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A. Pendahuluan 

Dalam catatan sejarah, Iran atau dahulu Persia adalah suatu wilayah yang 

tradisi intelaktualnya terbukti maju bahkan sejak zaman kuno. Kemajuan 

peradaban Islam masa Dinasti Abbasiayah, misalnya, sedikit banyak berhutang 

budi kepada Persia, disamping kepada Syria dan Hindu.  Sebagaimana 

dikatakan, interaksi intelektual orang-orang Muslim dengan dunia pemikiran 

Helenik terutama terjadi di Iskandaria (Mesir), Damaskus, Antioch dan Epheus 

(Syria), Harran (Mesopotamia), dan Jundisapur (Persia). Di tempat-tempat 

itulah  lahir dorongan pertama untuk kegiatan penelitian dan penterjemahan 

karya-karya kefilsafatan dan ilmu pengetahuan Yunani Kuno. Selama abad-

abad ke-9 dan ke-10, karya-karya yang terus mengalir dalam ilmu-ilmu 

kedokteran, fisika, astronomi, matematika, filsafat Yunani, sastra dari Persia, 

serta matematika dan astronomi dari Hindu, tercurah ke dalam bahasa Arab 

(Nurcholish Madjid, 2005: 222). 

Sementara itu, di era modern ini, Abdulkarim Soroush tampaknya adalah 

salah satu pewaris dan sekaligus pembaharu peradaban Persia, di samping 

pendahulunya seperti Murtadha Muthahhari dan ‘Ali Syari’ati. Apabila 

Syari'ati adalah terkenal sebagai teoretisi sebuah revolusi agama, maka Soroush 

terkenal dengan teori revolusinya pada pembentukan pluralisme agama dan 

politik dalam agama, dan sekaligus seorang revolusioner masyarakat Iran. 

Namun, tidak seperti Marx atau Syari'ati, perhatian Soroush bukan untuk 

mengubah dunia melalui revolusi tetapi untuk mengenali, baik melalui 

pendekatan kritis rasional maupun kompleksitas kehidupan beragama di zaman 

modern. Dia memiliki keberanian revolusioner untuk menantang kesucian 

interpretasi agama resmi dan pendeta (orang yang dipandang mempunyai 

otoritas keagamaan). Di atas segalanya, dia adalah revivalis Islam modern pada 

akhir abad ke-20. Perhatian utamanya adalah perlindungan agama pada saat 
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hegemoni universal peradaban modern. Namun, dia tidak melakukan 

pembelaan agama dengan penolakan peradaban modern. Dia juga tidak berniat 

untuk mensekularisasi agama melalui adaptasi dengan urusan dunia modern. 

Sebaliknya, dengan menandai posisi surgawi dan abadi agama, meskipun 

berbeda dan terbatas, dia bertekad untuk mensekulrisasi masyarakat dan 

pemerintah (H. R. Jalaei Pour, 1997). 

Soroush memang berkarakter multidimensi. Dia adalah pria yang 

religius. Saleh, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ritus-ritus 

keagamaan. Menurutnya, ketaatan tersebut adalah sebuah rumah (kerangka)  

pelindung yang melingkari esensi agama, dan esensi itu sendiri terdiri dari 

agama, kecenderungan mistis, dan etika. Di samping itu, dia kenal baik dengan 

sumber-sumber Islam yang utama seperti Al-Qur'an, Nahjul al-Balaghah, 

Sahifa al-Sajjadiyyah, dan juga sumber budaya Persia termasuk karya-karya 

Rumi, Hafez, dan Sa'di. Dia mahir dalam filsafat Islam dan berpengalaman 

dalam isu-isu terbaru terkait studi tentang pencerahan, filsafat modern, 

epistemologi, dan filsafat ilmu manusia (H. R. Jalaei Pour, 1997). 

Tampaknya, Soroush adalah sosok orang yang ingin memadukan dalam 

banyak hal antara Islam dan Barat, khususnya dalam corak pemikirannya. 

Misalnya, terkait dengan konsep pemerintahan ideal, dia tampak sekali 

menawarkan bagaimana nilai-nilai agama (Islam) dipadukan dengan konsep 

demokrasi sekuler. Sebagaimana dikatakan Soroush, bahwa  perpaduan agama 

dan demokrasi adalah suatu contoh keserasian antara agama dan nalar. 

Perpaduan agama dan demokrasi adalah kecerdasan metareligious yang 

memiliki setidaknya beberapa dimensi epistemologis extrareligious 

(Abdolkarim Soroush, 2000: 137).  

 

B. Geneologi Intelektual Abdulkarim Soroush 

Abdul Karim Soroush lahir pada 15 Desember 1945 di Teheran Selatan. 

