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Al-Kindi merupakan filosuf muslim pertama di dunia Islam. beliau dalam berfilsafatnya 
memadukan (talfiq) antara gama dan filsafat. Menurutnya filsafat merupakan pengetahuan 
yang benar. Sementara al-Qur’an membawa argumn-argumen menyakinkan dan tidak 
bertentangan dengan filsafat. Dari dasar alasan di atas al-Kindi tidak melarang orang belajar 
filsafat. Dalam agama kita mengenal Theologi, yakni ilmu tentang ke-Tuhanan. Menurut al-
Kindi Theologi merupakan caban filsafat yang lebih menitik beratkan pada Tuhan. 
Sebagaimana psikologi merupakan cabang filsafat yang lebih mengkaji jiwa. Dari 
pernyataan al-Kindi tersebut, terkesan al-Kindi mewajibkan berlajar filsafat.  

Agama dan filsafat berusaha untuk mencari kebenaran, karena itu meruapakan 
tujuannya. Di sisi lain agama selain wahyu juga menggunakan akal, di sinilah persamaan 
keduanya. Filsafat didasarkan akal sementara agama didasarkan wahyu dan akal. Hal lain 
yang tidak dapat dipungkiri kita bisa melaksanakan wahyu jika memiliki akal. Dalam Islam 
akal dipandang makhluk Allah yang terbesar, besarnya tidak terhingga, dan akal bentuknya 
ghaib.       

Al-Kindi dalam berfilsafat mencakup metafisika, jiwa dan mora. Menurut al-Kindi; di 
alam ini ada benda-benda yang dapat ditangkap oleh pancaindera. Benda-benda tersebut 
merupakan juz’iah (particular). Bagi filsafat al-Kindi bukan juz’iah yang jumlahnya tidak 
terhingga. Namun yang terpenting adalah hakikat yang ada di dalam juz’iah itu, yakni 
kulliah (universal). Tambahnya, benda-benda memiliki dua hakikat; hakikat sebagai juz’iah 
yang disebut ainiah, dan hakikat kulliah yang disebut mahiyah.  

Lebih lanjut al-Kindi memahami bahwa alam ini terbagi dua bagian, yaitu alam yang 
terletak di bawah falaq bulan, dan alam merentang tinggi sejak dari falak bulan sampai 
ujung alam. Jenis alam pertama terdiri dari empat unsur; yaitu air, udara, api, kering dan 
basah. Empat unsur tersebut perlambang dari perubahan, pertumbuhan, dan kemusnahan. 
Sedangkan alam kedua tidak dijumpai keempat usnur tersebut, karenanya alam kedua ini 
bersifat abadi.  

 
Jiwa   
 Al-Kindi dalam memahami jiwa terkesan tidak membedakan jiwa dengan roh. Hal ini 
tentu berbeda dengan filosuf muslim yang lain yang membedakan roh dan jiwa. Boleh juga 
al-Kindi dalam membedakan roh dan jiwa dengan menggunakan istilah lain. Hal ini terlihat 
dalam bahasannya, yaitu membagi jiwa pada tiga daya: pertama daya nafsu, kedua pemarah 
dan ketiga daya berfikir. Daya berfikir ini disebut akal. Bagi al-Kindi akal terbagi pada tiga 
bagian: 

1. Akal yang bersifat potensial (الذي بالقوة)  
2. Akal yang telah keluar dari potesial menjadi aktual (الذي خرج من القوة إالفعل) 
3. Akal yang telah keluar mencapai tingkat kedua dari aktualitas (الذ نسمیھ الثاثي) 

 Terlepas dari masalah di atas yang jelas, menurut al-Kindi roh itu tidak tersusun, 
mempunyai potensi arti penting, sempurna dan mulia. Subtansi roh berasal dari subtansi 
Tuhan. Hubungan roh dengan Tuhan sebagai mana hubungan cahaya matahari dengan mata 
hari.  


