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BAB II 

BACKGRAUND INTELEKTUAL MUHAMMAD SYAHRUR 

Sebagaimana telah diulas pada bab sebelumnya, dalam penelitian ini 

menggunakan hermeneutika Scheielermacher yang bertugas merekontruksi atau 

meinterpretasi aspek objektif-gramatikal dan aspek subjektif-psikologis untuk 

menemukan pesan pada teks menurut penggagas. Pada bab tiga ini akan 

mendiskripsikan aspek subjektif-psikologis dari tokoh pemikir islam kontemporer 

asal Syria, yakni Muhammad Syahrur. Pembahasan pada bab ini meliputi sejarah 

kehidupan Muhammad Syahrur, pendidikan, karier keintelektualannya, dan karya-

karya Muhammad Syahrur.  

A. Sejarah Kehidupan Muhammad Syahrur 

Muhammad Shahrur bernama lengkap Muhammad Shahrur bin Daib Tahir 

lahir di Damaskus Syria pada 11 April 1938 M.
1
 Ayahnya bernama Deyb bin 

Deyb Shahrur dan Ibunya adalah Siddiqah binti Salih Filyun. Dalam kehidupan 

pribadinya, Shahrur dinilai berhasil membentuk sebuah keluarga yang bahagia. 

Dari Istri tercintanya, Azizah, ia memperoleh lima anak dan dua cucu. Tariq, al-

Lais, Basul, Masun dan Rima 
2
 

B. Sejarah Pendidikan Muhammad Syahrur 

Sejak muda Syahrur terkenal sebagai anak yang cerdas, hal ini terbuktik dari 

proses pendidikannya yang lancar. Seperti anak-anak pada umumnya Syahrur 

                                                           
1
 Muhammad Syahrur, Islam dan Iman: Aturan- aturan Pokok, 13.  

2
Ahmad Syarqawi Ismail, Rekontruksi Konsep Wahyu Muhammad Shahrur (Yogyakarta: 

eLSAQ Press, 2003), 43. 
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kecil memperoleh pendidikan dasar, ia belajar di lembaga pendidikan Abd Al-

Rahman Al-Kawakib Damaskus. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia 

melanjutkan ke jenjang pendidikan semacam SLTP atau Tsanawiyah di lembaga 

pendidikan yang sama dan tamat pada tahun 1957.
3
 

Lalu pada tahun 1958 dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk 

melanjutkan pendidikanya ke Moskow Uni Soviet dalam rangka belajar ilmu 

teknik sipil. Dia menyelesaikan belajarnya pada tahun 1964 dengan meraih gelar 

Diploma. Tahun berikutnya, pada 1965 Syahrur kembali ke negaranya untuk 

mengabdi di Universitas Syiria Damaskus.
4
  

Kemudian Syahrur diutus oleh Universitas Damaskus ke Irland National 

University (al-Jami’ah al-Qaumiyah al-Irlandiyah) Dublin Irlandia guna 

melanjutkan  studinya.  Di universitas tersebut ia menepuh program magister dan 

doktoral dalam bidang yang sama, yakni spesialis mekanika pertanahan dan 

fondasi (Mikanika Turbât wa Asâsât). Ditahun 1969 Syahrur meraih gelar Master 

dan tiga tahun kemudian, tahun 1972, dia menyelesaikan program Doktoral.
5
  

Pada tahun yang sama ia diangkat secara resmi sebagai dosen Fakultas Teknik 

Sipil Universitas Damaskus dan mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan 

dan Geologi (Mikanika at-Turba>t wa al-Mansya’a>t al-Ardhiyyah).
6
  Tahun 1982-

1983 Syahrur dikirim oleh Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada 

                                                           
3
 Muhammad Syahrur, Islam dan Iman: Aturan- aturan Pokok, 13.  

4
 Ibid.  

5
 M. Aunul Abied Shah dan Hakim Taufiq, “Tafsir Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Quran: 

Tinjauan Terhadap Pemikiran Muhamad Syahrur Dalam Bacaan Kontemporer” Islam 

Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah, ed. M. Aunul Abied Shah et.al (Bandung: 

Mizan, 2001),  237. 
6
 Ibid. lihat juga Andreas Chrismann, Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya 

Selalu Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam Al Kitab wa Al-Qur’an Pengantar dalam 
Muammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer , 19. 
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Al Sand Consult di Arab Saudi. Selain itu, bersama rekan-rekannya membuka 

biro konsultan teknik Dar al Istisyarah al Handasiyah di Damaskus.  

