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BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR

A. Kelahiran dan Asal Usul

Imam Al-Syahid Muhammad Baqir bin Al-Sayyid Haidar Ibn Isma’il Al-

Shadr1, lahir di Kazhimiyyah2, pinggirian kota Baghdad, Irak, pada 25

DzulQa’dah 1353 H/ 1 Maret 1935 M. Ayahnya meninggal saat Muhammda

Baqir Al-Shadr masih berusia empat tahun. Kemudian ia, bersama kakaknya

Isma’il dan adiknya Aminah, diasuh oleh ibunya. Ibunya sendiri merupakan anak

seorang ulama besar Syeikh Abdul Husain al-Yasin dan saudara perempuan dari

tiga orang ulama kenamaan. Paman-pamannya dari pihak ibunya inilah yang

berjasa mengasuh dan mendidik Baqir al-Shadr dan saudaranya karena paman-

pamannya dari pihak ayah memilih untuk tinggal di Iran, tempat kakeknya

berpindah dan menetap. Kakek buyut Baqir al-Shadr, Shadr al-Din al-Amili,

berimigrasi dari Jabal Amili, selatan Lebanon ke Najaf, Irak, untuk menuntut ilmu

1 Sayyid menurut bahasa berarti tuan atau pemuka. Dalam arti khusus digunakan sebagai
gelar orang-orang keturunan Sayyidina Husein ibn Ali ra (cucu rasulullah saw), sebagaimana gelar
Syarif untuk keturunan Sayyidina Hasan ibn Ali ra. Adakalanya kedua gelar itu bercampur aduk
antara keturunan kedua cucu rasulullah saw tersebut. Pemberian gelar ini bukan dari agama, tapi
hanya kebiasaan kaum muslimin secara turun temurun. Disamping Sayyid Muhammad Baqir
Shadr, tokoh pemikir kontemporer lain yang bergelar Sayyid antara lain Sayyid Jamaluddin al-
Afghani, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Sayyid Abul A’la al-Maududi dan lain-lain.
Sedangkan Sayyid (The Martyr) adalah gelar untuk para syuhada’ yang gugur dalam
memperjuangkan agama Allah, seperti Syahid Hasan Al-Banna, Syahid Sayyid Quthb dll. Lihat
Azyumardi Azra dkk, Ensiklopedia Islam, (Jakarta : Inctiar Baroe Van Hoeve, 2005), Jilid 6, h.
183

2 Kazhimiyyah merupakan tanah leluhur Baqir al-Shadr, Imam Musa Al-Kazhim, daerah
ini juga merupakan saksi sejarah perjuangan para leluhur Baqir al-Shadr dalam menghadapi
kekuasaan tirani. Musa al-Kazhim sendiri merupakan Imam ketujuh dalam kepercayaan Syi’ah
Itsna Asya’irah (Syi’ah Dua Belas), bernama lengkap Abu Abdillah Musa Ibn Ja’far, lahir di
Abwa’ pada tahun 128 H/745 M dan wafat dalam penjara al-Sindi ibn Shahik pada tanggal 6 Rajab
183/799 M dan dimakamkan di Masjid Kazhimiyyah. Lihat Al-Sayid ‘Ammar Abu Raghif, Al-
Sayid Muhammad Baqir Al-Shadr : Theoritician in Iqtishad, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas
Mirakhor, Essays on Iqtishad : The Islamic Approach to Economic Problem, (Silver spring : Nur,
1989), h. 7

13



14

di kota tersebut. Setelah menyelesaikan studinya di kota tersebut ia pindah ke

Isfahan, disana ia menetap dan memiliki beberapa orang anak. Salah seorang

anaknya, Ismail, kakek Baqir al-Shadr, kembali ke Irak dan beberapa saat

kemudian kembali lagi ke Isfahan dan wafat disana. Sayyid Haidar, ayah Baqir al-

Shadr, adalah satu-satunya anak Ismail yang menetap di Irak. Sayyid Haidar wafat

di Irak dalam keadaan miskin tanpa meninggalkan makanan harian untuk

keluarganya. Akan tetapi kedalaman iman yang di miliki membuat keluarga ini

mampu bertahan hidup dalam kemiskinan3.

B. Paham Keagamaan

Muhammad Baqir al-Shadr adalah penganut aliran Syi’ah dari Sekte Syi’ah

Imamiyah. Secara garis besar aliran Syi’ah terdari dari beberapa Sekte, yaitu

Kaisaniyyah, Zaidiyyah, Imamiyyah dan Kaum Gulat. Syi’ah Imamiyah adalah

golongan yang menyakini bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk Ali bin Abi

Thalib sebagai Imam (pemimpin) penggantinya dengan penunjukan yang jelas

dan tegas. Salah satu dasar mereka adalah hadist Nabi yang berbunyi:

(رواه الترمذى) اه من كنت مواله فعـلي مواله، اللھّم وال من وااله وعاد من عاد

Artinya : “Siapa yang saya adalah pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya.

Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya, dan musuhilah orang

yang memusuhinnya” 4 (HR. Tirmidzi).

Hadis ini, menurut Syi’ah Imamiyah, adalah nas yang lahir sebagai wasiat

Nabi tentang pengangkatan Ali bin Abi Thalib ra sebagai khalifah beliau.5 Dengan

3 Al-Sayid ‘ Ammar Abu Raghif, Al-Sayid Muhammad Baqir As-Shadr :..., h. 7.
4 Turmudzi, Abi Isa Muhammad bin Isa al-Turmudzi, al-jami’ al-Shahih Sunan al-

Turmudzi, (Kairo : Mustafa Albabi Al-Halabi, 1975), Juz XIII, h. 165.
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demikian mereka tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar ra, Umar bin Khattab

ra dan Usman bin Affan ra. Aliran ini sesudah Abad III H, akan tetapi ada pula

yang mengatakan ia lahir sesudah hilangnya Muhammad Mahdi al-Muntazhar

secara misterius pada tahun 260 H.6 Dalam perkembangannya, golongan ini

terpecah menjadi beberapa sekte, yaitu : al-Baqiriyyah, al-Ja’fariyyah al-

Waqifiyyah, al-Musawiyyah, al-Mufadhdhiliyyah, dan al-Istna al-Asyariyyah.

