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Studi Gerakan Syiah 

Oleh : Dedy Yanwar Elfani 

“Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian 

untuk berlaku tidak adil” 

Segala konflik, pertikaian, dan peperangan yang timbul di tengah-tengah manusia, 

dipastikan bersumber dari raibnya keadilan, dan maraknya ketidakadilan. Tidak adil mulai dari 

pikiran sampai pada tindakan, dari ideologi hingga praksis lapangan, berawal kebencian berakhir 

pada penindasan. Sejarah suram hubungan Sunni-Syiah yang penuh gejolak, bahkan berdarah-

darah dari shiffin, karbala, hingga saat ini perang suriah. Lalu apakah semuanya berawal dari 

ketidakadilan? Ya, ketidakadilan sosial dan politik pada sisi permukaan. Namun, bisa kita lihat 

begitu banyak ekspose pemikiran dan tuduhan miring antara sunni-syiah di media-media. 

Propaganda yang nantinya efektif membakar kebencian diluar batas proporsional. Artinya, 

ketidakadilan itu sudah bersemayam sejak dalam pikiran, menghasilkan opini-opini yang 

tendensius.  

Kemunculan syiah yang hampir menyatu dalam runtutan perjalanan Islam. Lalu sejarah 

dikooptasi karena tendensi ideologis, besar kemungkinan membawa kita pada ketidakadilan 

sejarah. Kunci penting dalam melihat permasalahan sunni-syiah, salah satunya adalah kita arif 

terhadap sejarah. Biarlah sejarah meceritakan secara jujur tentang fakta-fakta sejarah tanpa ada 

pretensi apapun. Lalu kearifan dari kita semua yang akan menentukan resolusi terbaik bagi umat 

muslim dan manusia secara keseluruhan. 

 

Sejarah Syiah, Sekali Lagi 

 Merujuk pada etimologi dan terminologi kata syiah yang berkembang, syiah tidak dapat 

dipisahkan dari sejarah umat Islam. Bahkan dari semenjak abad pertama kelahiran Islam. Syi’ah 

dalam terjemahannya berarti pengikut, pemihakan, pembela, golongan, atau kelompok. Yang 

dimaksud adalah segolongan manusia yang mengikuti Ali bin Abi Thalib, maka disebut syiah Ali  

(pengikut Ali). Mengikuti Ali disini dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat muslim.  

Syiah lahir dalam konstelasi politik yang mulai timbul friksi diantara kaum muslim. 

Terutama diakhir penghujung kedua Khalifah Utsman dan sepanjang periode kepempinan Ali ra. 
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Bahkan embrio Syiah jika ditelusuri sudah muncul sepeninggal Rasulullah SAW. Yaitu orang-orang 

yang memandang Ali paling pantas menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, mengingat 

kualitas dan kapabilitas, namun yang paling utama tetap karena nasabnya yang paling dekat 

dengan Rasulullah. Sebutlah Amr bin Yasir, Bilal bin Rabah, Abu Dzar, dan Kaumnya dari Bani 

Hasyim. Namun kerelaan Ali yang akhirnya memberikan Bai’at kepada ketiga Khalifah sebelumnya 

dirinya, telah meredam bibit perselisihan. Kerelaan Ali bukanlah karena terpaksa seperti yang 

diceritakan kaum Syiah akhir-akhir, justru Ali melihat keistimewaan terutama Abu Bakar dan Umar 

bin Khatab yang banyak di puji oleh Rasulullah SAW sendiri.    

Sehari setelah tragedi pembunuhan Utsman,  Ali bin Abi Thalib di Bai’at oleh penduduk 

Madinah dan Makkah, dan berlanjut oleh penduduk Basrah dan Kufah. Pada awalnya Ali menolak 

karena terlalu cepat, dan kota masih diselimuti kekacauan. Namun karena terus didesak, Ali 

akhirnya menerima pembai’atan. Imam Suyuthi meriwayatkan percakapan,  ”Ulurkan tanganmu, 

kami akan berbaiat kepadamu”. ‘Ali berkata : “Tunggu dulu, sampai orang-orang bermusyawarah”. 

Maka sebagian di antara mereka berkata : “Apabila orang-orang kembali ke negerinya masing-

masing setelah terbunuhnya ‘Utsman, sementara itu belum ada seorang pun yang menggantikan 

kedudukannya (sebagai khalifah), niscaya akan terjadi perselisihan dan kerusakan umat”. Mereka 

terus-menerus membujuk ‘Ali agar mau menerima bai’at, dan akhirnya ‘Ali pun menerimanya. 

Dikukuhkannya Ali sebagai khalifah, menyisakan banyak kekecewaan, terutama karena 

kejahatan pembunuhan Utsman yang tidak kunjung ada keadilan. Para sahabat seperti Zubair bin 

awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Aisyah binti Abu Bakar menuntut Qishash atas terbunuhnya 

Utsman. Ali dan Zubair saling surat menyurat untuk mencari solusi. Namun perundingan kedua 

belah pihak tidak menemui hasil hingga berakhir pada jalan peperangan. Inilah yang dikenal 

dengan perang  Jamal, awal peperangan diantara pasukan muslim. Ada versi cerita bahwa Zubair 

yang menolak berdamai dengan tawaran solusi dari Ali. Ada versi yang belakangan diangkat, bahwa 

peperangan terjadi atas hasutan para pembunuh Utsman kepada pengikut Zubair dan Thalhah. 