C. Karier Keintelektualan Muhammad Syahrur 

Sebuah teori menyatakan bahwa setiap kegiatan intelektual yang memancar 

disebabkan karena terjadinya suatu kegelisahan yang melekat pada problematika 

sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, sebuah konstruk pemikiran yang 

muncul memiliki relasi signifikan dengan realitas sosial atas respon dan dialektika 

pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat. Hal ini 

juga dialami oleh Muhammad Syahrur. 

Kegelisahan Muhammad Syahrur atas selama ini adalah pertama terhadap 

kelompok madzab-madzab fikih dan teologi hanya membatasi perkembangan 

pemikiran islam. Dimana pemikiran klasik yang dianggap sebuah kebenaran final 

yang sekaligus membumi pada masyarakat Islam. Selain itu, kedua terhadap 

kelompok  mereka yang menyerukan sekulerisme dan modernitas yang menolak 

semua warisan Islam termasuk al- Qur’an merupakan bagian tradisi yang diwarisi 

dianggap sebagai narkotik. Hal ini yang memicu Syahrur mengkritik terhadap 

kedua kelompok tersebut. Sehingga membuatnya untuk merekontruksi suatu teori. 

Tujuan Syahrur agar perkembangan pemikiran Islam tidak stagnan yang menyeru 

untuk kembali pada al-Qur’an sebagai wahyu Tuhan dalam paradigma 

pemahaman yang baru sehingga perkembangan Islam bisa sesuai kebutuhan 

zaman.   
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Dalam rangka tersebut, secara historis pemikir Islam kontemporer dari 

Syiria ini mengalami evolusi pada pembentukan pengetahuan keilmuanya dan 

pada akhirnya dia merekontruksi teori hermeneutika.
7
  

Tahun 1970-1980 saat dia studi di Universitas al-Qaumiyyah al-Irlandiyah 

di Dublin Irlandia, dia merasakan bahwa kajian keislamannya tidak menghasilkan 

sesuatu yang bermakna, terutama saat ia mengkaji masalah adz-dzikr , baik 

metodologi, istilah-istilah pokok maupun pemahaman tentang risalah dan 

kenabian. Dia melihat bahwa kajian keislaman telah terjebak dalam tradisi taklid 

dan pembahasannya hanya itu-itu saja mengekor pada tradisi pemikiran klasik. 

Begitu juga tradisi kalam dan fiqih, tradisi pemikiran kalam telah terjebak pada 

tradisi pemikiran Asy’ariyah atau Mu’tazilah, sedang fiqih terjebak pada 

pemikiran al-fuqaha al-khamsah. Hal ini telah menjadi ideologi yang membunuh 

pembahasan yang bersifat ilmiah. Kajiannya selama sepuluh tahun ini kemudian 

membawanya pada realitas asasiyah bahwa Islam tidak seperti yang ada dalam 

kajian awal yang bersifat taqlidi, karena kita tidak dapat menghadirkan produk 

pemikiran masa lalu kepada masa kini dengan seluruh problemnya. Karena itu, ia 

menegaskan perlunya umat Islam membebaskan diri dari bingkai pemikiran yang 

taqlid dan tidak ilmiah.
8
 

Di Dublin Irlandia inilah konsen Shahrur terhadap kajian ilmu keislaman 

dimulai, sejak ia  mengambil program Magister dan Doktoralnya. Di samping itu, 

                                                           
7
 Abdul Mustakim,  Epistemologi Tafsir Kontemporer, 102-103.  

8
 Muhammad Syahrur, Iman dan Islam; Aturan- aturan Pokok, XVIII. Lihat juga M. In’am 

Esha, “M. Syahrur: TeoriBatas”, Pemikiran Islam Kontemporer, ed. A. Khudori Soleh 