Dia menempuh sekolah dasar  konvensional, dan setelah satu tahun pendidikan 

SMP-nya, dia melamar di SMA ‘Alavi yang baru didirikan oleh dua pedagang 

bazaar yang saleh di bawah pengaruh tokoh-tokoh ulama yang merasa 
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perihatin melihat peminggiran pendidikan agama pada kurikulum SMP. Dalam 

lingkungan inilah, dan melalui sebuah perkenalan ketika masih di sekolah 

dengan lembaga Husayniyye-ye Isrsyad, Soroush melakukan kontak untuk 

pertama kalinya dengan Murtadha Muthahhari dan ‘Ali syari’ati. Atmosfir di 

Husayniyye-ye Isrsyad tampaknya tidak begitu menarik baginya, meskipun dua 

tokoh ini sangat mempengaruhi lembaga itu, dan juga terus mempengaruhi 

Soroush. Soroush melanjutkan studi ke Universitas Teheran untuk belajar 

farmakologi dan memperoleh Ph.D pada tahun 1968. Secara pribadi dia juga 

mempelajari filsafat selama bertahun-tahun di universitasnya dengan seorang 

sarjana agama dan pedagang bazaar yang direkomendasikan oleh Murtadha 

Muthahhari (John Cooper, 2006: 33). 

Setelah menerima gelar doktor di bidang farmasi dari Universitas 

Teheran dan kemudian melakukan pelayanan militer (memasuki dinas militer), 

selanjutnya melewati periode singkat di Departemen Kesehatan Masyarakat di 

Bushehr dan Teheran, pada tahun 1973 Soroush meninggalkan Iran menuju ke 

Inggris untuk berkonsentrasi pada studinya tentang filsafat modern. Di London 

dia belajar kimia analitik dan filsafat rasional di Universitas London, Chelsea 

College, untuk jangka waktu 5 tahun. Namun demikian, disertasinya tidak 

diselesaikan dikarenakan peristiwa yang ada di Iran mendorongnya pulang 

pada tahun 1979 (John Cooper, 2006: 34) . 

Selama di Eropa, dia tak saja belajar 'formal' di kampus, tapi juga 

bergabung dengan kelompok keagamaan "Imam Barah" di London. Selain itu, 

dia juga banyak memberikan ceramah-ceramah di pelbagai tempat. Hasil 

ceramah-ceramah Soroush kemudian dicetak dan diterbitkan dalam bentuk 

buku. Pada fase inilah, seperti halnya Muhammad Iqbal, Arkoun, dan Hassan 

Hanafi, Soroush mengalami pencerahan spiritualitas dan intelektualitas (Hery 

Sucipto, http://groups.yahoo.com/group/buku-islam/message/96). Karya-karya 

Soroush  selanjutnya mencerminkan apa yang didapat selama studinya, yaitu 

banyak dipengaruhi 'filsafat rasional-kritis' Kant dan Popper. Sementara itu, dia 

banyak mengkritik filsafat absolutis yang begitu mendalam berakar dalam 

warisan Hegel (H. R. Jalaei Pour, 1997).  
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Selanjutnya, di antara pemikir Barat dan Islam lain yang berpengaruh dan 

terlihat dalam karya-karya Soroush adalah Muhammad Qazali, Rumi, Hafez, 

Mullah Sadra, Iqbal Lahouri, Jamaluddin al-Afghani, Fayez-e Kasyani, Alame-

h `Tabataba’i, Murtadha Muthahhari, ‘Ali Syari'ati dan Mehdi Bazargan, 

Popper, Weber, Marx, dan Weinch. Namun kesetiaannya kepada ide-ide 

mereka tidak mutlak, dan kritik terhadap karya-karya mereka berlimpah dalam 

tulisan-tulisannya. Di antara para intelektual Iran, dia dikenal seorang 

mahasiswa aktivis Popper dan di beberapa kalangan, dia dianggap sebagai 

salah satu komentator paling menonjol pada karyanya (H. R. Jalaei Pour, 

1997). 

 

C. Ide Munculnya Gagasan Pemerintahan Demokrasi Agama 

Argumentasi dasar Soroush yang perlu diketahui sebagai landasan 

pemahaman agama adalah bahwa semua pemahaman manusia tentang agama 

bersifat historis dan bisa saja salah. Oleh karena itu, Soroush tergolong 

kelompok para pembaharu radikal yang mendukung pendekatan sejarah 

terhadap Alquran. Soroush mengklaim bahwa Al-Quran bukan hanya produk 

sejarah, tetapi juga merupakan buah pikiran Nabi Muhammad dengan segala 

keterbatasan manusiawinya, sehingga Nabi berperan sebagai “pencipta 

wahyu”. Apa yang Nabi terima dari Tuhan adalah kandungan dari wahyu. 