Para pendukung Ali di periode ini diberikan ruang untuk berkonsolidasi lewat konflik-

konflik yang terjadi. Disini kaum Syiah mulai membentuk identitasnya. Apalagi setelah 

memenangkan perang jamal muncul pemberontakan lain di suriah, oleh gubernur Muawiyah ra., 

makin menguatkan solidaritas pendukung Ali. Pendukung Ali memandang negatif Muawiyah dan 

bani Umayyah yang tidak sebanding dengan Ali yang satu kaum dengan Rasulullah. Pecahnya 

perang siffin antara Ali-Muawiyah, yang berakhir dengan arbitrase (tahkim). Keduanya bersepakat 

untuk berdamai, dan menghormati kekuasaan wilayah masing-masing. Terbagilah kelompok Islam, 
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menjadi pendukung muawiyah, pendukung Ali, dan sempalan pendukung Ali yang memusuhi kedua 

pihak (kaum khawarij). 

Setelah fitnah kubra (Jamal dan Shiffin), identitas Syiah menguat, namun tidak lebih dari 

golongan politik belaka. Pada tahun 660 M Ali bin Abu Thalib dibunuh oleh seorang khawarij 

bernama Abdullah bin Muljam. Putranya Hasan lalu di bai’at oleh kaum Muslim (kufah) menjadi 

khalifah. Umur kekhalifahan Hasan bin Ali hanya singkat, dalam 6 bulan Khalifah Hasan memilih 

meletakkan jabatannya, diserahkan kepada Muawiyah. Kembali bukan karena pendukung Hasan 

lemah, atau rasa takut. Sayyidina Hasan mundur semata karena melihat potensi konflik yang akan 

merugikan umat Islam. Dengan terpusatnya kekuasaan ditangan Muawiyah, terjadilah tahun yang 

dikenal sebagai tahun persatuan pada 41 H/661 H.  

Hasan ra. berpindah ke Madinah, setelah dicemooh oleh penduduk kufah atas keputusannya 

menyerahkan kekhalifahan. Hasan meninggal pada tahun 49 H. Satu riwayat cerita yang mansyur, 

bahwa Hasan diracun oleh istrinya Ja’dah binti Asy’ats bin Qais, atas suruhan Yazid, atau versi lain 

oleh ayahnya khalifah Muawiyah. Namun cerita ini dirasa janggal mengingat hubungan baik Hasan 

dan Muawiyah yang terjaga. Dinamika politik penyerahan kekuasaan, bahkan penduduk kufah yang 

justru mencemooh Hasan, menunjukkan Syiah belum menjelma menjadi sebuah cabang ajaran 

Islam dikala itu. Penyerahan kekuasaan juga menunjukkan bahwa khalifah adalah pilihan yang 

diserahkan kepada manusia, bukan ketetapan Allah yang diyakini kaum syiah belakangan. 

Salah satu persyaratan yang diajukan oleh Hasan bin Ali adalah kepemimpinan pasca 

Muawiyah dikembalikan kepada umat Islam (Musyawarah).  Namun ternyata Muawiyah 

menyerahkan kekhalifahan kepada anaknya Yazid. Kekecawaanpun muncul pada Huseyn, 

kelompok syiah, dan kaum muslim lain terutama di Irak. Kebencian makin tertanam dikalangan 

Syiah terhadap Muawiyah dan dinasti umayyah.  

Husayn bin Ali putra dan Adik dari Khalifah sebelumnya, tidak mengakui kepemimpinan 

Yazid bin Muawiyah. Dia memenuhi seruan penduduk Irak yang telah menobatkannya sebagai 

Khalifah pengganti Hasan dan Ali. Dalam perjalanannya ke kufah (irak) Husayn bersama 200 

pengikutnya, di kepung oleh pasukan Yazid yang dipimpin Umar bin Saad bin Abi Waqash. Husayn 

tetap bersikukuh untuk tidak ingin diserahkan dan diadili ke ubaidillah bin Ziyad gubernur Iraq 

yang dianggap zalim dan merupakan jebakan semata. Husayn meminta untuk dihadapkan langsung 

kepada Khalifah Yazid, namun pasukan Umar menolak dan bersikukuh akan dibawa ke Irak.  
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Husayn mau tak mau melakukan perlawanan tak berimbang melawan 4000 pasukan, 

Akhirnya Ia dan pengikutnya pun terbunuh, yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Yazid sendiri. 

Terbunuhnya Husayn pada 10 Muharram di Karbala inilah yang sering disebut sebagai kelahiran 

golongan syiah sebagai gerakan politik dari yang sebelumnya hanya kelompok masyarakat saja.  

Golongan Syiah sebagai pengikut Ali selama ini, merasa sangat bersalah atas terbunuhnya 

Husayn. Mereka ikut bertanggung jawab karena membiarkan (riwayat lain ikut membantai) 

pembunuhan Husain. Perasaan bersalah ini lalu diungkapkan dalam ritual asyura setiap 10 

Muharram dengan cara menyakiti diri.  

Banyak yang menyebut peletak ajaran Syiah adalah Abdullah bin Saba’, seorang Yahudi-

Yaman yang masuk Islam pada masa Utsman. Abdullah bin Saba’ di masa utsman pernah membuat 

Ali malu karena terlalu mengaggungkannya. Bahkan Abdullah bin Saba’ di masa Ali dalam banyak 

riwayat, menyebarkan ajaran keagungan Ali, yang sebanding dengan Tuhan. Ali yang mendengar 

paham ini murka dan menghukum Abdullah bin Saba’ dan pengikutnya dengan kematian.  

