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คํานําของผู้แปล
ด้ วยพระนามแห่ งอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตานิรันดร
การสรรเสริ ญทั้งมวลเป็ นของอัลลอฮฺผทู ้ รงอภิบาลแห่งสากลจักรวาล
ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านศาสดามุฮมั มัดและบรรดาทายาทผูบ้ ริ สุทธิ์ อะหฺ
ลิลบัยตฺ ของท่าน
บทความเรื่ อง มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ ที่ถูกนํามาถอดความเป็ นภาษาไทยซึ่ งท่านถือ
อยูใ่ นมือขณะนี้ ทั้งหมดเป็ นคําปราศรัยของท่านอัชชะฮีดอยาตุลลอฮ์
มุรตะฎอ มุเฏาะฮารี ซึ่ งท่านได้ปราศรัยแก่บรรดานักศึกษาและประชาชน
ตามสถานที่ต่างๆกันในเดือนรอมฎอนปี 1974จากถ้อยคําของท่านซึ่ งได้ถูก
นํามาบรรจุไว้ในหนังสื อ “อินซานกาเม้ล” (ชื่อภาษาฟารซี ) หรื อ

“มนุษย์ผสู้ มบูรณ์” และจากนั้นได้แปลความหมายจากภาษาฟารซีมาเป็ น

ภาษาอังกฤษโดยดร.อาลาดิน เจตนารมณ์ของท่านอยาตุลลอฮ์ อัชชะฮีด
มุรตะฎอ มุเฏาะฮารี ที่เกี่ยวกับการให้ความกระจ่างในเรื่ องความเป็ นมนุษย์
ของมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์โดยการอรรถาธิ บายของท่านนั้น ก็เพื่อที่จะชี้นาํ ให้เห็น
ถึงวิถีทางของมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ที่แท้จริ งในอิสลามโดยมีอลั กุรอานและ
อัลฮาดิษเป็ นบรรทัดฐานและบางครั้งท่านผูอ้ ่านจะพบกับถ้อยคําที่แสดงการ
ไม่เห็นพ้องกับบรรดาผูร้ ู ้อิสลามบางกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นทางสายของอิรฟาน
(ผูร้ ู ้ที่ใช้วจิ ารณญาน) , กลุ่มตะเซาวุฟ(กลุ่มผูเ้ ดินทางโดยจิตวิญญาณในการ
แสวงหาพระผูเ้ ป็ นเจ้า,กลุ่มปั ญญาชน(ผูใ้ ช้สติปัญญาหาเหตุผล)

๒

ตลอดจน พวกซูฟีที่ปฏิบตั ิตนเสมือนนักพรตดาบสหรื อฤาษี และบรรดา
กลุ่มชนผูแ้ สวงหาความเป็ นมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์อย่างเลยเถิด หรื อบรรดาผูซ้ ่ ึง
ยืนหยัดอยูบ่ นคุณค่าเดียวของความสมบูรณ์ในอิสลาม
ท่านได้เน้นให้เห็นถึงคุณค่าแห่งความสมบูรณ์หลายในทุกๆคุณค่าของมนุษย์
ในอิสลามและพิจารณาว่ามนุษย์ผสู ้ มบูรณ์จะต้องมีแง่มุมต่างๆพร้อมกัน
ทุกด้านในตัวของเขา มิใช่โน้มไปสู่ ดา้ นใดด้านหนึ่งเพียงเท่านั้นและ
แบบอย่างของมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ที่แท้จริ งนั้น ท่านได้ช้ ีนาํ ไปยังท่านศาสดา
(ซ.ล)และอิมามอาลี(อ.)ตลอดจนบรรดาอะอิมมะฮฺ (อิมาม)จากครอบครัว
อะหฺ ลิลบัยตฺ ของท่านศาสดา (ซ.ล) ที่เป็ นมนุษย์ซ่ ึ งมีทุกๆคุณค่ารวมอยูใ่ นตัว
ของพวกท่านเหล่านั้นทั้งหมดซึ่ งท่านผูอ้ ่านสามารถที่จะแสวงหาคุณสมบัติ
ของมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์จากคําบรรยายของท่านที่องค์กรต่างๆได้นาํ มาเสนอ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในหนังสื อมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์เล่มนี้ตามความ
ปรารถนา
ขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงสู งส่ งที่ทาํ ให้ดว้ ยกับความรู ้
อย่างผูแ้ ปล ได้มีโอกาสพบกับท่านฮุจญะตุล้ อิสลาม อัสสะดุลลอฮฺ อีสาลัต
ซึ่ งเป็ นอาจารย์ผสู ้ อนวิชาตัฟซี รพระมหาคัมภีร์อลั กุรอานภาคภาษาอังกฤษ
ในเมืองกุมและมีโอกาสได้รับคําแนะนําและเพิ่มเติมความหมายที่สาํ คัญ
ทั้งหลายจากบทความ ตลอดจนความลึกลํ้าแห่งบทกวีจากต้นฉบับเดิมที่เป็ น
ภาษาฟารซี จนกระทัง่ ได้ทาํ ให้หนังสื อมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์เล่มนี้ไปสู่ จุดแห่ง
ความสมบูรณ์มากขึ้น
ขออัลลอฮฺ (ซ.บ)ผูท้ รงเกรี ยงไกรได้ทรงโปรดปกป้ องคุม้ ครองบรรดาผู ้
ศรัทธาทั้งหลายและทรงโปรดประทานแนวทางนี้ให้แก่บรรดาผูศ้ ึกษา
ค้นคว้าแสวงหาแนวทางที่เที่ยงตรงเหล่านั้นโดยทัว่ หน้ากัน

