
52 

 

BAB II  

PENGALAMAN INTELEKTUAL ALI SYARI’ATI 

 

Latar belakang hidup seorang tokoh sangat perlu untuk 

ditelaah dalam rangka mencari akar geneologi pemikiran tokoh 

tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memahami secara lebih 

komprehensif pemikiran yang dikaji, karena pada dasarnya semua 

pemikiran tidak lahir dari ruang hampa, tetapi muncul dan 

berkembang dalam konstes sosial politik serta budaya tertentu. Untuk 

itu, sebelum menjelaskan lebih lanjut pemikiran Ali Syari’ati, maka 

dalam bab ini akan dipaparkan riwayat hidup beserta pengalaman 

intelektual dan gerakan Ali Syari’ati. 

Sejarah panjang Ali Syari’ati dari kecil sampai dewasa dan 

meninggal adalah lembaran-lembaran yang tidak bisa dilepaskan dari 

sosok utuh Ali Syari’ati yang fenomenal dan legendaris. Cerita-cerita 

masa kecil yang penuh rintangan merupakan bekal untuk melihat 

karakter “pemberontak” Syari’ati dewasa dan itu hanya bagian kecil 

dari sketsa kehidupan Syari’ati yang layak untuk dicermati. 

 

A. Masa Kecil dan Remaja 

 Ali Syari’ati berasal dari keluarga religius yang tinggal di 

Mazinan,1 sebuah dusun kecil yang terletak di pinggiran gurun Kavir2 

di propinsi Khurasan. Keluarga tersebut terkenal sâlih, suka 

membantu masyarakat dan zuhūd. Dalam keluarga ini ritual dan ritus 

keagamaan ditunaikan dengan seksama. Islam dalam pandangan 

                                                           
1 Ali Rahnema, “Ali Syari’ati: Guru, Penceramah, Pemberontak”, dalam Ali 

Rahnema (ed.), Para Perintis Zaman Baru Islam  (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 

203 
2 Gurun Kavir adalah gurun pasir luas yang meliputi hampir dua pertiga dataran 

tinggi Iran. Lihat Hamid Alghar, “Muqaddimah: Sebuah Sketsa Bibliografis”, 

dalam Ali Syari’ati, Tentang Sosiologi Islam, terj. Syaifullah Mahyudin 

(Yogyakarta: Penerbit Ananda, 1982), hlm. 5 
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keluarga ini adalah doktrin sosial dan filsafat yang relevan dengan 

zaman modern, dari pada sebagai keyakinan masa lalu yang bersifat 

pribadi dan hanya memikirkan dirinya sendiri. 

 Lahir pada tanggal 24 November 1933, Syari’ati menjadi anak 

pertama pasangan Muhammad Taqi Mazinani (Syari’ati) dan Zahra.3 

Lingkungan keluarga yang religius-progresif berpengaruh terhadap 

kepribadian Syari’ati. Mentalitas, jati diri dan intelektualitasnya 

terbentuk secara matang, utamanya lewat peran seorang ayah yang 

menjadi guru sejati dalam hidupnya. 

 Sebagaimana kakek buyut Syari’ati, Akhund Mulla Qurban-

‘Ali, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Akhund-e Hakim, ayah 

Syari’ati adalah sosok ulama terkemuka saat itu. Tetapi berbeda 

dengan ulama kebanyakan, Taqi Mazinani lebih memilih 

meninggalkan berbagai atribut keagamaan seperti surban dan jenggot, 

dan menggantinya dengan pakaian Barat. Maksud ia melakukan itu 

adalah dalam rangka menarik perhatian kalangan generasi mendatang 

atau kaum intelektual muda Islam agar tertarik dengan wacana 

intelektualisme dan aktivisme Islam, dan untuk maksud ini pula, Taqi 

Mazinani perlu belajar literatur yang menarik mereka dan memakai 

bahasa mereka. Seperti yang dikatakan oleh Mughniyah, ulama 

intelektual Syi’ah di Libanon, Muhammad Taqi memakai chapeau 

(pakaian ala Barat) untuk melindungi beribu-ribu ulama berjenggot 

dan bersurban dari ejekan dan olok-olok generasi muda.4 

                                                           
3  Nama asli Ali Syari’ati adalah Muhammad Ali Mazinani, kemudian saat akan 

meninggalkan Iran pada tanggal 16 Mei 1977 untuk pergi ke London, ia 

mengganti nama menjadi Ali Syari’ati. Lihat Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 

239-240; lihat juga John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of The Modern 

Islamic World (New York, Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 46 
4 Ibid.,  hlm. 204. Rahnema mengutip dari J. Pajoom, Yadnameh-e Ostad 

Muhammad Taqi Syari’ati Mazinani (Qum: Nashr-e Khoram, 1370 H.), hlm. 40, 
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 Bagi Ali Syari’ati, ayahnya adalah “the real teacher” yang 

telah menuntunnya menapaki tahapan manusia tercerahkan 

(rushanfikr). Seperti dikatakannya dalam karya kontemplatifnya, 

Kavir:  

“Ayahku merombak tradisi dan tidak pulang kembeli ke desa 

setelah menyelesaikan pelajarannya. Dia tinggal di kota dan 

berjuang gigih mempertahankan dirinya dengan ilmu, cinta 

kasih dan jihad di tengah-tengah gelimang noda kehidupan 

kota … Diriku adalah hasil keputusannya untuk tetap di kota, 

dan akulah satu-satunya yang mewarisi semua kekayaan yang 

ditinggalkannya, harta yang berupa kemiskinan … Akulah 

pendukung amanah kinasihnya yang teramat berat …”5  

   

 Muhammad Taqi Syari’ati, guru besar, mujahid dan pendiri 

“Pusat Dakwah Islam” (“Kanoun-e Nashr-e Haqayeq-e Eslami”)6 di 

Masyhad ialah salah seorang yang memulai gerakan intelektual Islam 

di Iran. Selama empat puluh tahun  terus menerus dia melancarkan 

dakwah dengan cara yang logis, ilmiah dan progresif. Orientasi 

gerakan yang ia lakukan adalah mengembalikan para remaja terpelajar 

modern kepada Iman dan Islam yang otentik, menyelamatkan mereka 

dari materialisme, pemujaan terhadap Barat dan permusuhan terhadap 

agama. Akan tetapi Iman dan Islam yang ditawarkan Taqi berbeda 

dengan Iman dan Islam yang kebanyakan beredar di Iran, yakni Iman 

dan Islam yang berbasis pada ajaran Syi’ah model Kasravi, yang lebih 

menekankan pada dogma lama dan anti pembaharuan. Sebagaimana 

pengakuan Ali Syari’ati, pada tahun-tahun itu (1941-an), kaum 

intelektual memiliki kecenderungan Marxis, sedangkan kaum 

agamawan cenderung reaksioner. Intelektual religius merasa tak 

                                                           
5 Dikutip dari Alghar, “Muqaddimah…”, hlm. 7 
6 Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Taqi Syari’ati pada tahun 1944 untuk 

menyebarkan Islam yang diyakininya sebagai Islam progresif. Lihat Rahnema, 

“Ali Syari’ati…”, hlm. 204 
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punya basis, dan Muhammad Taqi membuka jalan ketiga di antara 

keduanya.7 

 Ayah Ali Syari’ati telah membentuk dimensi-dimensi pertama 

batinnya. Dialah yang mula-mula mengajarkan Syari’ati yunior seni 

berfikir dan seni menjadi manusia. Setelah Ibu Syari’ati menyapihnya, 

ayahnyalah yang lantas memberi kepada Ali Syari’ati cita 

kemerdekaan, mobilitas, kesucian, ketekunan, keikhlasan serta 

kebebasan batin. Dia yang memperkenalkannya dengan buku-buku 

yang selama ini menjadi sahabat dekat Taqi Syari’ati, yang lantas Ali 

Syari’ati pun menerimanya sebagai sahabat juga, yang tiada hari tanpa 

bergulat dengannya. Ali Syari’ati tumbuh berkembang dan dewasa 

dalam perpustakaan ayahnya. Ia matang secara intelektual, berkat 

ketekunan membaca sampai melupakan pelajaran-pelajaran di sekolah 

formalnya. 

Muhammad Taqi Mazinani mengajarkan anaknya Ali Syari’ati 

seni berpikir dan seni menjadi manusia. Pendidikan kepribadian ini 

benar-benar membentuk jiwa Ali Syari’ati dengan cita kemerdekaan, 

mobilitas, kesucian, ketekunan, keikhlasan dan kebebasan batin. 

Paradigma religius-progresif membentuk kepribadian Ali Syari’ati 

dengan mentalitas, jati diri dan intelektualitas yang matang, semua itu 

adalah hasil karya ayahnya yang menjadi guru sejati dalam hidupnya.8  

Dunia intelektual ini benar-benar menjadi jiwa dan darah 

dalam diri Ali Syari'ati. Semua itu adalah pancaran dari ayahnya yang 

berperan sebagai orang tua, sahabat sekaligus guru. Ayahnya, Taqi' 

Syari'ati adalah seorang guru dan mujahid besar pendiri Markaz Nasyr 

Al-Haqâ'iq Al-Islâmiyah (pusat penyebaran kebenaran-kebenaran 

Islam) di Masyhad. Ali Syari'ati benar-benar terinspirasi dari ayahnya 

                                                           
7 Ibid. 
8 Ali Rahnema, “Ali Syari’ati:… hlm. 205 
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yang mengabdikan hidupnya untuk pembaharuan masyarakat dan 

pengembangan pemikiran islam.  