Dari golongan-golongan tersebut sekte Istna Asyariyyah merupakan sekte terbasar

sampai saat ini.7 Muhammmad Baqir al-Shadr merupakan penganut paham Itsna

Asyariyah, yang menyakini raibnya Imam kedua belas, yaitu Muhammad Mahdi

al-Muntazhar8.

C. Pendidikan

Muhammmad Baqir Al-Shadr tumbuh di tengah lingkungan yang kental

dengan nilai-nilai agama. Ia juga tumbuh di lingkungan yang sangat menjunjung

tinggi ilmu pengetahuan, dimana ketekunan, kehalusan budi dan ketinggian ilmu

menjadi suatu kebanggaan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia mulai

belajar dasar-dasar ilmu tulis menulis. Saat itu ia telah menunjukan tanda-tanda

kejeniusan yang membuat guru-gurunya terkesan. Pelajaran-pelajaran sekolah

tidak cukup menantang bagi Muhammmad Baqir al-Shadr sehingga ia mulai

mencari tantangan ilmiah di luar sekolah. Ia mulai berkenalan dengan berbagai

5 Muhammad Abu Zahrah, al-Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-
Aqa’id (Bairut : Dar el-Fikr al-Araby, t.th), Jilid I, h.52-53

6 Abdul Fattah Abdul Karim al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal, (Beirut : Dar el-fikr,
t.th), h.170.

7 Dewan Redaksi, Ensiklopedia Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid V
cet. Ke-3, h. 5-8

8 Pemikiran Shadr tentang al-Mahdi dapat dilihat dalam bukunya Bahts Haul al-Mahdi.
Lihat Muhammad Baqir al-Shadr, Bahts Haul al-Mahdi, (Beirut : Dar al-Ta’aruf al-Mathbut’at,
1992)
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macam literatur baik yang berasal dari lingkungannya maupun dari luar

lingkungannya tanpa menganggap remeh pelajaran yang diberikan oleh gurunya

disekolah, bahkan ia menunjukan perhatian yang sangat tinggi terhadap

penjelasan yang disampaikan gurunya9.

Di sekolah Baqir Al-Shadr menjadi fenomena, bukan hanya karena

kejeniusannya yang luar biasa akan tetapi juga karena kecakapannya dalam

menjaga pergaulan dengan teman-temannya sehingga bisa mengambil hati mereka

yang senantiasa mengelilinginya di lingkungan sekolah untuk mendengarkan

ulasan-ulasan ilmiah yang keluar dari mulutnya tentang islam, filsat, budaya dan

isu-isu lainnya. Pujian yang diberikan gurunya tidak membuat ia besar kepala,

justru pada saat guru-gurunya memberikan pujian, ia menunjukan sikap yang

rendah hati. Interaksinya dengan lingkungan sosial berjalan semakin baik karena

ia aktif dalam berbagai macam kegiatan dan juga sering memberikan

ceramah/pidato di depan khalayak ramai yang berkumpul da halaman pusara

Imam Ali ra dalam berbagai kesempatan.

Pada usia 10 tahun, dia berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang

beberapa aspek lain tentang kultur Islam. Dia mampu menangkap isu-isu teologis

yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru pun. Ketika usia 11 tahun, dia

mengambil studi logika terutama tentang filsafat Aristoteles, di akhir studinya ia

berhasil menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof. Ini merupakan

indikasi awal dari perdebatan serius yang pada akhirnya mempertajam

kepribadian Baqir al-Shadr sebagai seorang ahli filsafat.

9 Al-Sayid ‘Ammar Abu Raghif, Al-Sayid Muhammad Baqir Al-Shadr : ..., h.8.
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Pada usia 13 tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya Ushul ‘Ilm al-Fiqh

(asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur’an,

Hadis, Ijma’ dan Qiyas). Sementara itu ia mulai meninggalkan bangku sekolah

atas izin gurunya untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah dan kembali lagi saat

ujian akan dilaksanakan. Akan tetapi berkat kecermelangan dan kecerdasannya ia

selalu mendapat nilai yang luar biasa walaupun tidak mengikuti pelajaran di

sekolah. Pada usia sekitar 16 tahun, dia pergi ke Najaf10 untuk menuntut

pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islami. Dengan

inisiatif sendiri, ia memasuki Hauza ‘Ilmiyyah11 untuk mengikuti jejak para

pendahulunya. Sekitar empat tahun kemudian, dia menulis sebuah ensiklopedia

tentang Ushul, Ghayah Al-Fikr fi Al-Ushul (pemikiran puncak dalam Ushul).