Muatan wahyu ini bagaimanapun tak dapat diberikan kepada manusia begitu 

saja, sebab ia berada di luar pemahaman, bahkan tak terjangkau kata-kata. 

Kandungan wahyu tersebut tak memiliki bentuk, dan tugas Nabi adalah 

menciptakan bentuk sehingga membuatnya dapat dipahami. Sebagaimana 

penyair, Nabi mentransmisikan ilham dalam bahasa yang dia pahami, dalam 

corak yang dia kuasai, serta dalam gambaran dan pengetahuan yang dia miliki 

(Petikan wawancara Dr. Abdul Karim Soroush). 

Beberapa bagian dari agama secara historis dan kultural yang diturunkan 

bisa jadi tidak lagi relevan untuk hari ini. Untuk itu, tugas orang Muslim hari 

ini adalah menerjemahkan substansi Alquran yang melintasi masa. Seperti 

halnya menerjemahkan peribahasa dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Seorang 
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Muslim tak bisa menerjemahkannya secara literal, sehingga harus mencari 

peribahasa lainnya yang mempunyai spirit sama, kandungan sama, tetapi 

mungkin disampaikan dalam kalimat yang berbeda. Karena sesuatu yang 

bersifat historis, dalam hal ini pandangan manusia terhadap Al-Qur’an, maka 

memberikan ruang kepada kita untuk melakukan penerjemahan. Jika orang 

Muslim bersikeras pada gagasan bahwa Alquran adalah bukan ciptaan, dan 

merupakan kata-kata abadi Tuhan yang harus diterapkan secara literal, maka 

mereka akan terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan (Petikan wawancara 

Dr. Abdul Karim Soroush). Dari pernyataan ini tampak sekali, Soroush banyak 

terpengaruh dan mengambil pemikiran kaum Mu’tazilah. Terbukti dari 

pernyataan beliau,  

“kita tahu bahwa di Sunni, pemikiran para rasionalis Mu’tazilah kalah 
pamor dibanding Asy’ariyah beserta doktrinnya yang mengatakan bahwa 
Alquran adalah abadi dan bukan ciptaan (qadim). Namun di Syi’ah, 
pemikiran Mu’tazilah tersebut tetap hidup dan berkembang di tengah 
tradisi filsafat yang kaya. Doktrin Mu’tazilah tentang penciptaan Alquran 
(Alquran adalah makhluk) nyaris tak perlu diributkan lagi di tengah para 
teolog Syi’ah. Hari ini Anda saksikan para pembaharu Sunni mendekati 
posisi Syi’ah dan mulai mengadopsi doktrin mengenai penciptaan 
Alquran. Ulama Iran, betapapun, enggan menggunakan sumber-sumber 
filsafat dari tradisi Syi’ah untuk membuka cakrawala baru bagi 
pemahaman keberagamaan kita. Mereka menyandarkan kekuatan pada 
pemahaman konservatif agama dan takut kehilangan segalanya jika 
membuka diskusi untuk isu-isu seperti sifat-sifat alamiah kenabian” 
(Petikan wawancara Dr. Abdul Karim Soroush). 
 

Jelas, dalam konteks ini Soroush tampaknya ingin menyampaikan 

pesan, bahwa doktrin-doktrin agama (Islam) tak bisa diperlakukan secara 

ekslusif, hanya terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Jika hal ini yang 

dilakukan, maka hanya akan mengkerdilkan Islam itu sendiri sebagai agama 

yang jauh dari misinya, yakni sebagai rahmat alam semesta (rahmatan 

lilalamin). Sebaliknya, Islam harus terus ditafsirkan sekontekstual mungkin 

agar pesan-pesan “langit” dapat membumi (Hery 

Sucipto, http://groups.yahoo.com/group/buku-islam/message/96). Demikian 

pula, demokrasi juga perlu difahami secara kontekstual. Hubungannya dengan 

ini, semestinya pandangan seseorang tidak terperangkap dengan kesimpulan 
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yang terlalu simplistik atau berprasangka bahawa demokrasi itu bertentangan 

dengan Islam, atau demokrasi itu hak monopoli Barat yang sekular (Lee Ban 

Chen, Islam, http://leebanchen2009.blogspot.com/2003/12/). Di sinilah 

pentingnya, menurut Soroush,  penggabungan antara agama dengan nilai-nilai 

demo

npa harus mengabaikan 

eksist

kezaliman besar terhadap demokrasi (Abdolkarim Soroush, 

2000:

krasi.  