Begitu besar peran Taqi' Syari'ati dalam pembentukan watak 

dan intelektualisme anaknya, sehingga sejak kecil ia memasuki 

wawasan dan beragam pemikiran yang ia peroleh di perpustakaan 

ayahnya. Kebiasaan berakibat pada aktivitas keseharian dia, ia jauh 

melampaui teman-teman sebayanya bahkan gurunya sekalipun.       

Sejak kecil Syari’ati sudah memunculkan karakteristik yang 

berbeda dengan teman-temannya sebaya. Syari’ati kecil mulai belajar 

menimba ilmu pendidikan dasarnya di Masyhad, yaitu sekolah swasta 

Ibn Yamin, tempat ayahnya mengajar.9 Syari’ati kecil terkenal 

pendiam, tidak mau diatur, namun dirinya sangat rajin. Selain itu, dia 

juga selalu menyendiri, acuh tak acuh dengan dunia luar, sehingga 

tampak kurang bermasyarakat. Syari’ati lebih sering mengurung diri 

di rumahnya dan menghabiskan waktunya dengan membaca bersama 

bapaknya hingga menjelang pagi. 

 Selain ayahnya, pemikiran Syari’ati muda juga sangat 

terobsesi oleh kehidupan kakek-kakeknya yang suci, terutama tentang 

filsafat yang mempertahankan jati diri manusia pada masa ketika 

segala macam kefasikan dan dekadensi telah merajalela. Adalah 

Akhund-e Hakim, kakek dari ayah Ali Syari’ati, telah banyak 

memberikan inspirasi bagi benih-benih kesadaran yang tumbuh dalam 

jiwa Syari’ati, demikian juga paman ayahnya, seorang murid pemikir 

terkemuka dan sastrawan Adib Nisyapuri yang sangat menonjol. Demi 

mengikuti jejak kakek-kakek leluhurnya, sesudah mempelajari fiqih, 

filsafat dan sastra, mereka kembali ke kampung halamannya di 

Mazinan. 

 Syari’ati mewarisi tradisi keilmuan dan kemanusiaan kakek-

kakeknya, serta dari paman ayahnya tersebut. Ia melihat ruhnya yang 

                                                           
9 Ibid., hlm. 205 
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abadi itu berada dalam dirinya, dan melihat ruh itu berada dalam 

dirinya, dan melihat ruh yang cemerlang itu menerangi jalan yang ia 

tempuh dalam hidupnya. 

“Semenjak delapan puluh, lima puluh tahun, dan sebelum 

kehadiranku di muka bumi ini aku sudah merasakan 

kehadiranku dalam perwujudan dirinya … dan inilah aku, 

orang yang kini memperoleh banyak hal dari apa yang 

dimiliki dan direalisasikannya”10 

  

Dalam diri Ali Syari'ati tertanam tradisi keilmuan dan 

kemanusiaan. Semua itu berkat pengaruh kakek dan dan pamannya 

yang melekat pada urat syaraf kesadaran Ali Syari'ati. Dia melihat, 

dua figur penting dalam hidupnya ini benar-benar menjadi obor dalam 

proses menempuh hidup dan perjuangan untuk kemanusiaan.  

Lingkungan religius dan keluarga terpelajar menjadi modal 

utama Ali Syari’ati untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang luhur. 

Perpaduan antara spiritual – intelektual dan kebenaran Islam – 

kepastian sains menjadi sumber inspirasi dan cita-cita yang 

mendorong Ali Syari’ati untuk selalu tafakkur, progresif dan 

bertanggung jawab untuk berjuang demi kesempurnaan iman dan 

kemanusiaan. 

Mozaik kehidupan remaja Ali Syari’ati semakin dinamis 

ketika bertemu dengan karya-karya Arthur Shcopenhauer dan Franz 

Kaffa dan Saddeq-e Hedayat. Karya-karya para filsuf ini 

mengguncangkan keimanan Ali Syari’ati, kesejukan, ketenangan dan 

keyakinan akan eksistensi Tuhan berubah menjadi kegelisahan dan 

keraguan. Kedalaman filsafat dalam karya-karya para filsuf membuat 

Ali Syari’ati mengalami krisis keimanan serius yang menimbulkan 

                                                           
10 Dikutip dari buku Kavir, lihat Ghulam Abbas Tawassuli, “Sepintas tentang Ali 

Syari’ati”, dalam Ali Syari’ati, Humanisme antara Islam dan Madzab Barat 

(Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 12 
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hasrat untuk bunuh diri. Pencarian panjang Ali Syari’ati tentang 

eksistensi mengantarkan dia pada buku Masnawi karya Maulawi, 

sebuah karya tentang spiritualitas filsafat Timur, buku ini benar-benar 

menyelamatkan Ali Syari’ati dari kehancuran diri. Mistisisme 

Maulawi meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada diri Ali 

Syari’ati.11  

Beruntung Ali Syari’ati mempunyai lingkungan keluarga yang 

mendukungnya memuaskan dahaga spiritual-intelektual. Bakat, 

lingkungan yang sesuai dan terutama keyakinan akan kebenaran 

Islam, bergabung dengan keikhlasan pemikiran dan sikap intelektual 

dan personal, semua itu telah dimanfaatkan Syari’ati dengan sebaik-

baiknya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya yang luhur. 

Sebagaimana halnya dengan pribadi-pribadi agung yang sangat 

dikaguminya, maupun orang lain yang mengajarkan aspek ajaran 

Islam yang menjadi sumber inspirasi dan cita-citanya, ia selalu dalam 

keadaan tafakkur, progresif dan bertanggung jawab untuk berjuang 

demi kesempurnaan dan keabadian. 

Tetapi, menurut menuturannya sendiri, Syari’ati mengalami 

krisis kepribadiannya pertamanya yang serius antara 1946 dan 1950. 

Pada usia tiga belas tahun, remaja di Barat memasuki kehidupan yang 

riang dan bebas dan beban pikiran. Di Iran pada akhir tahun 1940-an, 

tidak pernah terdengar cerita komik, detektif dan roman. Masa paling 

penting untuk kelompok usia ini pada keluarga perkotaan kelas 

menengah berpendidikan adalah mempelajari buku dan sastra yang 

dibaca ayah mereka. Karena itu tidaklah mengherankan bila selama 

masa remajanya, Syari’ati membaca karya-karya Maurice 

Maeterlinck, Arthur Shcopenhauer, Franz Kaffa, dan Saddeq-e 

Hedayat. Karena pengaruh tulisan mereka, Syari’ati mengatakan 

bahwa keyakinan keagamaannya terguncang sampai fondasinya. 

                                                           
11 Ali Rahnema, “Ali Syari’ati:… hlm. 209 
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Kesejukan, ketenangan, dan keyakinan akan esistensi Tuhan berubah 

menjadi kegelisahan karena keraguan. Bagi Syari’ati, gagasan tentang 

adanya esistensi tanpa Tuhan, begitu menakjubkan, sepi dan asing 

membuat kehidupan itu sendiri menjadi suram dan hampa. Keasyikan 

belajar dan berfikir, membuat Syari’ati mengalami krisi keimanan 

yang serius. Ia merasa dalam jalan buntu filosofis, yang akibatnya, 

menurutnya hanya bisa berupa bunuh diri atau gila. Pada suatu malam 

musim dingin, dia berfikir-fikir untuk bunuh diri di Estakhr-e 

Koohsangi yang romantis di Masyhad. Kalau filsafat Barat 

membuatnya bingung, menjadikan jalannya menuju kesadaran 

menjadi licin, dia menemukan kesejukan, makna dan ketenangan dan 

Masnawi-nya Maulawi; gudang spiritual abadi filsafat Timur. Pada 

malam itu, kata-kata dan pemikiran Maulana yang akhirnya 

menyelamatkan Syari’ati dari kehancuran diri. Mistisisme Maulawi 

meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada diri Syari’ati muda. 

Kemudian Syari’ati menyebutkan mistisisme, bersama persamaan dan 

kemerdekaan, sebagai tiga tamu historis utama dan dimensi 

fundamental manusia ideal.12 

 

B. Riwayat Pendidikan dan Pergulatan Intelektual 

 Ali Syari’ati memulai pengalaman sekolah formalnya di  

tingkat pertama sekolah swasta Ibn Yamin tahun 1941. Di Sekolah, 

Syari’ati mempunyai dua perilaku yang berbeda. Dia pendiam, tak 

mau diatur, dan rajin. Dia dipandang sebagai penyendiri, tak punya 

kontak dengan dunia luar, dan acuh tak acuh. Karena itu ia tampak 

tidak bermasyarakat. Di kelas, ia selalu memandang ke luar jendela, 

tak memperhatikan dunia di sekelilingnya. Di rumah, waktu  Syari’ati 

lebih banyak dihabiskan untuk membaca buku-buku milik ayahnya, 

sehingga melupakan buku-buku pelajaran yang diwajibkan oleh  

                                                           
12 Lihat Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 207 
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sekolah ataupun pekerjaan rumah. Buku yang sempat dibacanya saat 

itu adalah Les Miserables karya Victor Hugo serta buku-buku dengan 

topik variatif seperti vitamin dan sejarah sinema.13 

 Namun bila melihat perilakukanya yang senang menyendiri 

selama periode ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan diri Syari’ati di 

rumah menjadikannya terlalu mandiri di tengah masyarakat. Dengan 

agak berbangga Syari’ati pernah mengatakan bahwa selama periode 

ini, dia seratus langkah lebih maju dibanding teman sekelasnya, dan 

sembilan puluh sembilan langkah di depan guru-gurunya.14 Apa yang 

diketahui mengenai minatnya selama periode ini menunjukkan bahwa 

dia lebih berminat pada sastra, syair dan kemanusiaan, ketimbang 

ilmu sosial dan studi keagamaan. Meskipun di rumah dia belajar 

bahasa Arab dengan ayahnya, fokusnya terutama adalah studi filsafat 

dan karya-karya penyair serta penulis modern Iran dan asing. Konon 

ia mempelajari dan mendapat inspirasi dari karya-karya Saddeq-e 

Hedayat, novelis ternama Iran; Akhavan-e Saless, penyair 

kontemporer Iran terkenal; dan Maurice Maeterlinck, penulis Belgia 

yang karya-karyanya memadukan mistisisme dengan simbolisme. 