(Yogyakarta: Jendela, 2003), 297. 
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peranan temannya DR. Ja’far Dakk al-Bab
9
 juga sangat besar. Sebagaimana yang 

diakuinya, berkat pertemuannya dengan Ja’far pada tahun 1958 dan 1964, Syahrur 

dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu bahasa.
10

 Oleh Ja’far, Ia diperkenalkan 

dengan beberapa teori linguistik, seperti al-Farra, Abu Ali al-Farisi, Ibn Jinni
11

 

dengan perspektif sinkronisnya, sampai Abdul Qahir Al Jurjani dengan perspektif 

diakronisnya.
12

  

Dari pemikiran mereka itu, dia memahami pelbagai permasalahan bahasa 

Arab. Seperti pemahaman bahwa lafadz mengikuti makna, bahwa bahasa Arab 

adalah bahasa yang tidak mengenal sinonim (taaraduf). Lalu Ia meninjau ulang 

tema-tema penelitiannya yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti pengertian 

terminologis dari al-Kitab, al-Qur'an, al-Furqan, al-Dzikr, Umm al-Kitab, al-

Lauh al-Mahfudz, al-Imam al-Mubin, al-Hadits dan Ahsan al-Hadits dengan 

perspektif baru seperti al-Inzal Wa at-Tanzil dan al-Ja’, yang dikaji hingga selesai 

pada bulan Mei 1982. Lanjut ditahun 1984-1986 Syahrur banyak menulis tema-

                                                           
9
 Ja’far Dakk al-Bab adalah teman sejawat Syahrur di Universitas Damaskus. Ia adalah 

seorang guru besar bidang ilmu bahasa. Mereka bertemu ketika sama-sama menyelesaikan studi di 

Universitas Moskow antara tahun 1958-1964. Setelah itu mereka berpisah karena Syahrur 

melanjutkan studinya di Ireland National University Dublin-Irlandia. Sementara Ja’far 
menyelesaikan studinya hingga doktoral di Universitas Moskow dan selesai pada tahun 1973 

dengan judul disertasi “al-khasha>ish al-banawiyah al-‘Arabiyah fi> Dhau’i al-Dira>sah al-Lisa>niyah 

al-Hadi>tsah”. Pada tahun 1980, kedua teman lama ini bertemu kembali dan terjadilah 
perbincangan yang sangat berkesan bagi keduanya. Ja’far melihat bahwa Syahrur memiliki 
perhatian yang begitu kuat terhadap bahasa, filsafat dan al-Qur’an. Kemudian Ja’far menyarankan 
agar Syahrur membaca disertasinya dan semenjak itu pula hubungan keilmuan antara keduanya 

semakin intensif sehingga menghasilkan buku.  
10

 Abdul Mustakim,  Epistemologi Tafsir Kontemporer ,129. 
11

 Nama lengkapnya ialah Abu al-Fath Utsman Ibnu Jinni, lahir di Mausil (Mosul) Irak.  

lahir pada tahun 321 H atau 322 H. Salah satu karyanya dalah Al-Khashaish, Buku ini pertama kali 

dicetak dan diterbitkan oleh al-Hilal, Masir, tahun 1923. Meskipun buku tersebut belum meluas, 

namun pengaruhnya sagat besar di kalangan para ilmuan, sastrawan, peneliti maupun pemakai 

bahasa Arab. 
12

 Abdul Mustakim, Epistemologi Tafsir Kontemporer , 104.  
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tema inti yang dikaji dari al-Mushaf, yakni kitab suci al- Qur'an dalam pandangan 

mayoritas umat muslim bersama Ja’far Dakk Albab.13
 

Fase itulah yang melatarbelakangi pemikiran Syahrur. Sehingga dia 

merekonstruksi kerangka epistemologinya dan juga dalam penggunaan analisis 

linguistik atau bahasa yang semuanya tertuang dalam bukunya “al-Kita>b wa al-

Qur’a>n: Qira>’ah Mu’a>shirah”. 