Tradisi di kota Najaf, sebagai mana di seluruh kota pemikiran Syi’ah Hauza

‘Ilmiyyah, seorang murid di haruskan melalui tiga tahapan, tahap pertama siswa

diajar dasar gramatikal arab, orasi, mantiq, fiqih dalam level fatwa. Kemudian,

pada tingkatan kedua siswa konsentrasi dalam mempelajari ilmu Dasar Hukum

Islam, Ushul Fiqih dan Kaidah Istinbath Hukum Islam. pada tahapan ketiga

seorang siswa akan belajar langsung kepada seorang Fuqaha’ terkemuka untuk

mengetahui pemikiran fuqaha tersebut langsung dari yang bersangkutan. Pada

tahap ini siswa sudah belajar metode pembentukan kaidah Ushul (Thariqah Bina

10 Najaf adalah pusat agama kaum Syi’ah sejak abad VIII dan terletak di selatan Kota
Baghdad, Irak. Najaf juga di anggap sebagai ibu kota Hukum Islam Syi’ah karena di sana
berkumpul para ahli fiqih syi’ah. Lihat John L Esposito (ed), Ensiklopedia Oxford Dunia Islam
Modern Jolid 4, (Bandung : Mizan, 2002), cet. Ke-2, h. 151

11 Hauza merupakan lembaga pendidikan syi’ah tradisional dan pusat teologis kaum
Syi’ah. Hauza pertama sekali didirikan pada abad ke-11 M di kota Najaf dan berkembang pesat
pada masa Dinasti Syafawi di mana Syi’ah menjadi mazhab resmi Negara. Saat ini institusi Hauza
sudah menyebar ke berbagai kota. Akan tetapi lembaga Hauza yang terkemuka saat ini terletak di
Kota Najaf, Irak dan Kota Qom, Iran, dua kota yang merupakan poros ilmu kaum Syi’ah dewasa
ini.
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al-Qa’idah al-Uahuliyyah). Untuk dua tahap pertama biasanya seorang siswa

menghabiskan waktu delapan tahun untuk menyelesaikannya.

Kejeniusan Baqir al-Shadr membuat ia mampu menguasai pelajaran dalam

satu hari dimana murid lain tidak mampu untuk menguasainnya dalam waktu satu

minggu. Ia terbiasa mengurung diri di rumah untuk belajar selama 16 jam dalam

sehari semalam tanpa menghiraukan kegiatan lain12. Di samping itu dia juga tidak

mengkhususkan diri untuk belajar pada seorang guru saja, dia menghadiri

berbagai kelas yang dilaksanakan oleh berbagai guru tanpa harus menjadi siswa

reguler dari salah satu mereka. Pada tingkat kedua, yang dikenal dengan nama

Marhalah al-Suthuh, dia lebih banyak memperoleh ilmu dari buku-buku

dibandingkan dengan ilmu yang ia dapat dari gurunya.

Kemudian setelah itu, ia mulai menghadiri kelas yang dilaksanakan oleh

pamannya, seorang faqih terkemuka, Syekh Muhammad Rdha Al-Yasin, yang

memiliki murid para fuqaha terkanal di kota Najaf karena kedalaman ilmu fiqih

yang ia miliki. Diawal kehadirannya murid Muhammad Ridha Yasin yang lain

tidak percaya bahwa kehadiran Baqir al-Shadr dalam majlis tersbut akan berlanjut

dan cendrung meremehkannya karena begitu pamannya mengemukakan persoalan

fiqih, pemecahan yang dikemukakan oleh Baqir al-Shadr membuka mata semua

hadirin bahwa ia memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh murid yang lain. Hal

ini membuat ia menjadi bintang dalam pembelajaran fiqih dan ia belajar dari

pamannya sampai pamannya tersebut meninggal dunia. Pada saat itu ia juga

belajar fiqih dan ushul fiqih dari ulama terkemuka lainnya, yaitu Sayyid al-

12 Nazeh al-Hasan, al-Sayyid Muhammad Baqir al-Shadr Dirasah fi al-Manhaj, (Beirut :
Dar al-Ta’aruf al-Mathbu’at, 1992), h. 15.
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Khu’i13, yang berbagai dalam kesempatan begitu membanggakannya dan

memprediksi bahwa anak muda yang menjadi muridnya tersebut kelak akan

menjadi sosok yang berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan.

Semasa di Hauza, dia juga di uji, sebagaimana tradisi yang berlaku di

lembaga tersebut, untuk mengajarkan ilmu yang ia dapatkan kepada murid-murid

yang lain, yang mana beberapa di antara mereka pada akhirnya menjadi para

pejuang yang menemani perjuangan Baqir al-Shadr. Pada saat umur 20-an tahun,

Shadr telah memperoleh derajat sebagai mujtahid Mutlaq yang selanjutnya

meningkat kembali menjadi posisi yang lebih tinggi yaitu marja14 atau dikenal

sebagai otoritas pembeda. Perlu dicatat disni, sekalipun memiliki latar belakang

pendidikan tradisional, namun Shadr memiliki minat intlektual yang tajam

seringkali bermain dalam isu-isu kontemporer. Beberapa fakta akan hal ini dapat

dilihat dalam penguasannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti

filsafat, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Dua karya masterpiece al-Shadr

yang mewakili pemikirannya dalam bidang filsafat dan ekonomi dapat dirujuk

dalam Falsafatuna (filsafat kita) dan Istishaduna (ekonomi kita).

Muhammad Baqir al-Shadr adalah sedikit dari tokoh-tokoh Islam yang

mampu berbicara dengan fasihnya pemikiran-pemikiran Barat. Kesan apalogi

yang selama ini melekat pada pemikir Islam, ia begitu akrab dengan karya-karya

13 Sayyid Abu al-Qasim al-Khu’i (1899-1992), adalah seorang mujtahid Syi’ah yang
banyak diikuti. Setelah kematian Ayatullah Muhsin al-Hakim pada tahun 1970, Khu’i menjadi
mujtahid Syi’ah yang pengikutnya paling luas. Di antara karyanya adalah al-Bayan fi Tafsir al-
Qur’an, al-Masa’il al-Muntakhabah, dan al-Minhaj al-Shalihin. Lihat John L Esposito,
Ensiklopedia Oxford Dunia Isalm Modern, (Bandung : Mizan, 2002), Jilid 3, cet. Ke-2, h. 219.