Satu hal yang sangat berkesan dari kalimat Maeterlinck adalah sebuah 

pertanyaan: “Bila kita meniup meti sebatang lilin, ke manakah 

perginya nyala lilin itu?”15 Pertanyaan yang cukup kritis tersebut 

ternyata memberi inspirasi yang besar dalam pikiran Ali Syari’ati 

untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran filosofisnya di masa 

mendatang. 

Kehidupan Ali Syari'ati terus berjalan, setelah melewati masa 

remajanya berkenalan dengan wacana filsafat, Ali Syari'ati dewasa 

semakin radikal. Dia meleburkan dirinya ke dalam kegiatan-kegiatan 

                                                           
13 Ibid., hlm. 205 
14 Ibid., hlm. 206 
15 Ibid.  
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sosial, politik dan keagamaan. Selain aktif dalam berbagai kajian 

ilmiiah, Ali Syari'ati juga terlibat dalam berbagai gerakan dan 

organisasi. Pada tahun 1940 ia terlibat aktif dalam Gerakan Sosialis 

Penyembah Tuhan dan Pusat Pengembangan Dakwah Islam yang 

didirikan oleh ayahnya, Taqi' Syari'ati, ulama sekaligus sarjana yang 

brilian. 

Tahun 1950, pada usianya yang sekitar 17-18 tahun, setelah 

menyelesaikan sekolah menengah atas, Ali Syari’ati mulai menjadi 

mahasiswa pada lembaga pendidikan Primary Teacher’s Training 

College (Kolose Pendidikan Guru) di Masyhad. Sambil menuntut ilmu 

di bangku kuliah, Syari’ati memulai karier menjadi pengajar.16 Ia 

sudah memberi kuliah kepada mahasiswa dan kaum intelektual di 

“Pusat Pengembangan Dakwah Islam” dan mengajar di Sekolah Dasar 

selama empat tahun. Selama periode tersebut ia mampu 

menterjemahkan surat Kasyf al-Gita untuk Gerald Ivan Hopkins, 

wakil presiden “Paguyuban Amerika” di Timur Tengah, yang berisi 

tentang keluhan dan protes dunia Islam  terhadap Barat.17  

 Pada 1952, Syari’ati lulus dari Primary Teacher’s Training 

College di Masyhad.18 Pada saat itu tampak seolah-olah dia telah 

menyelesaikan sejumlah isu teologis yang menggayuti pikirannya 

selama bertahun-tahun. Ledakan agnotisme kognitif, keyakinan yang 

berubah-ubah, dilema filosofis, ketidakpastian yang terus tumbuh dan 

keyakinan yang setengah-tengah, yang mewarnai masa remajanya 

mulai reda. Ketidakpastian dan kegelisahan digantikan oleh keyakinan 

kukuh terhadap fakta bahwa ia telah mencapai puncak kepastian 

                                                           
16 Lihat Ali Syari’ati, Membangun Masa Depan Islam: Pesan untuk Para Intelektual 

Muslim, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 19 

 
17 Lihat Eko Supriyadi, Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari’ati (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 23  

 
18 Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 208  
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pertama. Dia telah menemukan Islam sebagai medium epitemologis 

untuk mengetahui dan mendefinisikan kehidupan dan masyarakat 

ideal. Selanjutnya dia menyebutkan model peran ideal atau agen untuk 

mencapai masyarakat ideal ada pada watak Abu Zar,19 sosok sahabat 

Nabi yang gigih mempertahankan prinsip membela keadilan sampai di 

ujung kematian. 

 Di tahun 1955, saat usianya menginjak 23 tahun, Syari’ati 

masuk fakultas Sastra Universitas Masyhad yang baru saja 

diresmikan.20 Bakat, pengetahuan dan kesukaannya pada sastra 

menjadikannya populer di kalangan sesama mahasiswa. Pada masa 

ini, Syari’ati cukup terkenal di kalangan lingkungan politik dan 

intelektual. Dia bukan saja mewujudkan bakat sastranya dalam syair-

syair, namun juga berupaya keras mengindentifikasi dan menguraikan 

secara garis besar penjelasan non-konvensional, progresif dan 

modernis tentang Islam. 

 Di Universitas Masyhad, Syari’ati bertemu dengan Puran-e 

Syari’at Razavi, yang juga mahasiswa di fakultas Sastra. Puran adalah 

putri Haji Ali Akhbar dan Pari dan memiliki nama asli Bibi-Fatemeh. 

Salah seorang saudara laki-laki Puran, Ali Asghar (Toofan), dibunuh 

ketika sedang bertugas mempertahankan Iran selama pendudukan 

Soviet pada 1941 atas Azerbaijan.21 Dengan Puran inilah Ali Syari’ati 

mengakhiri masa lajangnya pada tanggal 15 Juli 1958. 

Kebahagiaannya bersama sang istri kemudian semakin bartambah 

dengan keberhasilan Syari’ati meraih gelar Sarjana Muda (BA), lima 

bulan setelah pernikahannya. Sebagai tesisnya, ia menterjemahkan 

                                                           
19 Kekaguman Ali Syari’ati terhadap tokoh Abu Zar diwujudkan dengan sebuah 

karya yang diberi judul Abu Dhar-e Ghifari yang dalam edisi Inggris berjudul  

And Once Again Abu Dhar. 
20 Lihat Muhammad Nafis, “Ali Syari’ati: Biografi Intelektual”, dalam M. Deden 

Ridwan (ed.), Melawan Hegemoni Barat (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 81 
21 Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 213  
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Dâr Naqd wa Adâb (Kritik Sastra), karya penulis Mesir Dr. Mandur 

(1958).22 

 Karena prestasi akademisnya di fakultas Sastra Universitas 

Masyhad, Syari’ati mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi di 

Universitas Sorbonne, Prancis. Pada April 1959, Syari’ati pergi ke 

Prancis sendirian. Istri dan putranya yang baru lahir, bernama Ehsan, 

menyusul ke Prancis setahun kemudian.23 Di Prancis inilah Syari’ati 

merasakan kesempatan terbuka begitu besar untuk membebaskan diri 

dan incaran dan ancaman penguasan Iran. Di tempat ini pula Syari’ati 

menimba beragam ilmu pengetahuan dan terlibat dalam berbagai 

gerakan. Syari’ati banyak menelaah buku-buku yang tidak terdapat 

atau setidaknya belum diperolehnya sewaktu di Iran. Ia bahkan mulai 

berkenalan dengan berbagai aliran pemikiran, baik di bidang sosial 

maupun filsafat, sekaligus mendapat kesempatan untuk bisa bertemu 

dengan tokoh-tokoh dunia, para filosof. Sosiolog, islamolog, 

cendekiawan serta penulis terkemuka seperti Henry Bergson, Albert 

Camus, Jean Paul Sartre, A.H.D. Chandell, Frantz Fanon, George 

Gurwitch, Jean Berck, Jacques Schwartz, Jacques Berque, dan Louis 

Massignon.24 

 Ali Syari’ati dalam pengakuannya sangat memuji guru 

Baratnya. Ia mengagungkan Louis Massignon, Islamolog Katholik 

Prancis yang sangat terkenal itu. Syari’ati menyebut Massignon 

sebagai manusia yang jenius, sempurna, figur spiritual yang menawan, 

jiwa yang benar-benar baik dan murni.25 Menurut Syari’ati, antara 

tahun 1960 dan 1962 dia bekerja sebagai asisten riset Massignon. 

Otobiografi Syari’ati menunjukkan bahwa bersama Massignon dan 

                                                           
22 Lihat Satrio Pinandhito, “Garis Besar Riwayat Hidup dan Karier Dr. Syari’ati”, 

dalam Ali Syari’ati, Islam Agama Protes (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 7 
23 Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 213 
24 Tawassuli, “Sepintas tentang …”, hlm.19 
25 Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 216 
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karena pengaruh Massignon, Syari’ati mengalami perubahan ruhani 

yang penting. Ketiba baru tiba di Paris, Syari’ati menjadikan 

Masnawinya Maulana sebagai dukungan dan kekuatan spiritual yang 

diperlukan untuk menghadapi materialisme dan hedonisme 

masyarakat Barat. Massignon bagi Syari’ati adalah sosok Maulawi 

dari Barat. Kalau Maulawi mengubah pandangan dan visinya pada 

awal dewasanya, Massignon mengubah pandangannya pada awal 

kematangannya. Di Prancis, Syari’ati menterjemahkan buku 

Massignon mengenai Salman al-Farisi.26 

 Selain Massignon, Sarjana Barat yang juga terlibat dalam 

pembentukan intelektualitas Ali Syari’ati adalah sosiolog terkemuka, 

Goerge Gurwitch, yang selama lima tahun Syari’ati tinggal di Prancis 

senantiasa rajin dan tekun mengikuti kuliah-kuliahnya. Syari’ati 

kagum dengan gaya hidup dan teori sosiologis èmigrè Rusia militan 

ini, yang berselisih dengan Stalin dan menyelamatkan diri dari kaum 

Fasis dan Stalinis. Gurwitch bukan saja guru dan pembimbing 

sosiologi Syari’ati, tetapi kegigihannya dalam melawan ketidakadilan 

telah membuat syari’ati seolah menemukan sosok Abu Zar di Barat. 