D. Karya-karya Muhammad Syahrur 

Muhammad Syahrur produktif dalam kegiatan tulis menulis dan 

mempublikasikan karya-karya ilmiahnya. Dalam bidang spesialisasinya, Syahrur 

telah menulis 4 jilid buku mengenai ilmu pondasi dan ilmu tanah (hadasah al-

asa>sa>t wa at-turba>t). Selain itu, dia juga banyak menulis buah pikirannya 

mengenai kajian-kajian keislaman yang telah pula menyita perhatian ramai dari 

kalangan cendekiawan muslim dan Islamolog. Berikut ini akan diuraikan secara 

ringkas buku-buku yang telah ia tulis. yakni sebagai berikut, 

1. al-Kita>b wa al-Qur’a>n: Qira>’ah Mu’a>shirah
 14

  

 

Buku ini adalah buku pertama Syahrur yang terdiri dari 822 halaman dengan 

empat bab pembahasan. Buku Syahrur ini menjadi the best seller dan terjual 

dalam ribuan eksemplar. Terbukti buku ini telah dicetak beberapa kali, 

cetakan pertamanya pada tahun 1990 dan tahun 1992 buku ini dicetak 

                                                           
13

 Muhammad Syahur,  Iman dan Islam; Aturan- aturan Pokok, XIV. 
14

 Buku ini disusun selama dua puluh tahun,  dari tahun 1970 sampai tahun1990. Buku ini 

banyak memuat tawaran baru dalam pemikiran Islam yang mengalami kontroversi pro dan kontra. 

Pemikiran Syahrur yang dekonstruktif sekaligus rekonstruktif terhadap pemikiran Islam tertuang 

dalam buku tersebut. Sahiron Syamsuddin,”Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur Dalam 

Penafsiran Al-Qur’an,” Studi Al-Qur’an Kontemporer : Wacana Baru Berbagai Studi Tafsir, 132-

133. 
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kembali. Eickleman, merekam bahwa pada tahun 1993 buku ini telah terjual 

sebanyak 13.000 eksemplar di Syiria, 3000 eksemplar di Mesir, 10.000 

eksemplar di Arab Saudi, dan selain buku itu di cetak secara ilegal.
15

 

Penyusunan buku al-Kita>b wa al-Qur’a>n: Qira>’ah Mu’a>shirah banyak 

dipengaruhi oleh Prof. Dr. Ja’far Dakk al-Bab rekan sekaligus gurunya 

dalam bidang linguistik. Dia banyak memberikan masukan, khususnya 

dalam perumusan metodologi dan memberikan kata pengantar dalam buku 

ini. 

2. Dira>sah Isla>miyah Mu‘a>shirah fî al-Daulah wa al-Mujtama‘ 

Shahrur merampungkan buku keduanya dengan judul Dira>sah Isla>miyah 

Mu‘a>shirah fî al-Daulah wa al-Mujtama‘ pada tahun 1994. Buku ini terdiri 

dari 375 halaman yang dibagi dalam sembilan bab pembahasan. 

Pembahasan dalam buku ini menguraikan tema-tema sosial politik yang 

terkait dengan persoalan warga negara (civil) maupun negara (state). Secara 

konsisten, Syahrur menguraikan tema-tema sentral seperti al-usrah, al-

ummah, al-sya‘ab, al-dimuqra>thiyyah wa al-syu>ra>, aldaulah, dan al-jiha>d 

dengan senantiasa terikat pada rumusan teoritis yang telah ia gariskan di 

dalam buku pertamanya. 