๓

ภาคที่หนึ่ง มนุษย์ ผ้ ูสมบูรณ์
มนุษย์ ท่ บี กพร่ องกับมนุษย์ ท่ ปี กติดี
การสรรเสริ ญทั้งมวลเป็ นสิ ทธิ แด่เอกองค์อลั ลอฮ์
ขอความจําเริ ญและสันติพึงมีแด่ท่านศาสดามุฮมั มัด (ซ.ล) และ
อะฮ์ลุลบัยต์ ผูบ้ ริ สุทธิ์ ท้งั หลายของท่าน
อัลลอฮ์ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อลั กุรอานว่า
“และจงรําลึกถึง ขณะทีพ่ ระผู้อภิบาลของอิบรอฮีมได้ ทดสอบเขา ด้ วย
พระบัญชาบางประการ แล้ วเขาก็ได้ สนองตามพระบัญชานั้นโดยครบถ้ วน
พระองค์ ตรัสว่า แท้ จริงข้ าจะให้ เจ้ าเป็ นผู้นํามนุษย์ ชาติ เขากล่าวว่า และจาก
ลูกหลานของข้ าพระองค์ ด้วย พระองค์ ตรัสว่ า สั ญญาของข้ านั้นจะไม่ ได้ แก่
บรรดาผู้อธรรม”
ภายใต้การบรรยายในหัวข้อเรื่ อง“ มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์”จากทัศนะของอิสลาม
มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ หมายถึง มนุษย์ผเู ้ ป็ นแบบอย่างซึ่ งสู งส่ งและเลิศเลอหรื อ
การแสดงความหมายใดๆอื่นที่บุคคลสามารถจะกล่าวได้วา่ มนุษย์ก็
เหมือนกับสิ่ งอื่นๆทุกสิ่ งอาจจะสมบูรณ์หรื อไม่สมบูรณ์ ปกติดีหรื อบกพร่ อง
ผูท้ ี่ปกติดีก็เช่นเดียวกันอาจจะปกติและสมบูรณ์ท้งั สองอย่างหรื อปกติดีแต่
ไม่สมบูรณ์ก็ได้
การรู ้จกั มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์หรื อมนุษย์ผเู ้ ป็ นแบบอย่างจากแง่คิดแห่งอิสลามนั้น
เป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับเรามุสลิมทั้งหลาย