Pada 1972, saat Syari’ati banyak diserang oleh para ulama tradisional-

konservatif, ia menulis surat pembelaan pada ayahnya. Dalam surat itu 

Syari’ati membedakan antara esensi dan bentuk Syi’ah. Dengan gaya 

provokatif, ia mengatakan bahwa Gurwitch, orang Yahudi mantan 

komunis, yang segenap hidupnya telah dihabiskan untuk berjuang 

melawan Fasisme, kediktatoran Stalin dan kolonialisme Prancis di 

Aljazair, lebih dekat dengan semangat Syi’ah ketimbang Ayatullah 

Milani, salah seorang marja’ taqlîd utama di Iran, yang tak pernah 

berjuang sama sekali.27 

                                                           
26 Ibid., hlm. 217 
27 Ibid.  
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 Frantz Fanon adalah sosok pemikir lain yang juga digagumi 

Syari’ati. Fanon telah mengajarkan kepadanya solidaritas Dunia 

Ketiga dan internasionalisme, penolakan terhadap model 

pembangunan Eropa, dan perlunya Dunia Ketiga menciptakan 

‘manusia baru’ yang didasarkan pada ‘gagasan baru’ dan ‘sejarah 

baru’.28 Penelaahannya terhadap karya-karya Fanon memberikan 

inspirasi bagi inisiasi revolusi untuk negerinya, Iran. Menurut 

pendapat Syari’ati, buku The Wrechted of The Earth (Yang Terkutuk 

di Bumi), yang mengandung analisa sosiologis dan psikologis 

mendalam tentang revolusi Aljazair, adalah bingkisan intelektual yang 

berharga bagi mereka yang sedang memperjuangkan perubahan di 

Iran. Dengan menjelaskan teori-teori Fanon, yang tadinya hampir 

tidak dikenal sama sekali, serta dengan menterjemahkan dan 

menerbitkan beberapa pokok pikirannya, Syari’ati telah 

mengumandangkan ide-ide Fanon di kalangan rakyat Iran. Syari’ati 

mulai mengumandangkan syi’ar revolusi bagi Iran. 

“Kawan-kawan, mari kita tinggalkan Eropa, mari kita 

hentikan sikap meniru-niru Eropa. Mari kita tinggalkan 

Eropa yang sok berbicara tentang kemanusiaan, tetapi di 

mana-mana kerjanya membinasakan manusia”.29 

 

 Fanon dan Syari’ati berkorespondensi serta bertukar pikiran 

mengenai peranan Islam dalam perang anti-kolonial yang luas, yang 

oleh Fanon disebut sebagai titik keberangkatan dunia ketiga untuk 

berjuang mendapatkan kembali identitas dan kemerdekaannya. 

Syari’ati sendiri menyebut-nyebut tiga surat di mana Fanon 

mengungkapkan kekhawatirannya sehubungan dengan peranan 

skimatisme agama di front anti-kolonial.30 

                                                           
28 Ibid., hlm. 217-218 
29 Alghar, “Muqaddimah…”, hlm. 16-17 
30 Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 218 
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 Di samping beberapa tokoh intelektual dunia yang sempat 

mempengaruhi pikiran Syari’ati di muka, masih terdapat beberapa 

pemikir lain yang terlibat dalam pembangunan karakter pemikiran 

Syari’ati yang cenderung revolusioner dan progresif. Dengan 

mengikuti kuliah-kuliah Jacques Berque, Syari’ati mencapai 

pandangan sosiologis tentang agama. Dari karya Jean Paul Sartre, 

Syari’ati mendapatkan prinsip kebebasan manusia dan sebagai 

akibatnya tanggungjawab manusia untuk bangkit melawan segala 

bentuk penindasan. Jean Cocteau menunjukkan kepadanya bagaimana 

atau sampai sejauh mana jiwa manusia dapat berkembang. Karya 

Alexis Carrel memperlihatkan kepada Syari’ati keselarasan ilmu 

pengetahuan dengan agama. Reputasi Carrel sebagai pemenang 

Hadiah Nobel di bidang kedokteran semakin memperkuat 

kecenderungan Syari’ati yang mengatakan bahwa manusia dapat 

bersikap ilmiah seraya meyakini kekuatan metafisi yang tidak dapat 

dijelaskan oleh ilmu pengetahuan sekalipun. Latar belakang ilmiah 

dan keyakinan Carrel, bagi Syari’ati merupakan bukti yang memadai 

untuk menunjukkan buah pikir yang keliru yang mengaitkan 

keyakinan keagamaan di satu pihak, dengan pemikiran takhayul dan 

reaksioner di lain pihak. Carrel memudahkan upaya Syari’ati untuk 

menyakinkan intelektual lain bahwa manusia ideal adalah manusia 

yang memahami dan menghargai keindahan dunia material ini 

maupun keindahan Tuhan. Waktu tiba beberapa saat di Prancis, pada 

1959, Syari’ati mendapatkan buku Carrel yang berjudul Prayer (doa), 

dan kemudian menterjemahkan ke dalam bahasa Persia.31 

 Kesempatan belajar di Prancis tak disia-siakan oleh Syari’ati 

untuk mengeksplorasi khasanah intelektual Eropa sebanyak-

banyaknya. Salah satu pemikiran Eropa yang sangat mempengaruhi 

cara pandang Syari’ati dalam melihat ketimpangan dan ketidakadilan 

                                                           
31 Ibid., hlm. 218 
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sosial adalah Marxisme. Sehingga pengamat banyak yang menuduh 

Syari’ati terseret terlalu jauh dalam pusaran arus Marxisme yang sarat 

dengan pandangan-pandangan materialistik. Tetapi tuduhan ini 

agaknya terlalu berlebihan mengingat dalam beberapa kesempatan 

lain, Syari’ati justru mati-matian mengecam Marxisme. 

 Syari’ati, pada satu sisi, berada dalam tradisi Marxisme, 

khususnya pada aspek konsepsi-konsepsinya tentang sejarah, 

masyarakat, kelas, aparatur negara, ekonomi kebudayaan, dan 

program aksi politik serta strateginya tentang propaganda 

revolusioner. Yang membedakan dengan Marxisme adalah dalam soal 

menerjemahkan cita-cita dalam strategi.32 Syari’ati memang banyak 

menggunakan paradigma, kerangka dan analisis Marxis untuk 

menjelaskan perkembangan masyarakat. Perlawanan dan kritisisme 

terhadap kemapanan politik dan agama, hampir secara keseluruhan 

didasarkan pada pendekatan dan analisis Marxis. Bahkan ia 

menekankan, orang tidak akan mampu mengerti sejarah dan 

masyarakat tanpa pengetahuan tentang Marxisme. Ia membantah 

anggapan sementara orang, bahwa Marx hanyalah seorang materialis 

tulen, yang memandang manusia sebagai makhluq yang tertarik 

kepada hal-hal yang bersifat materi belaka, tidak hal-hal ideal dan 

spiritual. Ia bahkan menyanjung Marx yang jauh lebih tidak 

‘materialistik’ ketimbang mereka yang mengklaim ‘idealis’ atau yang 

memandang diri sebagai ‘beriman dan religius’. Karena itu, seperti 

terlihat dalam banyak karyanya, bisa dipahami mengapa ia sangat 

dipengaruhi Marxisme, khususnya neo-Marxisme, terutama dalam 

pandangannya tentang sejarah sebagai proses dialektis, dan tentang 

                                                           
32 Lihat Hamid Dabashi, “Ali Syari’ati: The Islamic Ideologue Par Exellence”, 

dalam Hamid Dabashi, Theology of Discontent: The Ideological Foundation of 

The Islamic Revolution in Iran (New York: New York University Press, 1993), 

hlm. 137 
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massa tertindas dalam hubungannya dengan kemapanan politik dan 

agama.33 

 Tetapi pada sisi lain, Syari’ati mati-matian mengecam 

Marxisme, yang menjelma dalam partai sosialis dan komunis. Tidak 

mengherankan jika dalam konteks terakhir ini, Syari’ati dipandang 

sementara ahli, seperti Alghar misalnya, sebagai pemikir dan kritikus 

paling sistematis atas Marxisme.34 Tetapi sementara ahli yang lain 

menuduh ia sebagai ‘pengikut rahasia’ Marxisme yang berlindung di 

balik Islam. Ahli yang lainnya lagi menuduhnya sebagai intelektual 

yang bingung dan membingungkan, terutama saat mencermati karya 

Syari’ati, Marxisme and Other Western Fallacies, yang penuh dengan 

kontradiksi itu.35 

 Keberadaan Syari’ati di Prancis, jika dikaitkan dengan tujuan 

untuk mendapatkan pendidikan formal dan unggul dalam studi, 

sebagaimana yang telah ia lakukan di Iran, maka harus dianggap tidak 

berhasil. Pada 1963, Syari’ati mempertahankan disertasi doktoralnya, 

Les Merites de Balkh (Segi Positif Balkh). Disertasi yang berupa 

terjemahan 155 halaman ke bahasa Prancis atas bab ketiga dari sebuah 

dokumen abad ketiga belas tulisan Syafiudin Balkhi. Disertasi 

Syari’ati itu diterima dengan predikat passable, predikat kelulusan 

yang paling rendah.36 

 