14 Marja’ merupakan gelar yang diberikan kepada seorang Ayatullah ‘Uzhma (Grand
Ayatullah) yang di berikan otoritas tertinggi untuk menetapkan hokum syara’ bagi para
pengikutnya. Di dalam system penetapan hokum (Ushul Fiqih) yang di anut oleh Syi’ah
Imamiyyah, fatwa yang di keluarkan oleh seorang marja merupakan sumber hokum setelah Al-
Qur’an, Hadis dan Fatwa Imam.
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pemikir Islam klasik maupu modern, tapi ia juga paham pemikiran-pemikiran

Barat yang berkembang. Dalam karyanya yang terkenal yaitu Falsatuna dan

Iqtishaduna ia dengan fasihnya mengutarakan kritik-kritik terhadap pemikiran

Barat seperti Karl Max, Descertes, John Locke dan lain-lain.

D. Karier Akademik

Keterlibatan Baqir al-Shadr dalam dunia politik telah dimulai sebelum tahun

60-an dan pada saat itu reputasinya sebagai seorang ahli fiqih dan ushul fiqih

sudah sangat diperhitungkan. Mengingat keahliannya sebagai seorang ahli fiqih,

oleh para seniornya di Hauzan, ia diproyeksikan sebagai Grand Marja’ berikutnya.

Untuk itu ia diminta untuk meninggalkan dunia politik dan meletakkan jabatannya

di partai Da’wah dan Buletin Al-Awa’ mengingat seorang Grand Marja’ tidak

boleh bersentuhan dengan dunia politik dan tidak boleh terlibat dalam

kepengurusan sebuah partai. Pada tahun 1961 ia meletakan jabatan di partai

Da’wah dan Buletin Al-Awa’, akan tetapi secara pribadi ia masih berhubungan

dan berkomunikasi dengan anggota partai dan editorial bulletin tersebut.

Dengan posisinya sebagai pemimpin tertinggi Hauza, maka fokusnya

sekarang terarah untuk mengembangkan dan memperbaiki Hauza. Salah satu yang

menjadi keinginannya terhadap Hauza adalah memperbaiki kurikulum Hauza

yang selama lebih kurang satu setengah abad hanya terfokus pada pelajaran fikih

dan ushul fikih serta cendrung menganggap pelajaran lain tidak penting.
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Disamping itu ia juga merencanakan untuk mendirikan universitas yang bergaya

barat15.

E. Aktifitas Sosial Politik

Sebagai salah seorang pemikir yang paling terkemuka, Muhammad Baqir

al-Shadr melembagakan kebangkitan intelektual yang berlangsung di Najaf antara

1950-1980. Ciri lain yang mencolok dari kebangkitan itu adalah dimensi

politiknya, dan berpengaruh antara apa yang terjadi di lorong gelap dan sekolah

tinggi berdebu Najaf, dan Timur-Tengah pada umumya.

Intelektualitas yang ia miliki mempertajam sensitifitasnya terhadap

persaman sosial, masa kecilnya sebagai seorang yatim memberinya energi yang

positif, rasa cinta yang besar terhadap masyarakat serta punya hati nurani yang

tajam. Kemiskinannya tidak mengurangi moralitasnya, justru sebaliknya

meninggalkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap orang-orang miskin dan

membuktikan bahwa kekayaan bukanlah segala-galanya dalam hidup.

Menurut pengakuannya, sampai tahun 50-an, ia menjalani hidupnya dengan

penuh rutinitas yang monoton. Dia tidur lebih awal kemudian bangun di kala fajar

menjelang. Ia memulai hari dengan sholat dan zikir, membaca dan menjalani

rutinitas mengajar dan meneliti sepanjang hari. Barulah di akhir tahun 50-an lah ia

mulai bersentuhan dengan politik.

Keterlibatannya dalam politik erat kaitannya dengan bermunculannya

berbagai ideologi dan gerakan politik pasca tumbangnya kerajaan yang dibentuk

penjajah Inggris di tangan Jendral Qasim pada tahun 1958. Di antara kelompok

15 TM Aziz, The Role of Muhammad Baqir Al-Shadr in Syi’a Political Activism in Iraq
from 1958 to 1980 artikel di akses pada 05 Juni 2014 pada www.victorynewsmagazine.com
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politik tersebut Partai Komunis menjadi kekuatan politik terbesar berkat

kedekatannya dengan Jendral Qasim dan organisasinya yang ditata dengan sangat

baik dan rapi. Melihat kenyataan ini kaum syi’ah mulai menyadari bahwa mereka

tengah dihadapkan kepada bahaya kekuatan politik Atheis yang suatu saat bisa

menghapus Islam dari kehidupan masyarakat16.

Untuk menghadang bahaya ini tidak ada pilihan lain selain menghimpun

segenap kekuata yang ada di kota Najaf dan dibentuklah sebuah organisasi

“Jama’ah al-‘Ulama”17 di bawah pimpinan Syaikh Murtadha al-Yasin, paman

sekaligus mertua Baqir Shadr sendiri. Pada saat itu Al-Shadr adalah seorang

intelektual yang sangat muda sekali sehingga ia belum bisa diangkat sebagai

anggota Jama’ah al-‘ulama’ yang beranggotakan para mujtahid terkemuka yang

berusia lebih tua, akan tetapi melalui mertuanya yang merupakan pimpinan dalam

organisasi tersebur serta malalui kakaknya Ismail al-Shadr, ia bisa memberikan

pengaruh. Ia sudah aktif menulis untuk jurnal Jama’ah al-‘Ulama yang dibacakan

oleh Hadi Al-Hakim di Radio pemerintah18. Dia juga menulis editorial di jurnal

Al-Awa’, jurnal bulanan yang dikeluarkan oleh Jama’ah al-‘Ulama’. Di jurnal

tersebut dia menulis dasar-dasar program politik pergerakan Islam19. Dalam

periode ini ia juga menghasilkan dua masterpiecenya, Falsatuna dan Iqtishaduna.

