengan  adanya kekuatan 

berfikir yang menjadi sumber pertimbangan struktur tindakan yang mengarah kepada kebaikan. Menurutnya, jiwa 

manusia mempunyai tiga kekuatan yang bertingkat-tingkat. Dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat tertinggi,  

yaitu pertama; Al nafs al bahimiyah (nafsu kebinatangan) yang buruk. Kedua; Al nafs al sabu‟iah (nafsu binatang buas) 

yang sedang, dan ketiga; Al nafs al nathiqah (jiwa yang cerdas) yang baik. 

Manusia dikatakan menjadi manusia yang sebenarnya jika memiliki jiwa yang cerdas. Dengan jiwa yang cerdas, manusia 

dapat terangkat derajatnya, setingkat malaikat, dan dengan jiwa yang cerdas itu pula manusia dibedakan dari binatang. 

Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling besar kadar jiwa cerdasnya, dan cenderung mengikuti ajakan 

jiwa menuju kebaikan. Berbeda dengan kehidupan manusia yang dikuasai oleh dua jiwa lainnya (kebinatangan dan 

binatang buas). 

Berkenaan dengan kualitas tingkatan jiwa tersebut, Maskawaih mengatakan bahwa jiwa yang rendah atau buruk 

mempunyai sifat „ujub, sombong, hipokrit, penipu dan hina. Sedangkan jiwa yang cerdas mempunyai sifat-sifat adil, 

harga diri, berani, pemurah, benar, dan cinta. 

2.2. Filsafat Moral/Etika 

Sebagai “Bapak Etika Islam”, Ibnu Maskawaih dikenal juga sebagai Guru Ketiga (al Mu‟allim al tsalits), setelah al Farabi 

(al Mu‟allim al tsani) dan Aristoteles sebagai Guru Pertama (al Mu‟allim al awwal). Teori Maskawaih tentang etika 

dituangkan dalam kitabnya yang berjudul Tahzib al Akhlaq wa Thathir al „Araq (Pendidikan budi pekerti dan pembersihan 

watak). Kata akhlaq adalah bentuk jamak dari kata khuluq. Ibnu Maskawaih memberikan pengertian khuluq sebagai 

keadaan jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan 

sebelumnya. 

Khuluq merupakan keadaan jiwa yang mendorong timbulnya perbuatan secara spontan. Keadaan jiwa merupakan fitrah 

manusia sejak kecil yang dapat melahirkan perbuatan baik. Dari pengertian ini, manusia dapat berusaha mengubah 

watak kejiwaan pembawa fitrahnya yang tidak baik menjadi baik. Hal ini dapat dibuktikan pada perubahan-perubahan 

yang dialami anak dalam masa pertumbuhannya dari satu keadaan kepada keadaan lain sesuai dengan lingkungan yang 

mengelilinginya dan macam pendidikan yang diperolehnya. 

Ibnu Maskawaih menetapkan kemungkinan manusia mengalami perubahan-perubahan khuluq  dan oleh karena itulah 

diperlukan adanya aturan-aturan syari‟at, nasihat-nasihat dan berbagai macam ajaran tentang sopan santun. Dengan 

adanya aturan tersebut, manusia dengan akalnya untuk memilih dan membedakan mana yang seharusnya dilakukan dan 

ditinggalkan. Dari sini pula Ibnu Maskawaih memandang penting arti pendidikan dan lingkungan bagi manusia dalam 

hubungannya dengan pembinaan akhlaq. 

 

[1]  dikutip dari http://mgmpkimia.wordpress.com/tokoh/ibnu-miskawih-872-932. 09 Januari 2011. Lihat pula di 

http://kolom-biografi.blogspot.com. 

[2]  Ali Imam Abid, Nadzariyah Nubuwah Inda Miskawih; Dirasah Naqdiyah, (Alexandria ; Dar Al-Islamiiyah Lith-Thiba‟ah 

wan-Nashr, 2009. Hlm. 20-25. 

[3]  Ibid, Hlm. 26. 
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