 

                                                           
33 Azra, “Akar-Akar Ideologis …”, hlm. 72; bandingkan dengan Eko Supriyadi, 

Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari’ati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 

hlm. 187-189 dan 232-234 
34 Hamid Alghar, “Islam as Ideology: The Thought of Ali Syari’ati”, dalam Hamid 

Alghar (ed.), The Root of Islamic Revolution (London: Oxfort University, 1983), 

hlm. 75 

 35 Azra, “Akar-Akar Ideologis…”, hlm. 72 
36 Lihat W. Montgomery Watt, Islamic Fundamentalism and Modernity (London: 

Routledge, 1988), hlm. 133 
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C. Aktivitas Pergerakan 

Pada Agustus 1953, rezim Mossadeq37 ditumbangkan oleh 

aliansi yang didalangi oleh CIA. Kemudian naiklah (kembali) 

Muhammad Syah Pahlevi ke singgasana kekuasaan Iran yang 

didukung penuh aliansi Barat. Kekuasaan Mossadeq yang begitu 

singkat telah membawa angin perubahan yang cukup signifikan dalam 

kehidupan sosial-politik Iran. Pada masa kepemimpinannya gerakan 

keagamaan dan politik yang sempat terlarang pada sebelumnya 

bergairah kembali. Dalam situasi ini, bahkan aktivitas Partai Tudeh 

yang berhaluan kiri, yang tidak menyebut dirinya partai komunis agar 

tidak menyinggung sensitivitas keagamaan masyarakat, berkembang 

luas. Gema kebebasan dan reformasi menggelora di seluruh negeri 

dengan sponsor utama gerakan nasionalis Dr. Mossadeq. Seperti 

semua intelektual nasionalis di zamannya, Ali Syari’ati ikut dalam 

berbagai demonstrasi dan rapat umum pro-Mossadeq. 

Di Masyhad, enam belas nasionalis modernis Islam muda yang 

dekat dengan “Pusat Dakwah Islam” (“Kanoun-e Nashr-e Haqayeq-e 

Eslami”)-nya Muhammad Taqi Syari’ati, bergabung dengan Gerakan 

Nasionalis Penyembah Tuhan. Ini termasuk Ali Syari’ati, Kazem 

Sami, Mehdi Momken, Kazem Ahmadzadeh, dan Ibrahim Harati. 

Kaum Sosialis Penyembah Tuhan memadukan Islam dengan 

sosialisme, dan berpendapat bahwa sistem sosial-ekonomi Islam 

                                                           
37 Mossadeq adalah seorang pemimpin nasionalis sekuler dari partai Front Nasional 

yang diangkat menjadi Perdana Menteri pada 1950-1953 karena terjadi krisis 

kepemimpinan nasional sejak 1941. Dia mengendalikan pemerintahan Iran setelah 

Muhammad Reza Syah Pahlevi (mulai berkuasa tahun 1941 menggantikan 

ayahnya, Reza Syah Pahlevi,  pendiri Dinasti Pahlevi pada 1925) tidak lagi 

memerintah sesuai dengan konstitusi. Lihat Zayar, Iranian Revolution: Past, 

Present and Future, dalam  

http://www..iranchamber.com/history/articles/pdfs/iranian_revolution_past_present_

future.pdf, hlm. 67, diakses tanggal 30 September 2016; bandingkan dengan 

Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 204 

 

http://www..iranchamber.com/history/articles/pdfs/iranian_revolution_past_present_future.pdf
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adalah sistem sosialisme ilmiah yang didasarkan pada monoteisme 

(tauhîd). Koran terbitan kelompok ini menyerukan agar feodalisme 

dan kapitalisme ditumbangkan, menggambarkan Nabi dan Imam Ali 

sebagai leluhur sosialisme dan demokrasi. Karena setia dengan sikap 

filosofisnye, Gerakan Sosialis Penyembah Tuhan bergabung dengan 

Partai Iran (Hezb-e Iran), yang merupakan anggota Front Nasional 

Mossadeq, pada 21 Mei 1951. Selama musim panas 1952, Syari’ati 

sering mengunjungi markas partai ini di Masyhad untuk sekedar 

berdiskusi dengan sesama anggota dan simpatisan mengenai situasi 

terakhir dan kemungkinan apa yang terjadi esok. Pada 16 Februari 

1953, Gerakan Sosialis Penyembah Tuhan berpisah dari Partai Iran, 

mendirikan organisasi baru yang bernama Liga Kemerdekaan Rakyat 

Iran (Jam’iyât Azadi-e Mardom-e Iran). Syari’ati tetap menjadi 

anggota Liga ini, dan namanya tertera dalam edaran yang ditujukan 

kepada masyarakat Khorasan dan termuat dalam koran organisasi. 

Setelah kudeta pada 1953, Liga Kemerdakaan Rakyat Iran tetap 

memakai prinsip sosialis Islamnya, namun namanya diubah dan 

diganti dengan  Partai Rakyat Iran (Hezb-e Mardom-e Iran). Tidak 

jelas apakah Syari’ati menjadi anggota partai ini atau tidak. Salah 

seorang sahabat dekatnya mengatakan bahwa Syari’ati menolak 

mentah-mentah kalau dirinya menjadi anggota Partai Rakyat Iran. 

Sementara beberapa anggota penting partai ini mengatakan bahwa ia 

punya ikatan dekat dengan partai, dan bahkan membayar iuran 

anggota sebesar satu toman.38 

 Setelah jatuhnya pemerintah nasionalis Mossadeq, aspirasi 

anti-imperialis dan nasionalis kaum muda yang ikut dalam gerakan 

rakyat dibungkam oleh rezim Muhammad Reza Syah Pahlevi. Segala 

upaya perlawanan secara sistematis dapat diatasi. Berakhirnya 

                                                           
38 Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 210-211 
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demokrasi parlementer yang pendek usianya mengubah segenap 

harapan untuk kemerdekaan dan kemakmuran Iran yang dilekatkan 

pada Gerakan Rakyat, menjadi frustasi dan keputusasaan. Suasana hati 

secara nasional ini tercermin dalam kepribadian kedua Syari’ati. 

Antara 1956 dan 1958, Syari’ati pada hakekatnya asyik dengan 

evaluasi diri dan proses pencarian diri. Dalam posisi ini Syari’ati 

semakin sadar akan hadirnya seorang pemimpin yang mampu 

mengakomodasi berbagai kekuatan oposisi menentang rezim. Syari’ati 

mengambil peran penting ini dengan mengangkat isu utamanya: anti 

ulama resmi, reformasi Islam, dan kedunia ketigaan yang 

dipertentangkan dengan kolonialisme Barat. 

 Syari’ati menyadari bahwa kudeta terhadap Mossadeq dibidani 

oleh aliansi trinitas antara Amerika Serikat, monarkhi Pahlevi dan 

sekutu militernya, serta ulama resmi pemerintah sebagai bagian yang 

harus dimusuhi oleh segmen muda Iran yang aktif dalam gerakan 

rakyat. Syari’ati kemudian mempopulerkan slogan trinitas tersebut 

sebagai Zar-O Zoor-O Tazvir (Emas atau kekayaan, paksaan, dan tipu 

daya), yaitu kaum kaya (kapitalis), penindas (penguasa diktator), dan 

ulama resmi pemerintah yang mendukung status quo. Mereka semua 

dinyatakan sebagai kelompok penyebab segala petaka di muka bumi 

ini. 

 Setelah kudeta terhadap Mossadeq tersebut, Syari’ati 

bergabung dengan National Resistance Movement (NRM) cabang 

Masyhad, sebuah organisasi Mossadeqis yang kuat kecenderungan 

keagamaannya. Selama kepesertaannya dalam gerakan ini, Syari’ati 

terlibat dalam rapat dan konsolidasi partai, merencanakan pemogokan 

dan rapat umum, hingga memimpin demonstrasi menentang rezim 

Syah Pada 28 Februari 1954, Syari’ati dan seorang kawannya, Mr. 

Falsafi, yang bersama-sama mengkoordinasikan demonstrasi 

memperingati kembalinya Mossadeq ke kekuasaan pada 1952, ditahan 
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atas tuduhan melakukan agitasi, dan dijebloskan ke panjara selama 

tujuh belas hari.39 

 Pada 1957, di seluruh Iran, cabang-cabang NRM mendapat 

serangan dari tentara pemerintah. Empat belas anggota penting NRM 

cabang Masyhad ditahan dan diterbangkan ke Teheran dengan 

pesawat udara tentara, dan kemudian dipenjarakan di Qeyel Qal’eh. 

Muhammad Taqi Syari’ati dan Ali Syari’ati termasuk di dalamnya. 

Ali Syari’ati adalah yang termuda dalam kelompok ini, tetapi satu 

bulan kemudian dia dibebaskan. Kelompok ini dituduh mengikuti 

doktrin Mossadeq.40 

 Seperti sudah disebut di muka, bahwa Syari’ati di Paris, 

Prancis, bukan saja sedang studi, bahkan untuk yang satu ini boleh 

dibilang dia gagal. Dia aktif dalam kegiatan politik, baik dalam 

lingkungan mahasiswa Iran di luar negeri yang pro-Mossadeq, 

maupun di lingkungan orang-orang Aljazair yang simpati kepada FLN 

(Front Pembebasan Nasional).41 Syari’ati ikut dalam perdebatan 

mahasiswa Iran di Prancis mengenai apa yang perlu dilakukan di Iran. 