Keterlibatanya dalam politik semakin besar dengan mendirikan Partai

Da’wah Islam (Islamic Da’wah Party) sekaligus menjadi ketua dari partai

16 TM Aziz, The Role of Muhammad Baqir Al-Shadr in Shi’a Political Activism...
17 Menurut Talib al-Rifa’i, kolega Baqie Shadr, Jama’at al-Ulama’ terdiri dari sepuluh

orang Mujtahid, yaitu : Murtada Al Yasiyyn, Abbas al-Rumaythi, Isma’il al-Shadr, Muhammad
Tahir Syaykh Radi, Muhammad Jawad Shaykh Radi, Muhammad Taqi Bahr al-Ulum, Musa Bahr
al-Ulum, Muhammad Reda al-Mudhaffar, Husayn al-Hamadani, and Muhammad Baqir Shakhs.

18 TM Aziz, The Role of Muhammad Baqir Al-Shadr ...,
19 Ibid
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tersebut20. Nama partai tersebut, yaitu partai Da’wah Islam, juga merupakan buah

ide dari Baqir al-Shadr sendiri. Dia juga menggariskan rencana besar partai untuk

mendirikan Negara Islam serta merumuskan langkah-langkah untuk mewujudkan

rencana besar tersebut lewat empat buah artikel (Al-‘Amal wa al-Ahdaf,

Da’watuna ila al-Islam Yajib an Takun Inqilabiyyah, Haula al-Marhalah al-Ula

min ‘Amal al-Da’wah, Haula al-Ism wa al-Syakl al-Tanzhimi li Hizb al-Da’wah

al-Islamiyyah”) yang diliris oleh partai tersebut.

Walau di awal pergerakan politik, al-Shadr dan para ulama Najaf lain

bangkit untuk menghadang bahaya komunisme, akan tetapi Partai Ba’ts lah yang

terbukti menjadi musuh terburuk mereka. Dengan mulai berkuasanya Partai Ba’ts

di bawah pimpinan Ahmad Hasan al-Bakr dan Saddam Husein pada musim panas

1968, dunia sekolah agama dan ulama yang relatif tertutup di Najaf itu diserang

langsung oleh sistem raksasa yang meredam mutlak, yang berpadu dengan

meningkatnya “pen-sunni-an” dari rezim di Baghdad.

F. Karya Tulis

Karya Baqir al-Shadr mungkin merupakan karya paling beragam untuk

seorang penulis Muslim pada Abad XX, Al-Shadr menulis buku-buku tentang

filsafat, tafsir al-Qur’an, logika, pendidikan, hukum undang-undang, ekonomi,

perbankan tanpa bunga, serta karya tradisional lain tentang Fiqih dan Ushul Fiqih,

dan penyelidikan historis tentang awal kontroversi Sunni-Syi’ah21. Disamping itu

20 Menurut Al-Rifa’I, Partai ini didirikan oleh Mahdi Al-Hakim, Al-Rifa’I dan seorang
koleganya. Akan tetapi setelah Baqir Shadr diperkenalkan kepada Mahdi Al-Hakim, akhirnya dia
ditunjuk menjadi ketua partai tersebut.

21 Ibid, h. 151.
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dia juga aktif menulis diberbagai jurnal dan surat kabar. Di antara buku-bukunya

yang terkenal adalah :

1. Fiqih

a. Buhuts fi Syarh al-‘Urwah al-Wutsqa, 4 volumes. Juz pertama

diterbitkan pada tahun 1391 H.

b. Minhaj al-Shalihin (Ta’liq ‘Ala Risalah Amaliyah li al-Sayyid

Muhsin al-Hakim), 2 volumes.

c. Al-Fatawa al-Wadhihah. Dalam buku ini Baqir al-Shadr

mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana menata dan

menampilkan Fiqih Islam hingga syariat lebih membumi.

Diterbitkan oleh Mathba’ah al Adab, Najaf pada tahun 1977.

d. Mujaz Ahkam al-Hajj.

e. Al-Ta ‘Liqah ‘ala Manasik al-Hajj.

f. Al-Ta’liqah ‘ala Shalah al-Jumu’ah.

2. Ushul Fiqih

a. Durus fi ‘Ilm al-Ushul, terdiri dari tiga bagian. Pertama kali

diterbitkan pada tahun 1397 H/1977 M.

b. Al-Ma’alim al-Jadidah li al-Ushul. Buku ini merupakan salah satu

dari tiga buah buku yang dipersiapkan oleh Baqir al-Shadr untuk

mahasiswa di Kuliah Ushuluddin Baghdad. Diterbitkan pada tahun

1385 H22.

22 Fadil al-Nuri, al-Syahid al-Shadr Fada’iluhu wa-Syama’iluhu, (Qum : Mahmud al-
Hasyimi Office, 1984), h. 64.
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c. Ghayah al-Fikr fi al-Ushul. Buku ini di tulis pada usia yang sangat

muda. Yaitu pada usia 20 tahun dan diterbitkan pada tahun 1974.

3. Mantiq/ Logika

Al-Usus al-Mantiqiyyah li al-Istiqra’. Diterbitkan pada tahun 1391

H.