Pentingnya penggabungan agama dan demokrasi, menurut Soroush, 

sebenarnya dilatarbelakangi karena melihat kenyataan historis bahwa dalam 

kultur politik masyarakat sekuler liberal, pemerintah dan rakyatnya bertindak 

seakan-akan tidak ada Tuhan, berjalan dengan sama sekali mengabaikan 

eksistensi dan non-eksistensi-Nya, tidak pernah mempertimbangan restu dan 

larangan-Nya dalam kebijakan dan perilaku mereka. Sebaliknya, bentuk 

pemerintahan agama masa lampau (pada masa paus Katolik dan Khalifah 

Muslim) dianggap hanya mengurusi amanat Tuhan, bukan manusia. Mereka 

melihat kepuasan rakyat sebagai akibat sampingan alami dan tergantung dari 

kepuasan Tuhan. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya 

pemerintahan Islam konteks sekarang ini dibentuk? Mungkinkah kebebasan 

pemerintah demokrasi modern dapat dinikmati ta

ensi Tuhan? (Abdolkarim Soroush, 2000: 122). 

Untuk itu, menurut pandangan Soroush, bedakan antara demokrasi dan 

liberalisme Barat. Di dunia Barat dapat dilihat ketidakadilan, kolonialisme, dan 

arogansi terhadap negara lain bergandengan dengan mengejar kebebasan 

(liberalis). Bagi Barat, berpisah dengan metafisika berarti berpisah dengan 

semua kebutuhannya, seperti gereja dan pendeta, hukum Tuhan, etika, 

kecaman agama, pemerintahan agama, dan kepasrahan yang baik. Pendeknya, 

setiap institusi agama yang mengawasi urusan duniawi dalam bentuk apa pun, 

ditinggalkan, sehingga kebebasan liberal adalah kebebasan dari belenggu 

agama dan metafisika. Dengan demikian, bagi Soroush, mempersamakan 

liberalisme dan demokrasi sama dengan menunjukkan kebutaan terhadap 

liberalisme dan 

 137-138). 
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Dengan demikian, bagi Soroush, kombinasi agama dan demokrasi adalah 

contoh kesesuaian antara agama dan akal. Faktanya jelas bahwa upaya tersebut 

sekaligus adalah mengandung nilai agama, berguna, dan pertanda baik. 

Pemikiran semacam itu tidak berarti dinodai oleh  kecenderungan anti-agama  

atau berpihak secara curang untuk menggantikan religiusitas dengan 

keduniawian. Kombinasi agama dan demokrasi adalah kecerdasan 

metareligious yang memiliki setidaknya beberapa dimensi epistemologis 

extrareligious. Oleh karena itu, kepercayaan secara eksklusif pada hukum-

hukum agama dan kedangkalan pandangan ijtihad hukum [ijtihad fiqhi] agar 

menolak demokrasi dalam konteks keagamaan dianggap sakit dan tidak sehat. 

Bukankah diakui bahwa demokrasi adalah sebagai metode yang berhasil untuk 

membatasi kekuasaan, mencapai keadilan, dan mencapai hak asasi manusia, 

sehingga pemahaman agamalah yang harus menyesuaikan diri dengan 

demokrasi dan bukan sebaliknya, karena keadilan, sebagai nilai, tidak dapat 

menjadi agama. Agamalah yang harus adil, dan metode membatasi kekuasaan 

tidak berasal dari agama, meskipun agama mengambil manfaat dari metode itu 

(Abdulkarim Soroush, 2007: 312). 

Misalnya, dalam pemerintahan otokratis, hak pengambil keputusan 

diserahkan hanya kepada kekuasaan, dalam pemerintahan demokratis 

diserahkan kepada kebijaksanaan umum yang dinamis, dan dalam 

pemerintahan agama diserahkan kepada Tuhan (agama). Semestinya, tidaklah 

demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, masyarakat 

beragama adalah pendukung, sponsor, sumber, dan penyemangat kebijakan-

kebijakan yang berlandas agama, sehingga tanpa suatu masyarakat beragama, 

pemerintahan demokratis agama tidak dapat terbayangkan. Argumen di atas 

memberikan titik awal yang valid dan formulasi yang benar tentang -jika bukan 

solusi sebenarnya- masalah kombinasi antara agama dan demokrasi. Argumen 

ini, tidak seperti tulisan-tulisan dari beberapa pemikir Islam, yang berusaha 

menempatkan seluruh bobot bangunan konseptual demokrasi atas pondasi yang 

lemah terkait dengan intrareligious, seperti ajaran agama tentang musyawarah 

[syura], konsensus [ijma’], dan sumpah kesetiaan kepada penguasa [baiat]. 
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Sebaliknya, wacana pemerintahan agama harus dimulai dengan diskusi tentang 

hak asasi manusia, keadilan, dan pembatasan kekuasaan (semua itu adalah 

masalah extrareligious). Hanya kemudian seseorang seharusnya mencoba 

untuk menyelaraskan pemahaman agama seseorang dengan itu semua 

 

D.

 kebebasan adalah kewajiban berpikiran bebas. Kebebasan adalah 

kontr

an yang 

demo

(Abdolkarim Soroush, 2000: 132). 

