ABSTRAK
Pemikiran seorang tokoh revolusioner semisal Ali Syariati, selalu menarik untuk
dikaji secara komprehensif. Kajian dilakukan secara komprehensif meliputi buah pikirnya
tentang revolusi sosial. Kemudian, kajian ini juga menjadi salah satu rujukan tentang
korelasi antara Islam dan perubahan sosial yang terjadi di Iran. hal yang begitu unik dimana
Islam menjadi kekuatan dalam memobilisasi massa, dan pengidiologisasian yang tepat dari
Ali Syariati.
Rumusan masalah dalam kajian ini terbagi menjadi 2. Rumusan masalah pertama
tentang biografi Ali Syariati. Rumusan masalah kedua tentang konsep revolusi sosial yang
di gagas Ali Syariati. Tema revolusi sosial ini, pertama kajian tentang bagaimana kondisi
umat Islam di Iran. kedua tentang konsepsi tauhid dan konsepsi cendekiawan Muslim yang
menjadi faktor fundamental dari pemikiran revolusi sosial Ali Syariati.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti pemikiran Ali Syariati
terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama adalah heuristik atau teknik pengumpulan data.
Tahapan kedua adalah kritik yang menentukan orisinalitas karya, baik dari segi fisik
maupun keorsinilan karya itu sendiri. Tahapan ketiga adalah interpretasi, pada tahapan ini
menggambarkan kronologis peristiwa. Tahapan keempat adalah Historiografi. Tahapan
keempat ini adalah teknik penulisan sejarah.
Ali Syariati adalah seorang pemikir gemilang. Seorang muslim yang cemerlang. Dengan
konsepsi nya yang cemerlang. Ali Syariati lahir di Iran. Beliau seorang muslim yang taat. Beliau
mengembangkan konsep Cendekiawan muslim, dalam melawan pemerintahan dari rezim yang
berkuasa. Cendekiawan muslim adalah manusia terpelajar yang memiliki tanggung jawab untuk
memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Membangun kesadaran bahwa manusia
haruslah sesuai dengan fitrahnya. Membangun kesadaran bahwa masyarakat ideal adalah ummat yang
menanamkan nilai-nilai tauhid. Dari nilai- nilai Tauhid ini manusia belajar tentang melepaskan diri
dari kungkungan penguasa. Menjadi bebas adalah kehendak dasar manusia. selain itu Cendekiawan
muslim juga bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya kemajuan Iptek. Kemajuan Iptek ini
harus di selaraskan dengan konteks Qurani. Iran yang dipimpin Oleh Syah Reza Pahlevi dengan
kediktatorannya, menjadikan masyarakat Islam menjadi tertindas. Islam adalah harmonisasi alam.
Islam selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kebebasan adalah Islam. Untuk menjadi Islam
manusia harus merdeka.