4. Theologi/ Aqidah

a. Al-Mujaz fi Ushul al-Din : al-Mursil, al-Rasul, al-Risalah,. Buku

ini telah diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris oleh M. Ayoub

dengan judul The Revealer, The Messenger, and The Message.

b. Al-Tasyayyu’ wa al-Islam – Bahts Haul al-Wilayah. Tulisan ini

merupakan muqaddimah dari kitab Tarikh Syi’ah al-Imamiyyah wa

Aslafihim yang disusun oleh DR. Abdul Fayyad, diterbitkan pada

tahun 1397 H/1977 M.

c. Baths Haul al-Mahdi (pembahasan tentang Imam Mahdi). Tulisan

ini merupakan muqaddimah dari kitab Mausu’ah ‘an al-Mahdi

yang disusun oleh Sayyid Muhammad al-Shadr, diterbitkan pada

tahun 1397 H/1977 H.

5. Tafsir dan Ulumul Qur’an

a. Al-Madrasah al-Qur’aniyyah al-Tafsir al-Maudhu’i li al-Qur’an

al-Karim.

b. Al-Buhuts fi ‘Ulum al-Qur’aniyyah.

6. Sejarah

a. Ahl al-Bait Tanawwu’ al-Ahdaf wa Wahdah al-Hadaf.
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b. Fadak fi al-Tarikh. Sebuah buku yang mencoba menggali isu-isu

seputar preode awal Islam. buku ini ditulis saat beliau bari berusia

17 tahun dan diterbitkan pada tahun 1374 H.

7. Kebudayaan Islam

a. Al-Islam Yaqud al-Hayah, diterjemahkan dalam Bahasa Inggris

dengan judul Islam Leads Life. Buku ini merupakan kumpulan dari

enam artikel yang ditulis oleh al-Shadr. Satu artikel di antaranya

membahas pembentukan Negara Islam serta menggariskan Struktur

Negara Islam itu sendiri. Sementara lima artikel yang lain

membahas prinsip-prinsip Negara Islam serta struktur ekonomi dari

Negara Islam tersebut.

b. Al-Madrasah al-Islamiyyah. Diterbitkan pada tahun 1393 H/ 1979

M.

c. Risalatuna. Buku ini terdiri dari artikel-artikel yang ditulis di dalam

pembukaan majalah “Al-Adhwa”.

d. Nazhrah ‘Ammah fi al-Ibadah.

e. Maqalat wa Muhazrat

8. Artikel

a. Al-‘Amal wa al-Ahdaf

b. Al-‘Amal al-Shalih fi al-Qur’an

c. Ahl al-Bait: Tanawu’ al-Adwar wa Wihdah al-Hadaf

d. Da’watana li al-Islam Yajib an Takun Inqilabiyyah

e. Daur al-A’immah fi al-Hayah al-Islamiyyah
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f. Al-Daulah al-Islamiyyah

g. Haula al-Marhalah al-Ula min ‘Amal al-Da’wah

h. Haul al-Ism wa al-Syaks al-Tazhimi li Hidzb al-Da’wa al-

Islamiyah

i. Al-Hurriyyah fi al-Qur’an

j. Al-Ittijahat al-Mustaqbaliyyah li al-Harakah al-Ijtihad

k. Al-Insan al-Mu’ashir wa al-Musykilah al-Ijtima’iyyah.

l. Al-Janib al-Iqtishadi Min al-Nizham al-Islami

m. Khalafat al-Insan wa Syahadah al-Anbiya’

n. Khathtuth Tafshiliyyah ‘An Iqtishad al-Mujtama’ al-Islami.

o. Lamhah Fiqhiyyah Haul Dustur al-Jumhuriyyah al-Islamiyyah.

p. Madza Ta’rif’an al-Iqtishad al-Islami.

q. Manabi’ al-Qudra fi al-Daulah al-Islamiyyah.

r. Minhaj al-Shalihin

s. Muqaddimah fi al-Tafsir al-Maudhu’i Li al-Qur’an

t. Nazharah ‘Ammah fi al-‘Ibadah” : al-Fatawa al-Wadhihah

u. Al-Nazhriyyah al-Islamiyyah li al-Tauzi’ al-Mashadir al-

Thabi’iyyah

v. Al-Nizham al-Islam Muqaran bi al-Nizham al-Ra’sumali wa al-

Marikis

w. Risalatuna wa al-Da’wah

x. Al-Syahshiyyah al-Islamiyyah

y. Shurah ‘An Iqtishad al-Mujtama’ al-Islami
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z. Al-Usus al-‘Ammah li al-Bank fi al-Mujtama’ al-Islami

aa. Utruhat al-Marja’iyyah al-Shalihah

bb. Al-Yaqin al-Riyadh wa al-Mantiq al-Wadh’i

cc. Muqaddimah li al-Shahifah al-Sajadiyyah

9. Filsafat

Falsafatuna (Our Philosophy/ filsafat kita), ditulis pada tahun

1959, karya terkemuka Baqir al-Shadr dalam bidang filsafat yang telah

diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk ke dalam Bahasa

Inggris dan Bahasa Indonesia. Buku ini, di samping Iqtishaduna,

dianggap sebagai Magnum Opus, dari Baqir al-Shadr23. Pembahasan

buku ini secara garis besar bisa dibagi dua, bagian pertama merupakan

pembahasan tentang teori ilmu pengetahuan dan pembagian kedua

membahas tentang ide-ide filosofi dunia. Dalam buku ini Baqir Shadr

juga mengkritisi beberapa ide para filosof barat, seperti Hegel dan Karl

Marx. Komunisme menurutnya tidak akan mampu menjawab

permasalahan yang dihadapi masyarakat karena sejak awal ideologi ini

dibangun atas asumsi dasar yang sudah keliru24.