๔

แนวทางในการรู้ จักมนุษย์ ผ้ ูสมบูรณ์ ในทัศนะอิสลาม
เพราะว่าเป็ นประหนึ่งแบบอย่างและตัวอย่างอันลํ้าเลิศ ความพยายามที่จะให้
เท่าเทียมกันซึ่ งเราอาจทําได้ ถ้าเรามีความประสงค์ที่จะให้ความเป็ นมนุษย์
ของเราบรรลุถึงความสมบูรณ์ภายใต้คาํ สอนทั้งหลายแห่งอิสลาม
เพราะฉะนั้น เราควรจะได้รับรู ้วา่ มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์คืออะไร ไฉนเขาจึงถูก
มองประหนึ่งผูส้ มถะและผูเ้ ลิศลํ้าในทางสติปัญญาและอะไรเป็ นลักษณะ
พิเศษทั้งหลายของเขาเพื่อว่าเราอาจจะได้ตระเตรี ยมตัวของเราเอง สังคมของ
เราและปั จเจกชนอื่นๆทั้งหลายของเราให้วางอยูบ่ นแบบอย่างที่ดีเลิศอันนั้น
ได้ แต่มาตรว่าเรามิได้รู้จกั ว่ามนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ในอิสลามเป็ นเช่นไร
แน่นอนที่สุด เราก็มิสามารถที่จะกลายมาเป็ นมุสลิมผูส้ มบูรณ์ได้หรื อแม้แต่
จะเทียบเคียงกันสักอย่างเดียวกับมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ก็ไม่ได้มาจากทัศนะของ
อิสลาม มีอยูส่ องแนวทางที่จะรู ้บุรุษผูส้ มบูรณ์ วิธีหนึ่งก็คือทําการตรวจสอบ
จากอัลกุรอานว่าเป็ นอย่างไร เป็ นประการแรก และจากสุ นนะฮ์(อัลฮาดีษ)
เป็ นประการที่สองที่ได้กาํ หนดความชัดเจนของมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ไว้
แม้วา่ มันจะหมายถึง การเป็ นผูส้ มบูรณ์ดา้ นการศรัทธาและการเป็ นมุสลิมที่ดี
เลิศกระนั้นก็ตาม มุสลิมผูส้ มบูรณ์ คือ บุคคลผูซ้ ่ ึ งได้บรรลุถึงความสมบูรณ์
ในอิสลาม ผูศ้ รัทธาที่สมบูรณ์ ก็คือ ผูซ้ ่ ึ งบรรลุแล้วซึ่ งความสมบูรณ์พร้อมใน
การศรัทธาของเขา
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ณ บัดนี้ เราจะต้องตรวจสอบกันว่าพระมหาคัมภีร์อลั กุรอานหรื อสุ นนะฮฺได้
พูดถึงบุคคลดังกล่าวไว้อย่างไร และด้วยลักษณะพิเศษอันใด โดยบังเอิญเรามี
หลายสิ่ งหลายอย่างที่จะอ้างถึงจากแหล่งที่มาของทั้งสองสิ่ ง(อัลกุรอาน
และอัล-ฮาดีษ) แนวทางที่สอง ก็คือ การพิจารณาความเป็ นอยูอ่ ย่างแท้จริ ง
ของบรรดาปั จเจกบุคคลผูซ้ ่ ึ งสร้างสมแนวทางตามแบบอย่างอันลํ้าเลิศแห่ง
คัมภีร์อลั กุรอานและอิสลามมิใช่ที่อุปโลกน์ข้ ึนมาเองหรื อตามความนึกฝัน
แต่เป็ นความจริ งแท้และบุคคลิกภาพตามความเป็ นจริ งซึ่ งดํารงอยู่
อย่างหลากหลายในขั้นตอนต่างๆของความสมบูรณ์ที่ระดับอันสู งส่ งของมัน
หรื อแม้แต่ ณ ขั้นตอนอันแสนตํ่าต้อยบอบบางก็ตาม ที่ท่านศาสดามุฮมั หมัด
(ซ.ล) ผูท้ รงเกียรติ คือแบบอย่างแห่งมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ในอิสลาม