Cerita Abdullah bin Saba’ ini diyakini kebenarannya oleh mayoritas kaum sunni saat ini. 

Sedangkan kaum syiah ada yang menolak dan ada yang membenarkan juga. Golongan yang 

menafikan keberadaan Abdullah bin Saba’, menganggapnya tokoh fiktif karena dimunculkan oleh 

Saif bin Umar, yang tidak terpercaya dalam periwayatan hadits. Golongan Syiah yang menerima 

keberadaan Abdullah bin Saba’, mereka membantah kalau ia adalah pendiri Syiah, bahkan menurut 

mereka Abdullah bin Saba’ adalah seorang ekstrim ghulat (ekstrim) yang dilaknat oleh para Imam 

Ahlul Bait. 

Syiah pasca persitiwa Karbala lalu menjelma menjadi gerakan politik, dengan ide 

kepemimpinan ideal ditangan keturunan Ali (Kaum Alawiyin/ahlul bait), dan mendelegitimasi 

dinasti umayyah yang dianggapnya tidak sah dan banyak diwarnai kezaliman. Maka ciri Syiah pada 

fase gerakan politik adalah penobatan keturunan Husayn sebagai Imam sah mereka, dan 

perlawanan untuk merongrong kekuasaan Umayyah.  

Kaum Alawiyin yang diartikan sebagai kerabat dekat Rasulullah SAW (dari Ali dan Fatimah) 

sebenarnya tidaklah semuanya Syiah. Bahkan lebih banyak dari mereka adalah Sunni Syafi’iyah. 

Dan termasuk dari mereka dari keturunan Hasan bin Ali yang tersebar di Mekah dan Maroko yang 

jelas-jelas bukan Syiah. Sedangkan keturunan Husayn pun serupa tidak semuanya adalah syiah, 

terutama keturunan Muhammad putra Husayn yang banyak menjadi Ulama Sunni Syafi’iyah 

terkemuka di Hadramaut Yaman. Keturunan Hasan dan Husayn ini sering dibedakan dengan 
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muslim lain, mendapat julukan syarif (yang Mulia) dan sayyid (tuan), dan biasanya memakain 

surban hijau untuk membedakannya.  

Imam selanjutnya dalam tradisi Syiah yang meneruskan Imam Ali (wafat 661 M), Imam 

Hasan (wafat 669) dan Husayn (wafat 680), adalah Ali bin Husayn atau yang sering dijuluki Ali 

Zainal Abidin (Wafat 712). Kaum Syiah yang pada perkembangannya lebih identik dengan ras 

persia, dimulai dari darah Imam Ali Zainal. Dikabarkan ibunya adalah Syahrbanu, putri Yazdigird, 

kaisar terakhir Sasaniyah. 

Dari keturunan Ali Zainal Abidin mulai terjadi perbedaan dikalangan Syiah. Sebagian besar 

mempercayai jalur keimaman dilanjutkan oleh putranya Muhammad al Baqir (Wafat 731). Namun 

sebagian kecil kaum syiah mempercayai Zaid bin Ali (wafat 740) yang pantas menggantikan posisi 

imam. Mengingat kegigihannya memperjuangkan Alawiyin dalam pemberontakan berdarah 

melawah Bani Umayyah. Golongan terakhir ini yang menjadi awal terbentuknya sekte syiah 

Zaidiyah. Sekali lagi karena fase ini syiah masih berupa gerakan politik, maka Syiah Zaidiyah tidak 

terlalu mencolok perbedaan ajaran keagamaan dengan kaum Sunni, bahkan sampai dengan saat ini. 

Paling terlihat adalah sekte ini yang mengakui dan tidak mencela Khalifah sebelum Ali, tidak 

membenarkan nikah Mut’ah, dan tidak mengimani Mahdi Al-Muntazar. Namun pengikut Zaidiyah 

sangat sedikit, kebanyakan ada di Yaman, sebagian besar Syiah menobatkan Muhammad Al Baqir 

dan keturunannya sebagai Imam mereka.  

Di masa Al Baqir menjumpai masa kepemimpinan Umar II yang dikenal bijaksana. Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang melaranJg pencelaan terhadap Khalifah Ali, lalu untuk 

kali pertama nama Khalifah Ali diagungkan bersama khalifah lain dalam Mimbar Jum’at. Semuanya 

dalam rangka mempersatukan jamaah Islam diatas sunnah nabi. Disebutlah saat itu Al Jamaah wa 

Sunnah. Banyak yang menyebut dengan diterimanya Ali , adalah awal lahirnya paham Sunni, yakni 

dengan istilah Al Jamaah wa Sunnah. Lalu Istilah ini lalu lebih dikenal dengan Ahlus Sunnah Wal 

Jamaah, atau lebih singkat lagi dengan Sunni.   

Pada abad ke 8 Masehi, mulai marak ulama-ulama yang menkompilasi hukum Islam, hasil 

istimbath dari sumber-sumber dasar yakni Al-Qur’an dan Hadits dan sumber yang lain. Muncul 

Ulama ternama yang menghasilkan fiqih seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam 

Hambali. Pada zaman yang sama estafet Imam Ahlul Bait berganti ke Imam Ja’far bin Muhammad 

(wafat 765), atau yang dijuluki Ja’far Ash-Shadiq. Imam Ja’far lalu lebih dikenal sebagai salah imam 

fiqih selain nama diatas, yang dinamai mazhab Ja’fari. Sebagian Peneliti mulai melihat di zaman 
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Ja’far ini transformasi syiah yang mulai memasuki paham keagamaan, dengan memiliki mazhab 

fiqih tersendiri. Di zaman imam Ja’far ini juga, kalangan alawiyah dan Abbasiyah yang memiliki 

kedekatan nasab (bani hasyim) bersatu untuk menggulingkan dinasti Umayyah.  

