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kondisi budaya, sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Ali 

Syari’ati adalah produk transformasi yang diinisiasi oleh pengasa 

Reza Syah. Selama masa pemerintahannya, Syari’ati terlibat aktif 

dalam beragam perubahan yang dialami masyarakat Iran dalam hal 

ekonomi, politik, etika, budaya, puisi, prosa, film, jurnalisme, bahkan 

agama. Ali Syari’ati merupakan sebuah sintesa kondisi masa itu yang 

kontradiktif, ia menjadi figur instrumental dalam jatuhnya Dinasti 

Pahlavi. 

Disertasi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan banyak 

individu. Pada setiap melewati jalan gelap ketika melakukan 
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ABSTRAK 

 

Revolusi Iran adalah contoh paling spektakuler di dunia Islam, 

bagaimana agama mampu memberi kekuatan bagi gerakan 

revolusioner untuk menumbangkan kekuasaan tiranik dan despotik. 

Keterlibatan para mullah dalam gerakan revolusioner menumbangkan 

Dinasti Pahlevi, merupakan fenomena menarik dan unik jika dilihat 

dari perspektif sejarah sosial-politik Syi’ah. Syi’ah sebagai madzab 

resmi Iran sejak Dinasti Safavi menekankan artikulasi politik yang 

lebih akomodatif terhadap kekuasaan. Perilaku para pengikut Syi’ah 

sejak lama terpola dalam tradisi taqiyeh/dissimulation dan quietisme. 

Apa yang telah ditampakkan oleh para mullah dan pengikutnya yang 

terlibat dalam gerakan revolusi adalah pergeseran orientasi sikap 

keberagamaan dari pasivisme menanti datangnya Imam Mahdi ke arah 

gerakan kongkret dan pro-aktif dalam melawan kesewenang-

wenangan dan ketidakadilan. Pemikiran revolusioner sebenarnya 

belum tentu melahirkan gerakan revolusi, tetapi Ali Syari’ati dengan 

revolusi Irannya adalah contoh bagaimana pemikiran revolusioner 

melahirkan sebuah revolusi. Ini menjadi kajian yang cukup menarik 

dilihat dari aspek mengapa pemikiran revolusiner Ali Syari’ati mampu 

menggerakkan rakyat Iran untuk melakukan revolusi. Penelitian ini 

akan mengeksplorasi makna Islam dan revolusi dalam pemikiran Ali 

Syari’ati. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah penjawab 

pertanyaan mengapa pemikiran Islam revolusioner Ali Syari’ati 

muncul dalam konteks historis saat itu, bagaimana konsep dasar Islam 

Revolusioner Ali Syari’ati,  bagaimana pergulatan Islam dan 

Marxisme dalam perspektif Ali Syari’ati serta bagaimana kontribusi 

pemikiran revolusioner Ali Syari’ati dalam perubahan sosial-politik. 

Tujuan dari penelitian ini, pertama, untuk mendapatkan pemahaman 

yang komprehensif tentang kondisi sosial politik Iran yang menjadi 

pemicu bagi Ali Syari’ati dalam melahirkan pemikiran tentang 

revolusi.  Kedua, Memperoleh pemahaman yang sistematis dan utuh 

tentang revolusi dalam pemikiran Ali Syari'ati. Dan ketiga, 

memperoleh perspektif baru tentang pokok-pokok revolusi dalam 

pemikiran Islam Ali Syari'ati bagi diskursus ilmu politik Islam. 

 

Kata Kunci: Islam Revolusioner, Ideologisasi Islam, dan Sosialisme 

Islam 
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Abstract 

 

Revolution in Iran is one of the most spectacular revolution in Islamic 

world. It described on how religion can give a revolution movement to 

destroy the tyranny and despotic power. The involvement of Mullah in 

revolution can topple the Pahlevy Dynasty, and it became an 

interesting and unique history of social and politic history in Syi’ah. 

Syi’ah is a formal Madhab in Iran since Safavy dynasty that give more 

adaptable political articulation to the government. The follower was 

still followed the traditional taqiyeh/dissimulation and quietisme. 

Mullah and their follower has changed their movement from passive 

in which they only wait for the coming of Imam Mahdi to the more 

concert movement by confronting toward injustice and tyranny. In 

reality, revolution reflection cannot be automatically result on the 

revolution. However; Ali Syari’ati with his revolution initiative is a 

good example of how the revolution thought reflect on the revolution. 