10. Ekonomi

a. Iqtishaduna (Our Economic). Buku ini merupakan suatu diskusi

terinci tentang Ekonomi Islam dan merupaka suatu serangan

terhadap kapitalisme dan sosialisme. Pada 1984, Istishaduna

23 Untuk menyususun buku ini Baqir al-Shadr tidak memiliki cukup uang untuk membeli
buku-buku filsafat barat. Akan tetapi seorang Arab Nasional, pemilik sebuah toko buku, bersedia
meminjamkannya buku-buku tersebut. Lihat TM Azziz, The Role of Muhammad Baqir al-Shadr...

24 Muhammad Baqir al-Shadr, Falsafatuna, (Beirut : Dar al-Ta’aruf li al-Mathbu’at,
1989), h. 7-8.
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diterjemahkan sebagian kedalam Bahasa Jerman, disertai

mukadimah panjang mengenal alim Syi’ah ini oleh seorang

orientalis muda Jerman. Buku ini juga telah diterjemahkan ke

dalam berbagai bahasa termasuk Bahasa Indonesia.

Buku ini secara garis besar bisa dibagi dua bagian. Bagian pertama

merupakan penjelasan dan kritikan Baqir sadar terhadap teori

ekonomi Marxis dan Kapitalis. Beliau menjelaskan teori Marxis

dengan sangat jelas sekali seolah beliau sendiri adalah seolah

pengikut Marxis. Kemudian beliau menyerang teori tersebut,

menghancurkan akar dan dasar-dasar teori ekonomi tersebut.

Penjelasan dan serangan terhadap Kapitalisme tidak sepanjang

yang beliau berikan terhadap ekonomi Marxis, sebab menurutnya,

struktur ideologi kapitalisme sebagai sebuah mazhab tidak serumit

struktur ideologi Marxis. Hal ini juga disebabkan karena kuatnya

ideologi Marxis di Irak pada saat buku ini disusun.

Bagian kedua buku ini baru membahas tentang mazhab ekonomi di

dalam Islam. bagian ini merupakan jawaban terhadap tuduhan yang

dilontarkan oleh kaum komunis dan sekularis yang mengatakan

bahwa Islam kering dari solusi yang bisa menjawab persoalan-

persoalan ekonomi. Dengan mengagumkan dia merumuskan

doktrin ekonomi Islam yang didasarkan kepada hokum Islam, suatu

kajian yang belum pernah dilakukan oleh para ilmuwan

sebelumnya.
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b. Al-Bank alla Ribawi fi al-Islam. buku ini ditulis pada tahun 40an

sebagai jawaban yang ditunjukan kepadanya mengenai Bank.

c. Maqalat al-Iqtishadiyyah.

d. Al-Bank al-Islamiyyah.

Disamping buku-buku dan makalah diatas, menurut Nazeh al-Hasan ada dua

karya Muhammad Baqir al-Shadr yang hilang dan tidak pernah diterbitkan, yaitu

Kitab Falsafi dan Baths Tahlil al-Dzihn al-Basyari25.Dari puluhan karya di atas,

Falsafatuna dan Iqtishaduna dipercaya sebaiagai dua karya Monumental Baqir al-

Shadr26, dua karya ini telah mencuatkan Muhammad Baqir Shadr sebagai teoritisi

kebangkitan Islam terkemuka. Sistem filsafat dan ekonomi alternatif ini

disempurnakan melalui masyarakat dan lembaga27. Dalam Falsafatuna dan

Iqtishaduna, Baqir al-Shadr ingin menyajikan kritik yang serius terhadap aliran

Marxisme dan Kapitalisme. Buku ini baik dari segi struktur maupun metodologi,

tak diragukan lagi inilah sumbangsih paling serius dan paling banyak disaluti di

bidang ini. Di dalam berbagai karyanya beliau juga menganjurkan konsep Islam

sebagai ganti konsep-konsep yang telah ada (Marxisme dan Kapitalisme) dalam

membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Dia juga sering menjadi konsultan

bagi berbagai organisasi Islam, seperti Bank Pembangunan Islam.

Karangan dan karya Baqir al-Shadr diatas menunjukan kapasitas keilmuan

Baqir Shadr sebagai seorang alim yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu

25 Nazeh al-Hasan, al-Sayyid Muhammad Baqir shadr..., h. 18.
26 Dalam Falsafatuna dan Iqtishaduna, Baqir Shadr menjanjikan jilid ketiganya yang

diberi judul dengan pola yang sama, Mujtama’una (Masyarakat Kita). Lihat Muhammad Baqir
Shadr, Iqtishaduna,(Beirut : Dar al-Ta’aruf Lil Mathbu’at, 1981), h. 27.

27 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga
Kontemporer, (Jakarta : Pustaka Asatrus, 2005), h. 251-252.
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keislaman, akan tetapi juga ilmu-ilmu umum dan isu-isu actual lainya. Hal ini

menempatkan Baqir Shadr sebagai seorang ilmuwan langka pada zamannya,

karena kebanyakan ulama atau ilmuan hanya memfokuskan diri pada satu bidang

saja sekaligus menjawab kritik sejumlah orang terhadap tokoh-tokoh agama yang

dinilai tidak memperhatikan perkembangan sains dan filsafat kontemporer.

Disamping itu, disamping seorang ilmuwan yang jenius dalam menelurkan dan

membangun ide-ide, ia juga dikenal sebagai seorang yang piawai dalam

menjelaskan ide-idenya.