Sama seperti keturunan Ali bin Husayn, keturunan Ja’far juga mengalami perbedaan 

pendapat tentang siapa yang akan menggantikan posisi Imam. Menurut riwayat, keturunan yang 

seharusnya diberikan kepada anak tertua yakni Ismail bin Ja’far (wafat 760), namun dikarenakan 

perangai yang buruk dari Ismail, Ayahnya Ja’far lebih memilih anaknya yang lain Musa Al-Kadzim 

(w 799) sebagai penggantinya. Dan pilihan Ja’far ini diamini oleh mayoritas Syi’ah kecuali Syiah 

Ismailiyah. Syiah Ismailiyah menganggap persoalan sepele tentang perangai buruk Ismail seperti 

suka mabuk, tidaklah bisa menganulir keimaman beliau karena dasar Imam yang ma’shum. Pilihan 

rasional Imam Ja’far untuk mengganti dan memilih keturunannya yang terbaik yakni Musa Al 

Kadzim, sebenarnya merubuhkan teologi Syiah tentang keimaman yang sifatnya ghaib (dari Allah) 

dan pasti.  

Setelah Imam Musa Al Kadzim, yang dipercayai mayoritas syiah, anaknya Ali bin Musa atau 

dijuluki Ar-Ridha (w 818) menjadi penerus keimaman. Di zaman Imam ini Syiah mulai dekat 

dengan penguasa, yakni Khalifah Al ma’mun, bahkan mengangkat Imam Ali Ar Ridha sebagai wakil 

khalifah. Sepeninggal Imam Ali, bahkan Khalifah Al Ma’mun menikahkan putrinya Ummu Fadl 

dengan putra Imam Ali yang tidak lain adalah penerus keimaman, yakni Imam Muhammad al 

Jawwad (w 835). Kedua usaha Khalifah Al Ma’mun tidak lain karena strateginya untuk mencari 

dukungan rakyat Iran yang dekat dengan Mazhab Ahlul Bait.  

Semua Imam Ahlul Bait dari masa Ali sampai dengan Ali Ar Ridha bermukim di Madinah. 

Namun semenjak masa Muhammad Al Jawwad juga Imam seterusnya mulai berpindah tempat di 

Irak. Para Imam semuanya adalah tokoh besar yang sangat berpengaruh, bahkan sampai Khalifah 

sangat berkepentingan dengan keberadaan Imam. Namun faktanya walalupun para Imam Ahlul 

Bait tinggal di Madinah, ajaran Syiah sama sekali tidak muncul di Madinah. Ini membuktikan bahwa 

ajaran Syiah sebagai sebuah doktrin Agama baru, menguat belakangan. Sedangkan ajaran Imam 

Ahlul Bait tidaklah serupa dengan ajaran Syiah saat ini. Pada dasarnya Imam Ahlul Bait sama 

dengan ajaran Sunni, dengan tambahan kepercayaan tentang kepemimpinan politik lebih utama 

ditangan Ahlul Bait.  

Imam selanjutnya dalam tradisi Syiah adalah Imam Ali Al Hadi dan Imam Hasan Al Askari 

merupakan anak dan cucu Imam Al Jawwad. Sebagai penutup Imam dalam kepercayaan Syiah 
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adalah Imam Muhammad bin Hasan atau dijuluki oleh kalangan Syiah Imamiyah sebagai 

Muhammad Al Mahdi (w 878).  Dalama riwayat Syiah dikatakan bahwa dia adalah Al Mahdi yang 

bersembunyi (ghaib) untuk datang kembali sebagai Mahdi penyelamat manusia mendatang. 

Semenjak hilangnya Muhammad Al Mahdi, dikatakan bahwa Al Mahdi masih berinteraksi dengan 

umatnya melalui perantara empat wakil selama 65 tahun. Keempat wakil ini adalah Utsman bin 

Sa’id Al Amr, Muhammad bin Utsman, Husain bin Rauh, dan Ali bin Muhammad As Saimiri. Masa itu 

disebut Ghaibah Sugra. Menjelang kematian As Saimiri, dia mengaku mendapat Nash terakhir dari 

Al Mahdi: 

“Telah terjadi kegaiban sempurna, sehingga aku tidak akan muncul sampai waktu yang 

dikehendaki Allah. Maka barang siapa mengaku melihatku, dia adalah pendusta yang tertipu.” 

Sejak dibuatnya nash itu maka masuklah dalam fase Ghaibah Kubra dalam kepercayan 

Syiah, bahwa imam al mahdi menghilang (multazhar) dan kembali lagi untuk membawa keadilan. 

Nash-nash yang dituturkan oleh keempat wakil ini yang bagi Musa Al Musawa mulai terjadi 

penyimpangan besar-besaran Syiah sebagai aliran Agama Baru dalam Islam. Kedua belas Imam 

diatas yang menjadi kepercayaan bagi kalangan Syiah itsna asyariyah (12 Imam), atau yang biasa 

disebut Syiah Imamiyah. Golongan yang terakhir ini yang menjadi mayoritas masyarakat syiah 

sampai dengan saat ini.  