This phenomenon become an interesting study to explore on how Ali 

Syari’ati can drive the Iranian to do a revolution. This research 

explored the essence of Islam and revolution from Ali Syariati’s 

perspective. It was aimed at answering on how Ali syari’ati’s though 

was come up in context of history, how is the basic principle of Ali 

Syari’ati on Islamic revolution, how Islam and Marxism mix up in Ali 

Syariati’s believe and how is the contribution of Ali Syariati’s 

reflection of social- politic revolution.The aim of this research were: 

first, getting more comprehensive data about the social and politic 

condition that become a trigger for Ali Syari’ati to create the 

revolution thought. Second, getting a systematic and comprehensive 

knowledge on revolution from the perspective of Ali Syari’ati. And 

the last is getting a new perspective of revolution from Ali Syariati’s 

Islamic political discourse  

 

Key words: Islamic  Revolution, Islamic Ideology and Islamic 

Socialism  
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 

 

 

AIOC  : Anglo-Iranian Oil Company 

Bai'at  : Sumpah setia yang dilakukan umat terhadap 

pemimpin 

Etnosentrisme : Penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai 

dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris 

menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok 

atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila 

berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan 

agama. 

FLN  : Front of Liberation National (Front Pembebasan 

Nasional) 

Front Nasional : Sebuah koalisi wakil nasionalis liberal di parlemen 

yang dalam pandangan beberapa kalangan di Iran 

mempunyai maksud baik, yaitu menjadi kekuatan 

penyeimbang kekuasaan rezim Syah dan ingin 

melayani bangsa. 

HMI   : Hezb-e Mardom-e Iran (Partai Rakyat Iran) 

Humanisme   : Istilah umum untuk berbagai jalan pikiran yang 

berbeda yang memfokuskan dirinya ke jalan keluar 

umum dalam masalah-masalah atau isu-isu yang 

berhubungan dengan manusia. 

IFM   : Iranian Freedom Movement (Gerakan 

Kemerdekaan Iran) 

Ijtihâd   : Kerja intelektual untuk merumuskan pemikiran 

pembaharuan dalam rangka reaktualisasi ajaran 

Islam dalam sejarah manusia yang selalu berubah  

Imâmah   : kepemimpinan progresif dan revolusioner yang 

bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya 

guna membimbing manusia serta membangun 

masyarakat di atas fondasi yang benar dan kuat, 

yang bakal mengarahkan menuju kesadaran, 

pertumbuhan, dan kemandirian dalam mengambil 

keputusan. 

Imâmiyah Isna  
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Asy'âriyah   : Salah satu cabang dalam aliran Syi’ah yang 

mengakui Imam Dua Belas. Ini adalah aliran Syi’ah 

yang paling besar (mayoritas) 

'Ishmah   : Adalah penjagaan atau perlindungan Tuhan 

terhadap ahli ibadah dari perbautan dosa. Dalam 

tradisi Syi’ah, seorang pemimpin (imam) 

dipersayaratkan kema’shuman terhadap dirinya. 

JAMI   : Jam’iyât Azadi-e Mardom-e Iran (Liga 

Kemerdekaan Rakyat Iran). 

Kapitalisme : Sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan 

alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta 

dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi 

pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya 

untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi 

prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat 

melakukan intervensi pasar guna keuntungan 

bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan 

secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan 

pribadi. 

Khilâfah   : kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di 

dunia, untuk menegakkan syariat Islam dan 

mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia, 

imamah, biasa juga disebut ke-khalîfah-an. Ia 

merupakan satu bentuk pemerintahan Islam. 

Pemimpin atau ketua pemerintahannya dinamakan 

khalîfah, imâm, atau âmirul mukminîn. 

Marja’ Taqlid   : Ulama yang menjadi rujukan utama umat Islam 

Marxisme   : sebuah paham yang berdasar pada pandangan-

pandangan Karl Marx. Marx menyusun sebuah teori 

besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem 

sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut 

sebagai Marxis.  

Materialisme  : paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal 

yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. 

Pada dasarnya semua hal terdiri atas materi dan 

semua fenomena adalah hasil interaksi material. 

Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, 

materialisme termasuk paham ontologi monistik. 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Imamah
https://ms.wikipedia.org/wiki/Islam
https://ms.wikipedia.org/wiki/Khalifah


 

 

xvi 

 

MFK  : Marxis Feda’iyani-i Khalq (Fadai’an Rakyat 

Marxis Leninis Iran) 

Mullah   : (Bahasa Persia: ال  adalah salah suatu gelar yang ( م

biasa diberikan kepada seorang ulama agama Islam. 