G. Pengaruh Baqir Al-Shadr

Barangkali kematian al-Shadr merupakan titik puncak tantangan terhadap

Islam Syi’ah di Irak. Dengan meninggalnya al-Shadr, Irak kehilangan aktivis

Islamnya yang paling penting. Tapi ketenaran Shadr justru semakin meningkat

setelah ia dihukum gantung oleh pemerintah Irak. Reputasi al-Shadr semenjak itu

diakui diberbagai kalangan masyarakat. Namanya telah melintasi Mediterania, ke

Eropa dan Amerika Serikat.

Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, al-Shadr mencoba memanfaatkan

jaringan Syi’ah untuk memperkuat daya tariknya, tetapi organisasi itu tidak

terstruktur secara memadai dan efektif, dan pemerintah telah waspada akibat

keberhasilan Syi’ah sebelumnya di Iran. Namun, kematiannya justru menandai

awal penyebaran pengaruhnya keseluruh Timur Tengah, di tengah Konfrontasi

antara Teheran dan Bagdad.

Di Iran perdebatan mengenai hukum undang-undang maupun ekonomi dan

perbankan menyadari keunggulan penalaran al-Shadr. Di Irak, Pakistan dan
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Lebanon, jaringan sahabat serta murid al-Shadr dari Najaf menghasilkan beberapa

pemimpin yang dikagumi oleh Kaum Syi’ah. Akan tetapi, pengaruh intelektual al-

Shadr juga terlihat di daerah lain di Timur Tengah, yang menerima pemikirannnya

meskipun pemerintah sunni bersikap skeptis terhadap keulamaan hukum Syi’ah.

Di Mesir dan Yordania, buku-bukunya diajarkan di Unniversitas, serta karya-

karya kritisnya diterbitkan. Di Aljazair, yang gerakan Islamnya tidak memilki

pemikir orisinil untuk menyandarkan pandangan, konsep-konsep Iqtishaduna

ditemukan di dalam terbitan Front Islamique du Salud (FIS)28. Hanna Batatu,

dalam sebuah artikel di Middle East Journal di Washington tahun 1981,

menunjukkan pada orang-orang pentingnya Shadr bagi gerakan bawah tanah

Syi’ah di Irak. Dalam artikel tersebut dia mengatakan: “Jadi tidak mungkin lagi

mengabaikan mulai penting Muhammad Baqir Al-Shadr dalam kebangkitan

berbagai gerakan politik Islam, di Irak, di dunia Syi’ah dan di dunia Muslim pada

umumnya”.

Kemunculan Buku Iqtishaduna sangat fenomenal dan dianggap pioner di

bidangnya. Kemunculan buku ini juga menandai munculnya mazhab baru dalam

pemikiran ekonomi khususnya ekonomi Islam. Pasca kemunculan buku ini

pemikiran Baqir al-Shadr dalam bidang ekonomi selanjutnya dikembangkan oleh

beberapa Ekomomi Muslim, seperti Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani, Kadim al-

Shadr29, Iraj Toutounchian30, dan Hedayati.

Paman-paman dari pihak ibunyalah yang berjasa mengasuh dan mendidik

Muhammad Baqir Al-Shadr dan saudaranya. Karena paman-paman dari pihak

28 Jhon L Esposito, Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern Jilid 4..., h. 154.
29 Salah satu karyanya adalah Iqtishad from poin of View of Fiqh and Economics
30 Diantara karya tulisnya adalah Theory of Demand and Economic Analysis of Infaq
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ayahnya memilih untuk tinggal di Iran, tempat kakeknya berpindah dan menetap.

Kakek buyut Muhammad Baqir Al-Shadr adalah Shadr al-Din al-Amali yang

berimigrasi dari Jabal Amali (Selatan Lebanon) ke Nejaf (Irak) untuk menuntut

ilmu di kota tersebut.

H. Kewafatan

Keterlibatannya dalam dunia politik membuat ia harus berhadapan langsung

dengan penguasa saat itu, Saddam Husein. Perkembangan antagonisme antara

Saddam Husein di Baghdad dan Muhammad Baqir al-Shadr di Najaf antara tahun

1968 dan 1980 belum sepenuhnya tercatat, tetapi peristiwa Asyura (Hari

berkabung tahunan bagi syuhada Imam Husain bin Ali pada 680 M) ternyata

sering di warnai kekerasan. Terutama pada 1974 dan 1977, dan lebih tajam setelah

Khomeini mulai berkuasa pada Februari 1979, antagonisme berkobar dalam

kerusuhan besar-besaran. Dilaporkan bahwa pada kerusuhan 1977 agen keamanan

pemerintah Ba’ts sedah menanyai meraka-mereka yang di tangkap tentang

hubungan mereka dengan al-Shadr. Kemudian setelah Shadr jelas-jelas menjadi

ancaman besar bagi pemerintah, para pemimpin Irak langsung bergerak meredam

kegiatan dan pengaruhnya31.

Al-Shadr ditangkap beberapa kali sepanjang 1970-an, tetapi pada Juni 1979,

ketika dia sedang bersip-siap memimpin delegasi Irak untuk memberi selamat

kepada Khomeini di Teheran, dia dilarang untuk meninggalkan rumahnya di

Najaf,ketegangan terus meningkat, hingga serangan granat melawan kaum Ba’ts

meletus dikota Bagdad dan berujung dengan penyingkiran al-Shadr dari Najaf

31 John L Esposito (ed), Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern Jilid 4 ..., h. 154.
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pada sore 5 April 1980. Dia dan saudara perempuannya, Bintu al-Huda32, dibawa

ke Bagdad dan diyakini bahwa mereka dibunuh pada 8 April 198033.

32 Bint al-Huda adalah nama pena dari Amina
33 Ibid