Dalam kepercayaan syiah diantara 12 Imamnya, 9 Imam meninggal diracun, dan 2 

meninggal dalam peperangan, dan 1 lagi (Al Mahdi/Al Muntazhar) menghilang di gua. Meski 

tersembunyi Al Muntazhar masih tetap menjadi penguasa masa, hingga suatu saat akan turun 

sebagai Mahdi. Inilah Syiah Itsna Asariyah  (12 Imam) yg dikembangkan oleh dinasti Safawiyah 

sejak 1502. Sejak saat itu penguasa negeri (syah) dianggap wujud pengganti Imam, dan para 

mujtahid sebagai mediator. 

 

Prinsip Gerakan Syiah 

Syiah Klasik (Murni Politik dan Mazhab Fiqh) 

 Menelusuri sejarah, ternyata kita dapati bahwa syiah pada awalnya hanyalah satu 

kelompok politik yang tidak ada kaitannya dengan ajaran agama. Termasuk juga Imam Ahlul Bait 

yang diklaim sebagai Imam oleh golongan syiah yang telah sesat. Mayoritas Imam Ahlul Bait adalah 

Imam yang ajarannya diikuti oleh kaum Sunni. Dari Ali bin Abu Thalib sampai dengan Muhammad 
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Al Jawwad ajarannya belum terdistorsi seperti syiah kebanyakan hari ini, maka sangat layak jika 

Ahlul Bait masuk dalam ulama Ahlus Sunnah.  

Hanya saja yang menjadi pembeda, Ahlul Bait pasca Khalifah Utsman memandang 

kepemimpinan Ali yang lebih absah, dan bukannya Muawiyah. Namun itu hanyalah pandangan 

idealisme politik saja, bukan idealisme berdasar dari nash-nash Illahi. Buktinya Hasan ra merelakan 

kekhalifahannya diberikan kepada Muawiyah, demi menjaga persatuan Islam. Jikalau 

kepemimpinan Hasan berdasarkan Wasiah, atau nash ketuhanan, tentunya Sayyidina Hasan akan 

mempertahankan mati-matian. Jika kekhalifahan itu dianggap sebagai amanah langsung dari Allah 

SWT. 

Begitupula selanjutnya, dari para Imam tidak ada yang mengklaim tentang otoritas muthlak 

kekhilafahan ditangan ahlul bait. Hanya saja bagi beberapa ulama ahlul bait dalam perspektif akal 

saja, berijtihad bahwa ahlul bait yang punya nasab langsung dari Rasulullah paling utama untuk 

memegang kekuasaan. Itupun dalam beberapa kasus hanya jika dirasa pemimpin/khalifah saat itu 

bertindak zalim dan dirasa tidak pantas memimpin. Ijtihad ini sah-sah saja, seperti para Ulama yang 

lain, contohnya Imam Mawardi yang berijtihad bahwa kepemimpinan Islam haruslah dari kalangan 

Quraish. 

Lalu mengapa para Imam ahlul bait menunjuk Imam pengganti? Seperti kebanyakan 

masyarakat arab yang menjaga nasabnya, dan memilih pemimpin kaumnya. Seperti itu pula logika 

kenapa ahlul bait atau alawiyin meneruskan nasabnya dengan memilih pemimpin kaumnya. 

Apalagi bani alawi ini memilki nasab yang istimewa karena punya pertalian darah langsung dengan 

Rasulullah SAW. Saking istimewa kalangan alawiyin mempunyai pengikut dari banyak kalangan 

yang dari jaman dulu sudah loyal dengan Ali dan keturunannya. Imam ini menjadi penting, karena 

selain aspirasi kaumnya, tapi juga aspirasi bagi kaum syiatu ali (pengikut ali). Walaupun dari jaman 

Ali bin Abu Thalib sudah ada syiah yang ekstrim (ghulat), namun pada umumnya kaum Syiah Klasik 

saat itu masih terjaga dari kesesatan, jika memang konsekuen dengan Imamnya. 

Selain sebagai mazhab politik, Syiah Klasik juga mengembangkan mazhab fiqih tersendiri. 

Yakni dimulai dari ulama fiqih ternama dan sekaligus Imam ke 6 mereka, yakni Ja’far Ash Shadiq. 

Imam Malik dan Hanafi dikabarkan juga belajar dari Imam Ja’far. Menunjukkan tidak ada masalah 

dengan doktrin agama Syiah klasik. Barulah ketika hadits-hadits palsu bermunculan atas nama 

Imam Ja’far dan imam lain, syiah jadi semakin menyimpang. 
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   Para imam yang banyak dizhalimi, diracun, dibunuh karena mazhab politiknya dan nasab 

istimewanya, sesungguhnya menunjukkan sikap keterusterangan mereka terhadap kebenaran yang 

diyakini. Hingga mereka tidak takut menyampaikan walau harus mati. Berbeda dengan 

perkembangan syiah yang menggunakan metode taqiyah untuk menutupi keyakinannya. Kalau 

memang kebenaran mengapa harus ditutupi?  

Ajaran Imamiyah juga tidak ada dalam ajaran syiah klasik. Pencelaan terhadap sahabat juga 

belum terjadi ada, kecuali beberapa kalangan rafidhah. Kesimpulannya syiah klasik adalah 

golongan sunni yang mempunyai mazhab politik yang khas saja. Sedangkan Syiah di kelompok 

setelahnya hanya menisbatkan paham mereka pada Imam-imam ahlul bait, yang justru jauh 

melenceng dari ajaran sebenarnya. Salah satu yang menguatkan adalah bahwa berkembangnya 

ajaran Syiah seperti Zaidiyah, Ismailiyah, dan Imamiyah dikonstruk dan dikembangkan justru 

setelah Imam mereka meninggal.  