และอิมามอาลี (อ) ก็คือ อีกแบบอย่างหนึ่งการรู ้จกั มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์
หมายความว่า การรู ้จกั ท่านอย่างละเอียดถี่ถว้ นมิใช่รู้จกั เพียงแต่ชื่อการสื บ
ตระกูลหรื อหลักฐานการแสดงตัว (บัตรประชาชน) ของท่านเพียงเท่านั้น
บางทีเราอาจจะรู ้จกั ท่านดังนี้ เช่น อาลี คือ บุตรของอบูฏอลิบและเป็ น
หลานชายของอับดุลมุฏฏอลิบและมารดาของท่านคือ ฟาติมะฮฺบุตรี ของ
อะซัด และภรรยาของท่านคือ ฟาติมะฮฺ ซะฮฺรอ(อ)และเขาเป็ นบิดาของ
ฮะซันและฮุเซน กับวันเดือนปี ที่ท่านเกิดและเสี ยชีวติ และสนามรบใดๆที่
ท่านได้ทาํ การต่อสู ้และอื่นๆ ฯลฯ
แต่วา่ การรู ้จกั เช่นนี้เป็ นการรู ้จกั เพียงบัตรประชาชนของท่านเพียงเท่านั้น
และหาได้เกี่ยวกับท่านในฐานะที่เป็ นมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ ไม่การยอมรับอาลี (อ)
หมายถึง การรู ้จกั บุคลิกลักษณะของท่านมากไปกว่าการรู ้จกั ตัวตนของท่าน
ถึงขั้นที่เราได้ทาํ ความคุน้ เคยกับบุคลิกภาพทั้งหมดของท่านในฐานะมนุษย์ผู ้
สมบูรณ์แห่งอิสลามและจนกระทัง่ ถึงขั้นที่เราได้เอาท่านมาเป็ นแบบอย่างที่ดี
และยอมรับท่านอย่างแม้จริ งมิใช่ตามตัวอักษร
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ความแตกต่ างของคําว่ า “สําเร็ จ” กับ “สมบูรณ์
แต่ในฐานะผูน้ าํ และอิมามของเรา เมื่อเราปฏิบตั ิตามและเอาเยีย่ งอย่าง
ท่านและเราก็จะเป็ นชีอะฮฺ ผูป้ ฏิบตั ิตามมนุษย์น้ นั ชีอะฮฺ หมายถึง บุคคลผูซ้ ่ ึ ง
ร่ วมแนวทางของอาลี (อ) มิใช่ดว้ ยเพียงถ้อยคําหรื อความรู ้สึกทางจิตใจ
เท่านั้นแต่ดว้ ยการกระทําโดยเจริ ญรอยตามท่าน ตลอดจนการปฏิบตั ิตาม
ในทางปรัชญาและข้อกําหนดในทางการศึกษาวิชาการทั้งหลายอย่างลํ้าลึก
แนวทางทั้งสองในการรู ้จกั มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์น้ ีมิใช่จะเป็ นเพียงแต่ประโยชน์
ในทางทฤษฎีเท่านั้น แต่เราจะต้องให้ความรู ้ดงั กล่าวนี้เพื่อที่จะปฏิบตั ิตาม
แนวทางทั้งหลายที่เปิ ดเผยโดยอิสลามในอันที่จะได้มาเป็ นมุสลิมที่แท้จริ ง
และทําให้เป็ นสังคมอิสลามอย่างเที่ยงแท้ดว้ ยแนวทางเช่นนี้ได้ถูกแสดง
ออกมาอย่างเปิ ดเผยและผลลัพธ์ก็ได้ถูกอรรถาธิ บายมาแล้ว แต่คาํ ถามก็ได้
เกิดขึ้นเกี่ยวกับความหมายของความสมบูรณ์บางสิ่ งบางอย่างอาจจะดู
ประหนึ่งว่าแจ่มชัดแต่สิ่งทั้งหลายที่แสดงออกโดยชัดแจ้ง บางครั้งก็ยากที่จะ
อธิ บายยิง่ ไปกว่าเรื่ องราวทั้งหลายที่ลาํ บากสับสนเสี ยอีก
ในภาษาอาหรับคําสองคําที่มีความหมายว่า “สมบูรณ์”และคําว่า “สําเร็ จ”