Dia bergabung dengan Konfederasi Mahasiswa Iran, membina 

hubungan organisasi dengan Front Nasional, dan menjadi dekat sekali 

dengan Gerakan Kemerdekaan Iran (IFM) pimpinan Bazargan.42 

 Setelah Konggres Pertama Front Nasional di Eropa, yang 

diadakan di Wiesbaden, Jerman, Syari’ati diangkat menjadi editor 

                                                           
39 Ibid., hlm. 212 
40 Ibid., hlm. 213 
41 Masa Syari’ati di Prancis berbarengan dengan peristiwa revolusi Aljazair. Sebuah 

revolusi yang dilakukan oleh bangsa Aljazair yang dimotori oleh Front 

Pembebasan Nasional (FLN) untuk membebaskan negerinya dari kolonialisme 

Prancis. Waktu itu, berbagai partai dan kelompok di Eropa, bahkan sarjana-

sarjana, bahkan para sosiolog, saling berbeda pendapat, ada yang mendukung 

revolusi dan ada yang tidak. Syari’ati secara seksama mempelajari apa yang 

sedang terjadi di Aljazair, dan dia konsisten dengan prinsip perjuangannya yang 

anti-imperialis umat (Islam) di mana pun juga. Lihat Alghar, “Muqaddimah…”, 

hlm. 15 
42 Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 219 
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majalah front, Iran-e azad (Iran Bebas). Nomor pertama Iran-e Azad 

terbit pada 15 November 1962. Kebanyakan editorialnya, selain 

kolom peristiwa dan persepsi (ruydadha va bineshha), ditulis oleh 

Syari’ati.43 Dengan begitu ia punya kesempatan yang luas untuk 

menungkan ide-ide revolusionernya untuk pembebasan Iran dari 

cengkraman rezim Syah yang kian absolud dan tiranik. 

 Antara 1962 dan 1963, waktu Syari’ati tampaknya sepenuhnya 

tersita aktivitas politik dan jurnalistiknya menentang rezim Syah di 

Iran. Diilhami oleh taktik dan strategi FLN dan keberhasilan sayap 

militernya, ALN (Tentara Pembebasan Nasional), Syari’ati merasa 

yakin akan perlunya aksi militer oleh sekelompok kecil revolusioner 

di bawah tanah yang baik pendidikannya, profesional, mandiri 

organisasinya dan tinggi dedikasinya. Dalam sepucuk surat kepada 

Ibrahim Yadi, anggota terkemuka IFM di Amerika Serikat, Syari'ati  

menghimbau agar diciptakan ‘kader khusus’ untuk menumbangkan 

rezim Syah melalui perjuangan senjata.44 

 Selama kerusuhan Juni 1963 di Teheran, yang menampilkan 

Khomeini sebagai figur oposisi keagamaan terkemukan di garis 

terdepan politik Iran, Syari’ati masih berada di Prancis. Dia 

mendukung gerakan Islam yang menentang rezim. Dia menulis 

editorial berjudul “Mossadeq pemimpin nasioanl; Khomeini, 

pemimpin keagamaaan”, yang konon ditolak oleh komite eksekutif 

Front Nasional di Luar Negeri, di Lausanne, dengan alasan bahwa 

Mossadeq adalah satu-satunya Pimpinan Gerakan Nasioanl. Dalam 

editorial tak berjudul yang pada akhirnya diterbitkan pada Iran-e Azad 

edisi Juni 1963, nama Khomeini tidak disebut-sebut, namun berbagai 

                                                           
43 Ibid. 
44 Ibid., hlm. 220 
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peristiwa di Teheran disebut-sebut sebagai revolusi yang penting 

dampaknya pada Gerakan Nasional Iran.45 

 Setelah menyelesaikan studinya di Prancis, pada September 

1964, Syari’ati bersama keluarga kembali ke tanah kelahirannya Iran. 

Kembalinya Syari’ati ke Iran semata-mata didorong oleh 

keinginannya yang kuat untuk turut menggelorakan perjuangan 

mencapai kemerdekaan Iran dari cengkraman rezim Syah. Perjalanan 

Syari'ati ke Iran melalui rute darat, dan dalam perjalanannya, di 

perbatasan Turki-Iran, Ali Syari'ati ditahan di depan mata 

keluarganya, dan dibawa ke penjara Khoy di Azarbaijan. Beberapa 

saat kemudian Syari'ati dipindahkan ke Qezel Qal-eh dekat Teheran 

sampai akhirnya dia dibebaskan setelah sekitar satu setengah bulan, 

dan langsung pergi ke Masyhad.46  

 Sepanjang hayatnya, tanah airnya sendiri menjadi penjara 

baginya dengan segala bentuk keterasingan, penderitaan dan tekanan 

yang dialaminya. Tetapi hal itu justru membuatnya lebih mantap 

meneruskan perjuangannya. Setelah keluar dari penjara, dia 

diharuskan selama beberapa tahun bekerja sebagai guru pada berbagai 

sekolah menengah dan Sekolah Tinggi Pertanian. Beberapa tahun 

kemudian, tanpa mengajukan permintaan, dia ditempatkan di 

Universitas Masyhad. Mulailah dia mengabdikan diri sebagai tenaga 

pengajar mata kuliah Sejarah Islam pada Fakultas Sastra di universitas 

itu. Kesempatannya berhadapan dengan mahasiswa dimanfaatkan 

sepenuhnya oleh Syari'ati untuk mengkapanyekan gagasan-gagasan 

segar tentang pembaharuan, revolusi dan oposisi yang berbasis Islam. 

Para mahasiswa dari berbagai fakultas merasa bangga sebagai 

mahasiswanya. Kandungan dan bentuk pengajarannya berbeda dengan 

                                                           
45 Ibid., hlm. 220-221 

 
46 Lihat Ali Syari’ati, Paradigma kaum Tertindas, Sebuah Kajian Sosiologi Islam 

(Jakarta: al-Huda, 2001), hlm. 24 
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staf pengajar akademis lainnya. Gaya orator Syari'ati yang memukau 

memikat audiens, memperkuat isi kuliahnya, membuat Syari'ati 

disukai mahasiswanya. Selama masa ini, Syari'ati mencapai tujuan 

dari rencananya, yaitu menarik intelektual Islam yang potensal. 

Syari'ati perlu memperlihatkan keunggulan dan keefektifan intelektual 

Islam dalam menjembatani jurang antara kaum intelektual, sebagai 

barisan terdepan revolusioner dan massa. 

 Tetapi rupanya pihak universitas tidak menyenangi kondisi 

tersebut. Syari'ati dihadapkan pada pandangan yang picik, sikap 

kerdil, cemburu dan dengki, dengan alasan-alasan politik. Universitas 

Masyhad ternyata tidak bisa mentolerir kulai-kuliah Syari'ati yang 

lebih menyukai metode pengajaran bebas daripada yang konvensional. 

Akhirnya beberapa tahun kemudian ia diberhentikan dari Universitas 

Masyhad. Harapan besarnya tentang Universitas Masyhad sebagai 

tempat permulaan kehidupannya yang penuh dedikasi untuk 

mengartikulasikan, merumuskan dan menyebarkan ideologi Islam 

radikal hingga melahirkan gerakan politik Islam radikal di kalangan 

generasi muda Islam, akhirnya juga gagal. 

 Setelah keluar dari universitas Masyhad sejak Juni 1971, 

Syari'ati menuju Teheran untuk berjuang di tempat barunya yaitu 

Hosseiniyeh Ershad. Dia ingin mengupayakan Hosseiniyeh Ershad 

bisa menjadi “Universitas Islam” radikal yang modernis.47 Di tempat 

yang baru ini, dia tetap menggelorakan semangat perubahan melalui 

ceramah-ceramah, kuliah-kuliah bebas serta buku-bukunya yang 

menganalisa masalah-masalah sosial dan keagamaan. Ia berhasil 

menciptakan aliran pikiran baru di kalangan angkatan muda maupun 

masyarakat secara keseluruhan. Kemampuan retorikanya yang 

memukau membuat sekitar enam ribu mahasiswa serta ribuan anggota 

masyarakat dari beragam latar belakang telah mengikuti kuliah dan 

                                                           
47 Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 230 
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ceramahnya yang disampaikan di musim panas di Hosseiniyeh 

Ershad. 