Syiah Zaidiyah 

 Nama Zaidiyah dinisbatkan kepada Imam mereka yakni Zaid bin Ali, dinggap paling tepat 

menggantikan imam Ali Zainal Abidin. Prinsip ajaran Syiah Zaidiyah ini yang banyak dikatakan 

paling dekat dengan ahlus sunnah. Pertama dari pengakuan terhadap keimanan dan kekhalifahan 

khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan juga tidak mengkafirkan sahabat yang lain. Kedua 

Zaidiyah juga tidak meyakini wasiah dan imamah sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dari itu 

zaidiyah membebaskan siapa saja menjadi  khalifah. Namun karena mazhab poltiknya, Zaidiyah 

tetap mengutamakan khalifah dari kalangan alawiyin, baik dari keturunan Husayn maupun dari 

keturunan Hasan.  Ketiga Zaidiyah tidak meyakini ishmah dalam diri imam, yang berarti Imam tidak 

mempunyai sifat ma’shum. Keempat, memungkiri paham mahdi dari kalangan Imam. Kelima 

menolak paham taqiyah. Keenam, Syahadat tidak menambahkan Ali. Ketujuh  diharamkannya nikah 

mut’ah.  

Dalam masalah ushul/Aqidah mereka mengikuti paham Mu’tazilah, karenan zaid adalah 

murid dari pendiri mu’tazilah wasil bin atho’. Itu mengapa dalam aqidah mereka memasukkan 

paham keadilan tuhan, sama seperti paham mu’tazhilah. Namun dalam masalah furu’ fiqhiyah 

mereka lebih condong pada mazhab hanafi yang banyak menggunakan ra’yu dalam pendapatnya. 

Syiah Ismailiyah 
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Sekte ini memiliki perbedaan mencolok dengan sunni. Sedang dalam banyak prinsip Syiah 

Ismailiyyah sama dengan syiah Itsna Asyariyah, hanya perbedaan paling menonjol adalah siapa 

penerus masalah keimaman. Dalam masalah keimaman ini pula yang memecah mereka menjadi 

sekte Ismailiyah Ubadillah dan Qaramithah disi lain. Ismailiyah Ubaydillah meyakini selain ke-

mahdi-an Muhammad bin Ismail, juga mengakui ke-mahdi-an Ubaydillah al mahdi. Sedangkan 

Qaramithah tetap pada keyakinan awal bahwa ke-mahdi-an nya ada pada diri Muhammad bin 

ismail al mahdi.  

Dalam prinsip keagamaan sama seperti itsna asyariyah yakni, Syahadat ketiga yang 

menambahkan Ali sebagai wali Allah, pencelaan terhadap sahabat, Imamah, washiah, Imam 

ma’shum, paham ke-mahdi-an, kebolehan taqiyah, nikah mut’ah dan masih banyak lain.  

Dari sekte Ismailiyah ini dikembangkan ajaran batiniyah (kebatinan). Al-Quran dijadikan 

rujukan secara alegoris saja, dan kebenaran ditemukan melalui penelusuran makna batin yang 

tertutupi zhahir dalam Al-Qur’an. Ini berbeda dengan Syiah yang lain, yang menggunakan fatwa 

zhahir, baik Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ maupun akal manusia. Pada sejarahnya sekte Ismailiyah 

mengukuhkan kekuatannya dengan mendirikan negara Qaramithah dan berlanjut pada dinasti 

fatimiyah yang menganut Ismailiyah Ubaydillah di Mesir. Kemanshuran para kelompok intelektual 

Ikhwan as shafa’ banyak yang menerangkan berasal dari sekte Ismailiyah ini. Pada saat ini aliran 

ismailiyah telah bermetamorfosa menjadi banyak sekte seperti agha khan dan buha. 

Syiah Itsna Asyariyah 

Syiah Itsna asyariyah adalah pemeluk syiah terbesar. Mayoritas penduduk Iran, di Irak, 

Lebanon, dan banyak daerah lain. Prinsipnya sama dengan paham Ismailiyah yakni: Syahadat 

ketiga yang menambahkan Ali sebagai wali Allah, pencelaan terhadap sahabat, Imamah, washiah, 

Imam ma’shum, paham mahdi, kebolehan taqiyah, nikah mut’ah dan masih banyak lain yang 

banyak perbedaan dengan ahlus sunnah.  

Dalam masalah keimaman, sesungguhnya syiah itsna asyariyah mengikuti dengan 

konsekuen dari pilihan Imam ahlul bait sendiri, tidak seperti Syiah yang lain. Namun penyimpangan 

kaum Syiah Itsna Asyariyah secara besar-besaran menurut Musa Al Musawi terjadi ketika pasca 

Ghaibah Kubra. Yang banyak pendapatnya jauh dari apa yang diterangkan Imam mereka. Mereka 

memalsukan keterangan Nabi dan imam mereka, bahkan sampai menyangsikan keaslian Alquran 

Utsmani. Dari Hamad bin Salamah, seorang tokoh syiah berkata: “kalau kami sedang berkumpul, 
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kemudian tertarik dengan suatu masalah yang kami percakapkan, langsung saja kami putuskan 

bersama untuk kami masukkan sebagai hadits Nabi.” 