Gelar ini berasal dari kata bahasa Arab mawla atau 

maula, yang dapat berarti 'pemimpin' maupun 

'pelindung'. 

Mustad’afîn  : Orang yang dilemahkan, dimiskinkan, dipinggirkan. 

Mereka tidak berdaya bukan karena faktor internal 

diri mereka sendiri, tetapi karena upaya-upaya 

struktural yang menyebabkan mereka miskin dan 

lemah. 

NIOC   : National Iran Oil Company (Perusahaan Minyak 

Nasional Iran). 

NRM   : National Resistance Movement (Gerakan 

Perlawanan Nasional) 

Perjanjian Madinah 

 (Mitsâq Madînah) : Dalam bahasa Arab, yaitu perjanjian yang 

dilakukan oleh Nabi bersama para pengikutnya yang 

hijrah (Muhâjirin) untuk mencapai kesepakatan 

politik yang resmi dengan para pengikutnya dari 

tuan tanah Madinah (Anshâr). Kesepakatan politik 

itu melibatkan pula kelompok Yahudi yang secara 

ekonomi politik menguasai Madinah selama ini. 

Peristiwa ini sebagai momentum yang sangat krusial 

dalam membangun komunitas Madinah yang 

terstruktur dan teroganisir. 

Qabîlah  : adalah istilah yang menunjukkan sekumpulan 

individu manusia yang memilih tujuan dan kiblat 

yang satu dalam hidup mereka 

Quietisme   : Kecenderungan untuk diam dan bersikap apolitis 

yang dilakukan oleh kaum Syi’ah 

Rausanfikr   : Orang-orang yang tercerahkan berasal dari 

golongan orang yang sadar akan “keadaan 

kemanusiaan” (human condition) di masanya. 

Kesadaran semacam itu dengan sendirinya akan 

memberikan rasa tanggungjawab sosial.  

Revolusi   : perubahan sosial dan kebudayaan yang 

berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial_budaya
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pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam 

revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan 

atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat 

dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. 

Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya 

relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu 

lama. 

Revolusi  

Transenden  : Revolusi yang dilakukan untuk melakukan 

perubahan sosial tanpa memisahkan manusia dari 

eksistensi dirinya, karena manusia tidak hanya 

makhluk jasmani yang digerakkan oleh kebutuhan 

dasar, tetapi manusia juga makhluk rohani yang akal 

dan imajinasinya berperan.      

SAVAK  : Sazman-e Etelaat va Amniyat Keshvar (Organisasi 

Informasi dan Keamanan Wilayah) adalah polisi 

dinas rahasia Iran.   

Sosialisme  : berasal dari kata socius yang artinya masyarakat. 

Sosialisme adalah paham yang bertujuan untuk 

membentuk kemakmuran kolektif yang produktif 

dan membatasi milik perseorangan. Hal ini 

membedakan sosialisme dan kapitalisme yang 

menekankan kemakmuran dari usaha individu 

Sya’b atau syu’ûb : Berasal dari akar kata yang sama dengan sya’aba 

dan insyi’âb, yang mengandung pengertian 

kesemuanya kembali ke akar yang satu. Arinya, 

manusia sebagai individu, berkelompok atau 

kelompok-kelompok adalah masyarakat yang 

majemuk. Tetapi Kemajemukan itu mengarah pada 

tujuan masyarakat yang sama/satu. 

Syiah Merah  : Sebagai antitesis terhadap Syi’ah kebanyakan yang 

lebih menekankan sikap taqiyeh, yaitu Syi’ah yang 

lebih progresif dan aktif dalam melawan kedhaliman 

dan ketidakadilan dan membela mereka yang 

tertindas.  

Taqiyeh  : Menyembunyikan identitas yang dilakukan oleh 

kaum Syi’ah untuk menghindari represi dari pihak 

mayoritas 

Teologi  

https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat


 

 

xviii 

 

Pembebasan   : Keyakinan terhadap Tuhan yang dimanifestasikan 

dalam gerakan pembebasan untuk rakyat tertindas 

Ummah  : kumpulan orang, di mana setiap individu sepakat 

dalam tujuan yang sama dan masing-masing saling 

membantu agar bergerak ke arah tujuan yang 

diharapkan, atas dasar kepemimpinan yang sama. 

Wilâyah al-Faqîh : Konsep kepemimpinan yang dilakukan oleh para 

faqih (ulama) 
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