 Dalam sejarah politik Iran kontemporer, tahun 1971 

merupakan tahun yang penting. Syah yang mengendalikan kekuasaan 

sepenuhnya memutuskan akan memperlihatkan otoritas mutlak dan 

kekuasaan militernya, baik kepada rakyatnya sendiri maupun kekuatan 

asing. Perayaan megah 2500 tahun monarkhi Iran di hadapan para 

Kepala Negara dan orang terkemuka di makam Cyrus Yang Agung di 

Persepolis, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan 

maksudnya itu. Saat perayaan sedang berlangsung, dan Syah 

berulangkali menyuarakan gagasan besarnya membawa Iran ke 

‘Gerbang Peradaban Besar’, di Hosseiniyeh Ershad, Syari'ati berbicara 

tentang 5000 tahun ‘ketidakadilan, penindasan, diskriminasi kelas, 

serta perampasan’. Syari'ati secara terbuka dan terus terang menyebut-

nyebut mereka yang membangun ‘peradaban besar’  dan meratap 

bahwa dia (Syah) yang tidak berperan apa-apa selain menindas rakyat 

dan mengucapkan beberapa ‘patah kata’ justru merasa berjasa atas 

segala yang sedang berlangsung di Iran, tanpa mengucapkan sepatah 

kata pun mengenai orang-orang yang sebenarnya mengerjakan.48 

 Pada 13 November 1971, dalam pidatonya yang sangat 

terkenal, ‘Tanggungjawab Seorang Syi’ah’, Syari'ati menyebutkan  

tanggungjawab seorang Syi’ah yang sejati atau revolusioner, yang 

disebutnya ‘Syi’ah Ali’ (pengikut Imam Ali). Menurut Syari'ati, 

‘Syi’ah Ali’ berkewajiban menentang ketidakadilan, sekalipun dengan 

taruhan nyawa; berupaya agar penguasa ‘jujur dan adil’, berjuang 

melawan penindasan, eksploitasi, despotisme, ketidakadilan, 

pemerintahan kelas, pragmatisme, kebodohan dan ketakutan. Dalam 

pidato yang sama, Syari'ati mengingatkan audiennya tentang jalan 

yang lurus, yang demi jalan yang lurus inilah Imam Husein melawan 
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pemerintahan Yazid yang melambangkan pemerintahan yang keji dan 

zalim. Syari'ati senantiasa menekankan slogannya yang termasyhur, 

“setiap bulan adalah Muharram, setiap hari adalah Arafah, setiap tanah 

adalah Karbala”. Dia terus terang menyatakan bahwa sudah tiba 

masanya bagi semua orang untuk berjihad melawan Syah beserta 

sistem politik, sosial dan ekonominya. Dia menyerukan agar Iran 

menjadi arena perjuangan bersenjata antara keadilan dan kezaliman, 

antara yang suci dan yang profan, antara kebaikan dan kejahatan.49 

 Pada 19 November 1972, tiga minggu setelah Ali Syari'ati 

secara terbuka dan terus terang menyebut ‘perjuangan bersenjata’ 

sebagai salah satu strategi yang pas bagi Islam Syi’ah, pasukan 

keamanan menutup Hosseiniyeh Ershad, dan membungkam suara-

suara yang memberontak, subversif dan menantang itu.50 Syari'ati pun 

mendekam lagi selama lima ratus hari dalam tahanan tanpa 

pemeriksaan. Karena desakan organisasi-organisasi internasional serta 

kalangan intelektual Prancis dan Aljazair, pada 20 Maret 1975 

Syari'ati pun dibebaskan oleh rezim Syah Iran. Tetapi beberapa saat 

kemudian dia harus menjalani tahanan rumah, sampai akhirnya dia 

memutuskan untuk hijrah ke Inggris pada 1977.51 

 

D. Akhir Hayat dan Warisan Ilmiah  

 Pagi-pagi sekali, pada 19 Juni 1977, di sebuah rumah yang 

disewa di Southampton, London, jasad Ali Syari'ati ditemukan 

tergeletak meninggal di lantai.52 Peristiwa ini hampir bersamaan 

                                                           
49 Ibid., hlm. 233-234 
50 Ibid., hlm. 234 
51 Lihat Annas Mahyuddin, “Perihal Pengarang”, dalam Ali Syari’ati, Haji 

(Bandung: Penerbit Pustaka, 1977), hlm. vi 
52 Lihat Ali Syari’ati, Abu Dzar: Suara Parau Menentang Penindasan (Bandung: 

Muthahhari Paperback), hlm. Viii. Lihat pula Mohamed Heikal, The Return of 

Ayatollah, The Iranian Revolution from Mossadeq to Khomeini (London: Andre 

Deutsc, 1981), hlm. 123 
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dengan datangnya dua putri Syari'ati, Soosan dan Sara, yang 

menyusulnya dari Iran. Kematian Syari'ati yang mendadak dan 

misterius itu, pada usia empat puluh empat tahun, menjadikan Dinas 

Keamanan Iran (SAVAK) sebagai tertuduh utama. Tuduhan ini tidak 

berlebihan jika dilihat bahwa rezim Syah adalah pihak pertama yang 

menikmati bungkamnya seorang pembicara yang kharismatik dan 

banyak menulis itu, yang menjadi idola kaum muda Islam Iran. 

 Kematian Syari'ati adalah puncak dari berbagai upaya-upaya 

yang dilakukan rezim Syah untuk membungkam sang revolusioner. 

Selama lima tahun, sejak 1972, sebelum maut itu menjemputnya, 

Syari'ati mengalami penderitaan akibat menjalani hukuman di penjara 

maupun tahanan rumah. Pada September 1973, Syari'ati melewatkan 

sebagian besar dari masa delapan belas bulan hukumannya di sel 

tersendiri di penjara Komiteh. Penjara Komiteh yang terkenal 

mengerikan itu, biasanya digunakan untuk narapidana politik yang 

baru ditahan. Penjara ini sebenarnya merupakan penjara sementara 

yang digunakan untuk melakukan interogasi intensif dan keras, untuk 

mengorek pengakuan terdakwa yang dapat digunakan sebagai bukti di 

pengadilan. 

 Sebelum Maret 1975, Syari'ati sudah dibebaskan, tanpa pernah 

diadili. Kendati sudah dibebaskan, Syari'ati tetap mendapat 

pengawasan yang ketat. Pada waktu itu, buku-buku Syari'ati dilarang, 

dan siapapun yang memilikinya dapat ditahan. Penolakan Syari'ati 

secara terbuka untuk mengaku bersalah, saat ia masih dipenjara, 

merupakan kegagalan besar bagi pasukan keamanan, yang 

menganggap upaya mereka kurang sempurna dan sia-sia. Karena itu, 

mereka mencoba mendiskreditkannya, dengan cara memperlihatkan 

bahwa sekalipun dia tidak mau mengutuk dirinya sendiri di depan 
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umum, dia telah mencampakkan gagasan sosialisnya dan menjadi 

anti-Marxis dan anti-revolusioner sebelum meninggalkan penjara.53 

 Pada 26 Juni 1977, jasad Syari'ati diterbangkan dari London 

menuju Damaskus, di mana ia dimakamkan dekat makam Zaenab, 

putri Imam Husain. Hal ini mengingatkan pada pidatonya yang sangat 

menantang, di puncak konfrontasinya dengan rezim Syah, Syari'ati 

mengatakan bahwa setiap revolusi punya dua segi; darah dan pesan. 

Imam Husain adalah lambang kesyahidan dan darah, sedangkan 

tanggungjawab besar menyampaikan dan menyebarkan pesan 

revolusioner Imam Hisain, setelah syahidnya Imam Husain, ada di 

pundak Zaenab. Tanpa adanya orang yang menyampaikan pesan, tentu 

sejarah akan melupakan darah dan pengorbanannya.54 

Ali Syari'ati wafat meninggalkan warisan pemikiran Islam dan 

politik yang spektakuler. Setahun setelah kematiannya, pecahlah 

revolusi Iran sampai akhirnya musuh bebuyutannya sepanjang hayat, 

rezim Syah, digulingkan pada Februari 1979. Revolusi Iran adalah 

aktualisasi dari seluruh propaganda yang disampaikan Syari'ati 

tentang perlunya perjuangan melawan kezaliman dan kediktatoran. 

Sehingga tak heran jika massa demontran mengulang-ulang slogan-

slogan perlawanan khas Syari'ati. Bahkan foto Syari'ati banyak 

                                                           
53 Untuk maksud ini, salah satu kuliah awal Syari'ati  yang relatif  belum dikenal, 

Ensan, Eslam va Maktabaha-ye Maqrebyamin (Manusia, Islam dan Madzab 

Berfikir Barat), dimuat secara berseri di koran sore terkenal, Keyhan. Ketika 

bagian pertama tulisan itu dimuat, tidak disebutkan tanggal kapan itu disampaikan 

atau ditulis, sehingga berkesan bahwa itu ditulis di penjara dan dengan sukarela 

dikirimkan ke Keyhan. Sulit bagi orang untuk tahu bahwa artikel itu merupakan 

transkripsi kuliah lama, dan bahwa itu dimuat tanpa persetujuan atau 

sepengetahuan Syari'ati. Dalam artikel ini, Syari'ati menyerang ketidakmampuan 

‘liberalisme Barat’ dan ‘komunisme Timur’ untuk menciptakan kondisi yang 

membantu terciptanya ‘perkembangan leluasa watak manusia’. Namun dalam 

artikel ini argumennya sedemikian rupa, sampai-sampai mengatakan bahwa 

Marxisme dan Islam merupakan ideologi terpadu, lengkap dan sempurna, yang 

satu sama lain saling bertentangan. Lihat Rahnema, “Ali Syari’ati…”, hlm. 236 
54 Ibid., hlm. 241 
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diusung saat demonstrasi besar-besaran yang melanda seluruh Iran, 

khususnya di Teheran, sejajar dengan foto Imam Khomeini dan 

Mossadeq.  

Karya ilmiah dan ide yang diwariskan oleh Ali Syari'ati untuk 

pemikiran Islam kontemporer yang bercorak liberatif-progresif-

revolusioner terasa jauh lebih penting dari sekadar kepribadian 

maupun aktifitas politiknya. Karya ilmiah dan ide itu tersebar dalam 

bentuk rekaman ceramah-ceramah, catatan-catatan kuliah, buku-buku 

serta berbagai artikel yang telah berkali-kali dicetak ulang dalam 

beberapa bahasa. Semua yang telah diucapkan dan ditulis Syari'ati 

memancarkan kejujuran, iman serta keyakinannya dan membuktikan 

kemampuan kreatifnya yang luar biasa.  