Salah satu perbedaan juga dengan Ismailiyah adalah ajarannya lebih menekankan sumber 

zhahir yakni Alqur’an, Sunnah (nabi dan Imam mereka), Ijma’ dan Aqal. Sedangkan dalam 

Ismailiyah Al-Quran dijadikan rujukan secara alegoris saja, dan kebenaran ditemukan melalui 

penelusuran makna batin yang tertutupi zhahir dalam Al-Qur’an. Itulah mengapa paham ketuhanan 

Ismailiyah menjadi absurd, dan Syiah Itsna Asyariyah menyesatkan pemikiran Ismailiyah (terutama 

pada sekte-sekte pecahannya) karena pengaburan keagungan Allah & mnolak Muhammad sebagai 

penutup Nabi. 

Syiah Ghulat (Saba’iyah, Nusairis, Takhtajiyah, Ali-Ilahi, dan Bekhtasyi) 

 Tidak perlu diterangkan panjang lebar tentang aliran ini. Yang pertama karena pengikutnya 

yang tidak terlalu banyak. Yang kedua karena ajarannya yang sudah banyak keluar dari pokok 

Islam. Seperti Ali sebagai penjelmaan (inkarnasi) Tuhan, Jibril salah menurunkan wahyu. Pemikiran 

ghulat ini bahkan sudah ada pada kelompok Abdullah bin Saba’ dan pendukungnya di jaman 

khalifah Ali. Namun paham kufur ini segera ditentang oleh Imam Ali sendiri, bahkan pelakunya 

dihukum mati. 

 

Gerakan Politik Syiah Dalam Sejarah 

Melawan Umayyah dan Perannya Dalam Abassiyah 

Sejarah antara Syiatu Ali dan Dinasti Muawiyah memang berjalan suram. Itu pula yang 

membuat sikap politik kaum syiah saat itu berusaha menjatuhkan dinasti ini. Namun sekali lagi 

perselisihan ini bukan atas dasar perbedaan ajaran agama, namun perbedaan politik semata. Yang 

paling frontal dalam mengangkat senjata adalah Zaid bin Ali yang mengusung peperangan dengan 

bani umayyah. Setelah kekalahan telak zaid terbunuh, ajarannya dan perjuangannya lalu diteruskan 

oleh pengikutnya. Hingga berhasil mendirikan Negara Tabaristan dan Negara Yaman di masa Turki 

Utsmani. Selain perlawanan zaid, kaum syiah lebih banyak konsolidasi kekuatan dalam gerakan 

politiknya. 

Hubungan baik antara kaum syiah dan umayyah terjadi di masa pemimpin bijak Umar bin 

Abdul Aziz. Umar melarang pencelaan terhadap Ali dan mendoakan Ali disetiap mimbar Jum’at. 
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Namun pasca itu hubungannya tetap dalam suasana permusuhan. Puncaknya ketika kaum 

Syiah/alawiyah mendukung perebutan kekuasaan oleh Bani Abassiyah untuk menjatuhkan 

Umayyah. Bani Abbas adalah kaum yang paling dekat nasabnya dengan alawiyah, karena Abbas 

merupakan paman nabi dan pendukung Ali awal. Dalam kisah lain Said Aqil Siradj bahkan 

menuturkan bahwa jaringan perlawanan utama justru digalang oleh kaum Syiah yang dipimpin Abu 

Hisyam. Namun jaringan itu selanjutnya dimanfaatkan bani Abassiyah untuk kepentingan kaumnya 

sendiri. Dan memang benar pasca kebersamaan itu syiah tetap dipinggirkan oleh bani Abbasiyah. 

Berdirinya Negara Qaramithah 

Sistem agama-politik Ismailiyah Qaramitah berhasil melakukan gerakan yang merongrong 

khilafah Abbasiyah. Qaramitah yang sifat gerakannya komunitas rahasia, menggerakkan lapisan 

pekerja dengan membentuk serikat pekerja. Phillip hitti menyebutnya lebh mirip dengan komunis 

revolusioner. Menjadi gerakan paling jahat dalam sejarah Islam terutama pembaharunya neo-

Qaramitah atau Hasyasyin yang banyak meneror dan melakukan pembunuhan.  

Kaum ini berhasil mendirikan Negara Qaramitah di pesisir barat padang Persia, dan 

puncaknya sampai menginvasi Oman, daratan Iraq, dan sampai mekah. Di Mekah mereka mencuri 

hajar aswad sampai hilang selama 20 tahun. Abad 10 dan 11 Qaramithah melancarkan serangan ke 

seluruh Iraq dan Suriah. Dalam peperangan negara Qaramithah akhirnya runtuh. Namun ajarannya 

terus dipelihara sampai pada dinasti Fatimiyah. Dari perkembangan itu sampai lahirlah pelanjut 

neo-Ismailiyah Qaramithah yakni yang sering disebut Hasyasyin (para pecandu) diwilayah alamut 

dan suriah.  

Hasyasyin yang diadaptasi dalam bahasa barat yang berarti “pemubunuh”. Dan benar 

mereka banyak membunuh dan menebar teror. Pembunuhan bagi mereka adalah sebuah senI. 

Pembunuhan terbesar yang dilakukan terhadap nizham Al mulk pemimpin kondang bani saljuk 

saat itu. Hasyasyin akhirnya  takluk oleh mongol yang dipimpin Hulagu Khan.  