3. Al-Isla>m wa al-I>ma>n; Manzhu>mah al-Qiyam  

Tahun 1996 Syahrur kembali menelurkan karya terbarunya dengan tajuk 

“Al-Isla>m wa al-I>ma>n; Manzhu>mah al-Qiyam ”. Buku ini terdiri dari 401 

halaman yang dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama membahas tentang 
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 M. In’am Esha, “M. Syahrur: Teori Batas”, Pemikiran Islam Kontemporer , 295. 
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pengertian Islam dan iman serta rukun-rukunnya,
16

 sedangkan bagian kedua 

membahas pengertian al-‘iba>d dan al-‘abi>d dan perbedaan keduanya di 

dalam al-Qur’an serta diakhiri dengan pendapatnya secara lugas dan tegas 

tentang hubungan Islam dan politik.
17

 

4. Nahwa Ushu>l Jadi>dah li al-Fiqh al-Isla>mi>; Fiqih al-Mar’ah  

Nahwa Ushu>l Jadi>dah li al-Fiqh al-Isla>mi>; Fiqih al-Mar’ah disusun pada 

tahun 2000. Buku ini ada 383 halaman yang dibagi dalam enam bab. Buku 

ini mencoba membaca kembali fiqh Islam klasik dengan mengangkat isu 

kesetaraan gender.
18

 Melalui refleksi yang sangat mendasar, dia 

menyuguhkan satu model pembacaan, khususnya yang terkait dengan isu-

isu perempuan, soal waris, wasiat, poligami, dan kepemimpinan, yang 

masih aktual dan belum terpecahkan secara komprehensif hingga dewasa 

ini.
19

 Ia ingin menjelaskan metodologi dan pendekatan baru dalam 

memahami fiqih yaitu teori limit. Metodologi fiqih barunya ini muncul 

didasari atas kesadaran bahwa risalah Muhammad SAW merupakan risalah 

yang sesuai setiap masa dan tempat, tidak hanya risalah bagi masyarakat 

abad ke-7 hijriah. 

                                                           
16

 Rukun Islam yang selama ini diyakini oleh umat Islam ada lima, seperti kalimat 

syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa di bulan ramadhan dan pergi haji bagi yang 

mampu, tetapi ternyata dipahami Shahrur sebagai rukun iman bukan rukun Islam. Sedangkan 

rukun Islam oleh Shahrur adalah percaya kepada Allah, Percaya kepada hari akhir dan beramal 

soleh. Lihat. Muhammad Shahrur, Islam dan Iman: Aturan-aturan pokok, 22. 
17

 Ibid., 341-367. 
18

 M. Khoirul Muqtafa, “Membincang Fiqh al-Mar’ah ala Syahrur” Jurnal Tashwirul Afkar, 

14 (2003), 197 
19

 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, 15. 
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Di samping itu, Syahrur  juga banyak menulis artikel dibeberapa jurnal, 

seperti “The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies”20
 dalam Moslem 

Politic Report 14 agustus 1997 dan “Islam and the 1995 Beijing World 

Conference on Women”,  dalam Kuwaiti Newspaper dan kemudian dipublikasikan 

dalam buku bunga rampai Charles Kurzman (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook 

(New York & Oxford: Oxford University Press, 1998).
21

 

Begitulah fase Muhammad Syahrur dalam membentukan keilmuanya atas 

pengetahuan tentang Islam. Berawal dari kegelisahanya atas perkembangan 

keilmuan islam yang mandek akibat bertaklid pada ulama klasik yang dianggap 

sebagai kebenaran final oleh masyarakat dan . sebab itu, Syahrur menawarkan 

gagasannya yang merupakan salah satu cara pandang dari sekian pemikir islam 

sebagai solusi aplikatif atas problematika yang terjadi saat ini. 
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 Muhammad Syahrur, “Teks Ketuhanan Dan Pluralisme Dalam Masyarakat Muslim”, 
Hermenetika al-Qur’an Madzhab Yogya, terj. Muh.Zaki Husein, et. al (Yogyakarta: Forstudia 

Islamika, 2003), 255-273. 
21

 Muhammad Syahur, “Islam and The 1995 Beijing World Conference on Woman” 

dalam Charles Kurzman, Liberal Islam, (New York: Oxford University Press, 1998). 