 Konsep Pemerintahan  Demokrasi Ideal 

Hal pertama yang perlu ditegaskan, menurut Soroush, bahwa dasar 

penyelenggaraan pemerintahan demokrasi agama diperlukan kebebasan. 

Kebebasan adalah pertandingan. Kebebasan internal dicapai dengan 

membebaskan diri dari pengendalian nafsu dan amarah. Kebebasan eksternal 

terdiri dari membebaskan diri dari penindasan penguasa, kelaliman, penipuan, 

dan penghisapan. Prasyarat untuk mencapai kebebasan eksternal adalah 

partisipasi dalam pertandingan kebebasan, yang merupakan proses publik 

berdasarkan aturan dan peraturan. Kebebasan berarti memberi peringatan 

kepada  tindak  anarki, kegilaan, dan gangguan. Untuk tetap bebas dan 

melindungi

as dengan perbudakan dan penghambaan manusia (Abdolkarim Soroush, 

2000: 89). 

Dikatakan, bahwa dorongan-dorongan politik yang mendasar bagi 

perkembangan demokrasi modern adalah masalah melindungi kebebasan dan 

hak individu masyarakat dari tindakan sewenang-wenang para penguasa. 

Fungsi normatif utama dari tatanan politik yang demokratis adalah menjamin 

dan melindungi wilayah kebebasan individu untuk menjalani kehidupan 

menurut pilihannya masing-masing. Oleh arena itu, bentuk pemerintah

kratis pada hakikatnya berarti memperluas kerangka institusional publik 

untuk melindungi hak-hak asasi manusia (Rene Klaff, 2002: 112-113). 

Substansi demokrasi adalah terjaminnya kemerdekaan rakyat untuk 

memilih pemimpin atau sistem politik formal secara bebas dan sekaligus untuk 

menjatuhkannya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusional. 

Demokrasi dalam praktik di mana pun di muka bumi selalu menuntut tiga atau 
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empat syarat yang saling melengkapi: rasa tanggung jawab, lapang dada, rela 

menerima kekalahan secara seportif, dan tidak membiarkan kesadaran 

memb

 kebebasan publik dikarenakan ia 

pemu

ntara itu, kebebasan eksternal dicapai dengan 

melep

eku. Artinya, semangat mengubah kesadaran manusia adalah bagian dari 

demokrasi yang sesungguhnya (Ahmad Syafi’i Maarif, 2009: 148-149). 

Jelas, menghindari kebebasan sesungguhnya hanya akan menjadi musuh 

kebenaran dan tempat pembiakan ide-ide yang salah dan tidak memahami 

bahwa kebebasan sendiri adalah suatu kebenaran, kebaikan, dan berkah. 

Orang-orang yang takut pada kebebasan adalah mereka yang mencintai ide-

idenya sendiri yang lemah, sedangan para pencinta kebenaran pasti sangat 

mencintai kebebasan (Abdolkarim Soroush, 2000: 91). Kebebasan di sini erat 

kaitannya dengan nalar (reason). Karena manusia adalah rasional, maka 

semestinya harus bersimpati dengan kebebasan dan menuntut adanya 

kebebasan. Kebebasan adalah milik manusia yang rasional. Visi nalar adalah, 

di samping sebagai sumber dan wadah kebenaran, juga sebagai suatu daya 

kritis dan dinamis yang dengan sabar dan cermat mencari kebenaran dengan 

mengatasi jalan penuh liku-liku (Abdolkarim Soroush, 2000: 89). Misalnya, 

kaum Nazi merendahkan demokrasi dan

ja Hitler yang didukung dan didasarkan pada kepatuhan buta dan tidak 

rasional (Abdolkarim Soroush, 2000: 93). 