Dinasti Fatimiyah; Dinasti terbesar Syiah 

Dinasti Fatimiyah adalah dinasti pertama dan terbesat kaum Syiah. Menjadi tandingan 

penguasa muslim abassiyah di Baghdad. Didirikan oleh Sa'id ibn Husayn, dan pendiri kedua sekte 

Ismailiyah bergelar Ubaydillah Al Mahdi. Menyebarkan ajaran ke-mahdi-annya dengan hasutan ke 

suku afrika utara kitamah. Setelah berhasil mnghancurkan dinasti aglabiyah, lalu dia 

memprokamirkan Dinasti Fatimiyah di Tunisia dan Mesir. Nama yang ingin menegaskan bahwan 
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dia adalah keturunan Fatimah putrid Rasulullah. Mereka yang tidak percaya pada darah Fatimah 

dalam diri Ubaidillah, lalu menamai dinasti ini dengan sebutan dinasti Ubaydiyah. Kepalsuan 

silsilah Ubaydillah itu diungkap pada tahun 1011 oleh Khalifah Abbasiyah, Al Qadir dlm sebuah 

manifesto tokoh-tokoh sunni dan syiah sendiri. 

 Di masa puncak dinasti ini ditangan al aziz, kekuasaan meliputi seluruh wilayah Afrika 

utara, sisilia, hijaz, dan suriah. Bahkan sempat  menyentuh Andalusia (spanyol) yang berada 

dibawah Umayah II.  Di dinasti inilah dibangun masjid agung Al Azhar, yang lalu dikembangkan 

menjadi Universitas besar oleh al aziz. Nama Al Azhar diambil dari panggilan Fatimah, yakni Az-

Zahra, yang bermakna menerangi. Kota Kairo juga dibangun pada dinasti ini dan menjadi ibukota 

baru Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah menjelma menjadi negara Islam terbesar di kawasan 

mediteania timur mengalahkan Baghdad. Setelah 2 abad setengah berkuasa fatimiyah semakin 

melemah oleh konflik antar anggota keluarga. Dan akhirnya pada 1171 M Fatimiyah dijatuhkan 

oleh Shalahudin ayyubi. 

 

 

Dinasti Buwaihi 

Lebih tepatnya dinasti Buwaihi bukanlah dinasti, karena secara formal tetaplah abbasiyah 

yang berkuasa. Namun semenjak melemahnya abassiyah, khalifah menjadi boneka secara 

bergantian oleh panguasa lokal, seperti Ghawazni, Buwaihi, dan Saljuk. Dinasti Buwaihi mewakili 

dari sekte Syiah persia Itsna asyariah (12 Imam) didirikan oleh Ahmad bin Buwaih pada 945 M. Dia 

diangkat menjadi Amir al umara oleh khalifah Mustakfi, dan menjadikan khalifah mustakfi sebagai 

boneka belaka. Tidak lama berselang Khalifah digulingkan oleh Ahmad bin Buwaih. Semenjak itu 

berbagai ritual Syiah seperti asyura boleh diselenggarakan bebas, dan bahkan besar-besaran oleh 

istana.  kekuasaan Buwaihi berakhir pada 1055, dan selanjutnya digantikan oleh bani saljuk. 

Kerajaan Safawi 

Kerajaan Safawi berawal dari gerakan tarekat safawiyah pada 1300-an yang beraliran syiah 

imamiyah (12 Imam) oleh safiudin, di azarbaijan. Lalu berkembang di persia, syiria dan asia kecil. 

Fanatisme syiah yang menentang kelompok selain syiah membawanya pada gerakan politik. pada 

1447 dipimpin Imam Junaid memasukkan gerakan politik kedalam ajaran gerakan ini. Konflik 

dengan penguasa turki di wilayah Ardabil pun tak terhindarkan. Pada tahun 1501 dbawah Ismail 
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gerakan Safawi berhasil menaklukan Tibriz, dan berdiri kerajaan Safawiyah. Selama 10 tahun 

seluruh Iran dapat dikuasainya. Maka safawi boleh dibilang sebagai embrio Negara Iran yang Syiah, 

karena semenjak masa Safawi penduduk Iran mayoritas memeluk Syiah.  

Ekspansi terus menerus dari kerajaan ini, konsekuensinya harus berhadapan dengan 

Dinasti Turki Utsmani yang besar. pada masa raja Abbas I di tahun 1628, ia mengadakan perjanjian 

damai dengan Turki, dengan menyerahkan beberapa wilayah (Azerbaijan dan Georgia) , dan Abbas 

berjanji negara dan rakyatnya tidak akan mencaci tiga Khalifah Islam Sunni (Abu Bakar, Utsman, 

Dan Sunni). Kerajaan ini akhirnya jatuh pada masa Raja husein, oleh masyarakat sunni afganistan, 

yang selama itu dipaksakan paham syiah. 

Republik Islam Iran 

 Inilah Negara modern pertama yang bermazhab resmi syiah. Protes menentang Shah 

semakin meningkat dan akhirnya terjadilah Revolusi Iran pada 1979. Shah Iran terpaksa melarikan 

diri ke negara lain setelah kembalinya Imam Khomeini dari pembuangan pada 1 Februari 1979. 

Khomeini kemudian mengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan sementara, pada 11 

Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri. Setelah itu, Khomeini 

mengadakan pungutan suara untuk membentuk sebuah Republik Islam. Keputusan undian 

menunjukkan lebih dari 98% rakyat Iran setuju dengan pembentukan itu. Sistem pemerintahan 

baru yang dibentuk berasaskan undang-undang Islam, sayangnya hanya diterapkan sebagian. 
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