Karya serius pertama Ali Syari'ati adalah cermin dari 

kedamaian dan keseimbangan spiritual yang baru ditemukan Syari'ati 

antara 1953 dan 1956 setelah dia mengalami guncangan keyakinan 

agama. Dia menulis dengan sangat baik, Tarikh-e Takamol-e Falsafe 

(Sejarah Perkembangan Filsafat), yang pada umumnya dikenal dengan 

nama Maktab-e Vaseteh-e Islam (Jalan Tengah Islam) dan Abu Dhar-e 

Ghifari. Kedua karya penting ini berupaya membedakan Islam dengan 

madzab filsafat, politik dan sosio-ekonomi lainnya, dan dengan 

demikian memberikan interpretasi Islami mengenai konsep sosio-

ekonomi dan politik modern, serta memodernisasi, mengaktualisasi 

dan mempolitisasi konsep-konsep Islam yang secara tradisional netral. 

Selanjutnya, Syari'ati mengemukakan uraian mengenai fungsi dan 

tujuan Muslim yang taat serta peranan dan tanggungjawab sosio-

politiknya dalam kehidupan.55  

Abu Dhar-e Ghifari, didasarkan pada teks Arab penulis Mesir 

Kontemporer, Abdul hamid Judah Al-Sahar. Dalam menterjemahkan 

teks tersebut Ali Syari'ati mengaku dengan leluasa memberikan 
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interpretasi, perenungan dan komentarnya sendiri. Dalam Abu Zar-e 

Ghifari, Syari'ati menciptakan figur sebagai simbol kaum tertindas, 

pahlawan yang tegar menhadapi kekayaan, kekuasaan dan bahkan 

otoritas agama untuk menyelamatkan ‘Islam otentik’. Abu Zar-e 

Ghifari adalah kreasi simbolis Syari'ati sebagai seorang Muslim yang 

tegar, revolusioner yang mengkhutbahkan persamaan, persaudaraan, 

keadilan, dan pembebasan. Tujuan buku itu, seperti terlihat jelas 

melalui cara Syari'ati merujuk kepadanya di kemudian hari, adalah 

sebagai sarana untuk mengingatkan dan menjadi pelajaran yang jelas 

mengenai apa yang diyakininya sebagai perilaku Islam yang tepat di 

masa anti-nilai dan anti-pahlawan. Lebih jauh lagi, ditemukannya Abu 

Zar oleh Syari'ati membuat ia yakin bahwa konsep-konsep seperti 

keadilan sosial, persamaan, kebebasan, dan sosialisme, yang sampai 

ke Iran melalui intelektual Barat, merupakan bagian integral warisan 

Islam. Karena itu, Syari'ati dengan bangga mengatakan: “Abu Zar 

adalah leluhur segenap madzab egaliter pasca-Revolusi Prancis”.56 

Periode antara November 1964 hingga September 1967 

merupakan saat kecewa sekaligus harapan dalam diri Syari'ati dewasa. 

Selama periode ini, Syari'ati mengalami kebingungan orientasi karena 

merasa tidak mendapat tempat untuk menuangkan ide-ide dan 

membuka jalan pencerahan bagi masyarakatnya. Tidak adanya orang 

Iran yang menyadari dan terlibat dalam politik internasional, semakin 

membuat sedih Syari'ati. Dia membandingkan dengan Prancis yang 

terlibat dalam isu kemerdekaan Aljazair, sementara di Iran tampaknya 

tidak ada seorang pun yang peduli. Di awal periode ini ia berusaha 

menuangkan perasaan dan kontemplesinya dalam sebuah karya sastra 

Kavir (gurun). Buku ini adalah otobiografi Syari'ati yang menuturkan 

perjuangan mental untuk bersepakat dengan diri sejatinya dalam 

membina hubungannya dengan Tuhan. Kavir merupakan penilaian 
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psikologis, filosofis dan personal yang jujur dan berani dengan dirinya 

sendiri. Ia lebih dari sekedar refleksi perjalanan hidup secara obyektif, 

ia merupakan dokumen penting yang mengisyaratkan keyakinan 

bahwa dirinya adalah juru selamat abad dua puluh, zaman 

imperialisme dan kolonialisme. Kavir adalah sumber kekuatan mistis 

dan spiritual Syari’ati yang mengabsahkan misi revolusionernya 

sekaligus keyakinannya akan mencapai kemenangan perjuangannya.57 

Beberapa waktu setelah kembali ke Iran pasca pengembaraan 

intelektualnya di Prancis, pada September 1964, Syari'ati mendapat 

kesempatan untuk mengartikulasikan seluruh idealismenya di 

Universitas Masyhad. Pada tahun 1969, ia menerbitkan karya 

menomental Eslamshenasi (Islamology) yang didasarkan pada naskah-

naskah kuliah yang diberikan dalam suatu kursus tentang sejarah 

Islam.58 Secara garis besar, buku ini berisi benih-benih pemikiran 

Syari'ati  yang menyatakan penentangannya terhadap kelompok 

intelektual terbaratkan (gharbzadegi/westoxication),59 yang pikirannya 

hanya didasarkan pada hasil terjemahan sumber asing yang tidak 

mampu melahirkan karya intelektuial mandiri dan asli. Ia juga 

menyerang kaum ulama resmi pemerintah dan tradisional yang hanya 

bisa menjadi kaum lemah dan terhegemoni oleh kekuasaan besar. 

Mereka tidak mampu berbuat lebih dari sekedar seorang rohaniawan 

yang berbicara dari tempat sunyi dari realitas masyarakatnya. 

Eslamshenasi memenuhi tiga maksud, yaitu mengemukakan Islam 

modern, egaliter dan demokratis sebagai bentuk ideal dan asli Islam. 

Kedua, buku ini menguliti hal-hal yang merintangi terwujudnya Islam 

                                                           
57 Supriyadi, Sosialisme Islam…”, hlm. 53-54 
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59 Istilah gharbzadegi atau westoxication dipinjam Ali Syari’ati dari pendahulu 

Syari'ati, Jalal Al-e Ahmed, yang menerbitkan buku berjudul gharbzadegi, 

Tehran: 1344/1962. Lihat footnote no.9 dalam Azra, “Akar-Akar Ideologis …”, 

hlm. 89 
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ideal. Ketiga, Syari'ati mengagitasi kaum Muslim untuk memecahkan 

berbagai rintangan dan menantang bentuk-bentuk halangan dalam 

rangka mencapai tujuan bersama. Umat harus menghancurkan segala 

unsur syirik, seperti halnya kepatuhan terhadap penguasa zalim dan 

ulama yang membabi buta.60 

Dua buah karya Syari'ati yang tersebut terakhir di atas (Kavir 

dan Eslamshenasi) merupakan karya paling menumental. Ia pernah 

menuturkan bahwa seandainya diminta untuk memilih karya 

favoritnya dari seluruh karya tulisan atau ceramahnya, ia akan 

memilih Kavir untuk dirinya dan Eslamshenasi untuk masyarakat.61 

Di samping buku-buku itu, masih banyak karya-karya ilmiah 

Syari'ati yang menjadi bukti kekuatan intelektualitasnya yang dipadu 

dengan refleksi yang dalam atas fenomena sosial politik saat itu. Yang 

menjadi karakter kuat dalam setiap tulisan-tulisan Syari'ati adalah 

semangat anti penindasan, hegemoni dan ketidakadilan dan sekaligus 

seruan-seruan untuk melakukan perlawanan. Pribadi Syari'ati yang 

komplek dan eklektik (elteqatigar) tetapi juga eloquent (fasih), 

sekaligus emosional dan kontroversial menitis dalam karya-karyanya. 

Sikap eklektiknya membuat ia mampu dalam tarikan nafas yang sama 

menyebut Imam Ali, Imam Husain dan Abu Zar, Jean paul Sartre, 

Frantz Fanon, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx.62 Tetapi 

memang ada satu kekurangan dalam tulisan-tulisan Syari'ati. 

Pemikirannya tampak tidak terlalu sistematis; tidak jarang terlihat 

bahwa pemikirannya dalam banyak tema penuh kontradiksi.  

Ada sekitar dua puluh enam buku Syari'ati yang diterbitkan 

dalam edisi Bahasa Inggris,63 disamping beberapa yang kemudian 
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61 Ibid., hlm. 223-224 
62 Azra, “Akar-Akar Ideologis …”, hlm. 68 

63 Buku-buku Ali Syari'ati dalam edisi Inggris diantaranya: A Glance at Tomorrow's 

History (1985); An Approach to Understanding of Islam  (1979);  And Once again 
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diterjemahkan dalam beberapa bahasa diantaranya bahasa Jerman, 

Italia, Prancis, Turki. Banyak pula yang sudah diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia. Benang merah yang dapat ditarik dalam tulisan-

tulisan Syari'ati tersebut berkisar tentang penentangan terhadap 

despotisme (rezim, Barat, dan ulama Resmi), konseptualisasi 

Sosiologi Islam, Kritik terhadap beragam ideologi (Marxisme, 

Eksistensialisme, Kapitalisme, Modernisme dan Liberalisme) serta 

gagasan-gagasan revolusioner Islam yang mengarah pada 

ideologisasi-radikalisasi Islam.  
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