Orang yang menganggap dirinya mendapat ilham langsung dari Tuhan, 

yang mengaku mempunyai kebenaran absolut, dan yang melihat nalar mereka 

lebih baik tanpa bantuan dan nasihat orang lain inilah yang akan menolak 

anugerah kebebasan. Tidak ada pencari keadilan yang bisa mengabaikan 

masalah kebebasan. Kebebasan adalah salah satu unsur keadilan. Pencari 

kebebasan tentu akan mencari keadilan, dan pencari keadilan sudah pasti 

mencari kebebasan juga. Dengan demikian, keadilan tidak sempurna tanpa 

kebebasan (Abdolkarim Soroush, 2000: 97). Kebebasan adalah suatu 

perjuangan. Kebebasan internal dicapai dengan membebaskan diri dari 

belenggu nafsu dan amarah. Seme

askan  diri dari kekuasaan raja, orang zalim, penipu, dan eksploitir 

(Abdolkarim Soroush, 2000: 99). 
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Dengan dasar pemikiran di atas, maka tidaklah aneh apabila gugatan-

gugatan Soroush diakui amat keras, misalnya, terkait dengan konsep vilayat-I 

faqih (pemerintahan para ahli hukum) di Iran yang memberi wewenang kepada 

kaum mullah dan ulama sebagai otoritas tunggal. Mereka satu-satunya yang 

telah menutup pintu ijtihad dan dengan demikian mengakhiri tradisi berpikir 

kritis dalam Islam. Kaum ulama, yang seharusnya bertanggung jawab atas 

pemeliharaan pemikiran filsafat, hukum, dan sejarah Islam, akan tetapi dengan 

sendirinya telah tumbuh semakin konservatif. Model pemerintahan semacam 

ini justru mengakibatkan munculnya pemerintahan-pemerintahan yang otoriter 

yang 

Partai Tuhan) menyerang para penentang, membubarkan rapat-rapat 

oposi

telah dipandang sebagai para wali (para pemimpin spiritual) (Farish 

Wawancara dengan Abdulkarim Soroush). 

Dapatlah dilihat, dalam konsep vilayat-I faqih, para fuqaha, sebagai ahli 

syariah, itulah yang paling berhak menjalankan pemerintahan sesuai dengan 

hukum Islam. Meskipun secara teknis konstitusi menerima doktrin kedaulatan 

rakyat, namun hukum  Tuhan dan wakilnya, faqih, menempati kedudukan yang 

tertinggi. Demikian pula meskipun presiden, yang dipilih secara langsung, 

mewakili suara kedaulatan rakyat, namun faqih mewakili kedaulatan Ilahi dari 

hukum Tuhan (John L. Esposito dan John O. Voll, 1999: 81). Model 

pemerintahan semacam ini pada kenyataannya menafikan nilai-nilai demokrasi 

dan Islam, seperti munculnya ketidakadilan, sewenang-wenang, otoriter, dan 

pelanggaran hak asasi manusia. Esposito mencatat, bahwa pembersihan dan 

penindasan di Iran pada awal 1980-an dan berulang pada akhir 1980-an 

memupuskan harapan para pendukung Revolusi Iran dan orang-orang yang 

ingin merasakan “keadilan Islam” versi Iran. Pemerintahan teror yang 

sebelumnya dilakukan oleh raja digantikan oleh para ulama, sehingga hanya 

aktor-aktor atau pemain-pemain politiknya yang berganti, bukan praktiknya. 

Penahanan, pengadilan sewenang-wenang, penyiksaan, sensor ketat, dan 

pengawasan oleh pasukan keamanan terus berjalan. Geng-geng jalanan 

Hizbullah (

si, dan melecehkan kaum perempuan(John L. Esposito dan John O. Voll, 

1999: 90). 
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Soroush melihat, pemberian wewenang model vilayat-I faqih sama 

seperti gereja di Abad Pertengahan. Kebenaran yang selalu dimonopoli ulama 

menjadi tunggal dan tidak bisa diperbincangkan. Padahal masyarakat terus 

berubah. Banyak akses informasi, pranata sosial, dan cadangan moral yang 

datang dari belahan dunia. Pemberian otoritas tunggal penentu kebenaran pada 

ulama, atau faqih dan hujjatul Islam, dianggapnya sebagai skandal. 

Gugatannya yang paling mendasar adalah dengan cara melihat persoalan umat 

Islam sekarang, beranjak dari asumsi bahwa umat Islam kini bukan lagi berada 

dalam masyarakat feodal. Akan tetapi, umat Islam sekarang berada dalam 

wilayah global, modern, dan industri yang membawa konsekuensi 

keber

urut Soroush adalah 

demo

enjamin kebebasan dan 

keam

agamaan (Hery Sucipto, http://groups.yahoo.com/group/buku-

islam/message/96). 

Pada dasarnya dapatlah ditegaskan, bahwa gagasan Abdulkarim Soroush 

tidak menerima adanya pemerintahan agama, walaupun tidak menolak 

sepenuhnya konsep pemerintahan agama, apalagi jika sistem permerintahan 

tersebut hanya bersumber dari satu agama tertentu. Dia sepakat terkait 

religiusitas dalam aspek manapun, namun dia menolak aspek religiusitas 

dipakai dalam kelembagaan dan institusi. Soroush juga tidak sepakat 

sepenuhnya dengan demokrasi ala Barat.  Konsep pemerintahan religius 

menurut Soroush adalah konsep pemerintahan yang bersumber pada nilai-nilai 

semua agama, bukan agama tertentu. Demokrasi men

krasi yang sesuai dengan kondisi suatu negara (Hery 

Sucipto, http://groups.yahoo.com/group/buku-islam/message/96). 

Pemerintah harus netral terhadap berbagai agama. Pemerintah sebagai 

regulator urusan publik harus berkonsentrasi pada pelestarian hak-hak 

masyarakat umum dan meninggalkan isu-isu teologis pada “warga pribadi” dan 

dalam kehidupan. Bahkan, jika pemerintah masih memperhatikan pertanyaan 

tentang kebenaran atau kepalsuan tentang berbagai agama dan mendukung 

hak-hak Allah, mereka seharusnya tetap memihak, m

anan berpendapat, disamping secara cermat mempertahankan pemisahan 

politik dan agama (Abdolkarim Soroush, 2000: 132). 
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Abdulkarim Soroush memaparkan bahwa di antara prinsip-prinsip utama 

demokrasi adalah menghormati kehendak mayoritas dan hak-hak orang lain, 

keadilan, simpati dan kepercayaan yang didasarkan pada pengendalian dan 

keseimbangan, serta dirancang agar responsif terhadap bahaya kekuasaan 

(Abdolkarim Soroush, 2000: 132). Konkretnya, agama hadir sebagai 

pembimbing moralitas, dan pada saat yang sama moralitas merupakan benteng 

pertahanan terbaik demokrasi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan 

bahwa demokrasi berhutang banyak kepada agama. Demokrasi akan tegak 

kokoh

pemerintah yang adil, distribusi dan 

pemb

 jika moralitas yang melandasinya adalah moralitas agama yang bersifat 

transenden dan universal. 

Keadilan sekaligus merupakan prasyarat dan kebutuhan aturan agama. 

Sebuah aturan yang tidak adil sekaligus tidak religius. Keadilan, pada 

gilirannya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, memperoleh hak, dan 

menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan. Dengan demikian, keadilan dan 

hak asasi manusia sangat erat hubungannya. Hak-hak yang menyangkut 

pemerintah, kekuasaan, dan hubungan antara penguasa dan yang diperintah 

adalah di antara elmen yang paling signifikan tentang hak-hak ini. Oleh karena 

itu, upaya untuk menahan dan membatasi kekuasaan berkaitan erat dengan 

pembentukan keadilan dan hak asasi manusia (Abdulkarim Soroush, 2007: 

313). Keadilan adalah kategori metareligious, sedangkan agama yang benar 

dan dapat diterima seharusnya, secara pasti, menjunjung keadilan. Hal yang 

sama juga berlaku pada kategori lain seperti bagaimana menemukan kembali 

dan asal-muasal metode-metode 

atasan kekuasaan, dan hal yang spesifik tentang hak asasi manusia 

(Abdulkarim Soroush, 2007: 313). 

Soroush lebih menekankan pada konstelasi demokrasi dan agama, 

sehingga bagaimana keduanya saling mengisi dan komplementer sebagai 

alternatif baru di tengah percaturan demokrasi liberal dan kapitalisme global. 

Problem pemerintah demokrasi agama adalah lipat tiga, yaitu menyelaraskan 

kepuasan rakyat dengan restu Tuhan, menyeimbangkan urusan agama dan 

nonagama, dan berbuat yang benar terhadap rakyat maupun Tuhan, sekaligus 
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mengakui integrasi manusia dengan agama (Abdolkarim Soroush, 2000: 122). 

Gagasan utama Soroush, adalah penjelasannya yang mendasar soal 

pertumbuhan pengetahuan keagamaan sebagai teori perluasan dan penyempitan 

agama. Agama harus dibedakan dari pemahaman keagamaan. Agama bersifat 

mutlak, benar, dan secara hakiki hanya Tuhan-lah yang mengetahuinya. 

Sementara itu, pengetahuan keagamaan adalah agama sebagaimana dipahami 

oleh manusia. Pengetahuan keagamaan adalah suatu upaya manusiawi untuk 

memahami agama, sehingga sifatnya tidaklah mutlak dan pluralitas 

pema

taran 

pemb

aan. Akan tetapi, 

haman keagamaan adalah sesuatu yang alamiah (Hery 

Sucipto, http://groups.yahoo.com/group/buku-islam/message/96).  

Jelas, bahwa demokrasi terbukti sebagai metode yang dapat membatasi 

kekuasaan para pemimpin dan merasionalkan pertimbangan dan kebijakan 

mereka, sehingga mereka tidak begitu rentan terhadap kesalahan dan korupsi, 

lebih terbuka untuk melihat nasihat, moderat, mengutamaan musyawarah, dan 

karenanya kekarasan dan revolusi tidaklah diperlukan. Oleh karena itu, 

pemisahan kekuasaan, wajib belajar untuk masyarakat umum, kebebasan dan 

otonomi pers, kebebasan ekspresi, dewan musyawarah pada beragam ta

uat keputusan, partai politik, pemilu, dan parlemen adalah metode untuk 

mencapai penyelenggaraan demokrasi (Abdolkarim Soroush, 2000: 134). 

Prinsip demokrasi di mana saja adalah moral, sehingga demokrasi tidak 

akan berhasil tanpa komitmen terhadap ketentuan moral. Misalnya, 

menghormati kehendak masyoritas dan hak-hak orang lain, keadilan, simpati, 

dan kepercayaan adalah termasuk di antara prinsip-prinsi demokrasi yang 

paling penting. Di sinilah utang besar demokrasi terhadap agama 

terungkapkan. Agama, sebagai benteng moralitas, dapat bertindak sebagai 

penjamin terbaik bagi demokrasi. Suatu masyarakat agama yang sensitif 

terhadap kerusakan moral dan kejujuran adalah lebih siap untuk menjadi saksi 

dan hakim para pemimpinnya, dan kritis serta waspada terhadap 

penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi didasarkan pada pengendalian,  

keseimbangan, serta responsif terhadap bahaya kekuas
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keseimbangan ini bergantung pada kewajiban moral para pemimpin untuk 

meme

 

E.

k 

asasin

llah), maka implikasi sosiologis dari ajaran 

tauhid

ri agama bukanlah demokrasi dalam bentuk 

rangi korupsi (Abdolkarim Soroush, 2000: 152-153). 

 Penutup 

Dalam bagian akhir ini mungkin perlu disampaikan bahwa semua agama, 

terlebih lagi yang berasal dari tradisi Ibrahim, muncul dan berkembang dengan 

misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat manusia. Aktualisasi dari 

nilai kemanusiaan yang amat substansial dan universal selalu mengasumsikan 

terwujudnya keadilan dan kemerdekaan yang diyakini sebagai hak-ha

ya. Dalam konteks ini maka demokrasi merupakan kondisi niscaya bagi 

terwujudnya keadilan dan hak kemerdekaan seseorang (Komaruddin Hidayat, 

1998: 16). Tampak jelas, pernyataan ini sejalan dengan pandangan Soroush.  

Meskipun agama tidak secara sistemis mengajarkan praktek demokrasi 

namun agama memberikan etos, spirit, dan muatan doktrinal yang mendorong 

bagi terwujudnya kehidupan demokrasi. Dalam Islam, misalnya, sejak 

Muhammad Rasulullah memulai dakwahnya berupa tauhid (tidak ada obyek 

pujaan yang diidolakan kecuali A

 ini adalah munculnya gerakan egalitarianisme dalam masyarakat Arab 

yang feodalistik. Muhammad mengajarkan prinsip keadilan dan persamaan hak 

(Komaruddin Hidayat, 1998: 17). 

Memang tidak sepenuhnya salah jika terdapat tuduhan bahwa agama 

cenderung menghalangi proses demokratisasi karena agama selalu melahirkan 

kelompok elite yang merasa memiliki otoritas atas nama Tuhan. Secara 

historis-sosiologis cukup bukti yang membenarkan tuduhan ini. Meskipun 

Islam diyakini sebagai agama yang sarat dengan doktrin keadilan, persamaan, 

dan musyawarah, namun secara empiris tidaklah mudah untuk menemukan 

model yang mendekati, negara dan masyarakat Islam manakah yang 

mencerminkan nilai-nilai luhur itu. Namun begitu, karena muatan agama selalu 

bersifat normatif maka akan jelas bahwa pada dasarnya agama sangat 

concerned dan comitted dengan upaya demokratisasi. Tetapi barangkali 

perhatian yang lebih mendasar da

14 
 



formalnya melainkan tujuan yang hendak diraih dengan proses demokratisasi 

itu sendiri, terutama terwujudnya keadilan dan hak-hak asasi manusia 

(Komaruddin Hidayat, 1998: 17). 
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