เป็ นคําที่มีความหมายใกล้เคียงซึ่ งกันและกันแต่ก็มิได้ถูกต้องคล้ายคลึง
แน่นอนเสี ยทีเดียวในความหมายและคําทั้งสองมีความตรงกันข้ามใน
ความหมายของข้อบกพร่ อง

ความแตกต่างในระหว่างคําทั้งสองมีดงั นี้ คําว่า “สําเร็ จ”บ่งบอกถึงสิ่ งใดสิ่ ง

หนึ่งซึ่งได้มีการจัดเตรี ยมไว้ตามแผนงาน เช่น บ้านหลังหนึ่งหรื อมัสยิด ถ้า
หากว่าส่ วนหนึ่งของมันไม่เสร็ จสิ้ นมันเป็ นความไม่สมบูรณ์หรื อขาดตก
บกพร่ อง

๗

แต่บางอย่างอาจจะสําเร็ จและจนบัดนี้ในข้อนั้นอาจจะคงอยูว่ า่
ความสมบูรณ์ ความสําเร็ จ คือ ความเจริ ญก้าวหน้าตามแนบราบไปยัง
จุดสู งสุ ดของการพัฒนา
ส่ วนความสมบูรณ์ คือ แนวตั้งฉากที่ได้ข้ ึนไปสู่ ระดับขั้นสู งสุ ดอย่างเป็ นไป
ได้ เมื่อเราพูดถึงความสมบูรณ์วทิ ยปั ญญาหรื อความรู ้ก็จะอ้างอิงไปถึงระดับ
ขั้นอันสู งส่ งของความรู ้และวิทยปั ญญาที่มีอยูก่ ่อนแล้ว มนุษย์คนหนึ่งอาจจะ
สําเร็ จในความรู ้ตามแนวราบโดยปราศจากการเป็ นผูส้ มบูรณ์ไปตาม
แนวตั้งฉากซึ่ งมีผคู ้ นเป็ นผูส้ าํ เร็ จเพียงครึ่ งเดียวหรื อแม้นอ้ ยนิด ยิง่ ไปกว่านั้น
แต่เมื่อบรรลุถึงการทําให้สมบูรณ์แล้วยังคงมีระดับสู งส่ งหลายระดับของ
ความสมบูรณ์ กระทัง่ ถึงสภาพสมบูรณ์ที่ดีเลิที่สุด

การใช้ ศัพท์ ของคําว่ า “มนุษย์ ผ้ ูสมบูรณ์ ”
คําว่า สมบูรณ์น้ ี มิได้มีอยูใ่ นอักษรศาสตร์ อิสลามจนกระทัง่ ถึงศตวรรษที่เจ็ด
ของฮิจเราะฮ์ศกั ราช ปั จจุบนั ที่ใช้กนั มากในแถบประเทศยุโรป แต่ได้มีการ
ใช้เป็ นครั้งแรกในโลกอิสลามโดย อะรี ฟผูม้ ีชื่อเสี ยง คือ ท่านมุฮฺยดิ ดีน
อารอบี อันดาลูซีย ์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นบิดาแห่งวิชาอิรฟานอิสลามและบรรดาอะรี ฟ
อิสลามอีกหลายท่าน รวมทั้งบรรดาผูร้ ู ้ชาวอิหร่ านที่พดู ภาษาฟารซี
แม้กระทัง่ เมาลาวี ผูซ้ ่ ึ งเคยเป็ นสานุศิษย์ของท่านมาแล้ว ความยิง่ ใหญ่
ปราดเปรื่ องของเมาลาวีจะด้อยลงทันที ถ้าจะนํามาเปรี ยบเทียบกับมุฮฺยดิ ดีน
ในทางวิชาอิรฟาน เขาเป็ นคนสัญชาติอาหรับและเป็ นผูส้ ื บสกุลของ
ฮาตัมตาอีแห่งอันดาลูเซี ย( ซึ่ งก็คือประเทศสเปนในปั จจุบนั )

๘

เขาได้เดินทางไปตามประเทศอิสลามหลายประเทศและเสี ยชีวติ ที่ดามัสกัส
ซึ่ งเป็ นสถานที่ฝังศพของเขา
เขามีลูกศิษย์อยูค่ นหนึ่งชื่อว่า “ศ็อดรุ ดดีน กูนะวี”เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถ

รองลงมาจากอาจารย์ของเขาในฐานะผูร้ ู ้ทางวิชาอิรฟาน อิรฟานในอิสลาม
(ซึ่ งเป็ นวิชาการที่ลึกลับซับซ้อนอย่างมากนั้น)ได้ถูกจัดให้เป็ นรู ปแบบของ
วิชาการอย่างสมบูรณ์โดยมุฮฺยดิ ดินและสานุศิษย์ของเขา(ศ็อดรุ ดดีน)ซึ่ งรับ
เอาความคิดทั้งหลายของมุฮฺยดิ ดีนโดยผ่านมาทางศ็อดรุ ดดีน บุคคลผูน้ ้ ีใช้
คําศัพท์วา่ “มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์” จากแนวคิดเฉพาะของอิรฟาน แต่วา่ เรามุ่ง
หมายที่จะสนทนากันจากทัศนะของอัลกุรอาน มีมนุษย์อยูม่ ากมาย ซึ่ งเป็ น
ผูม้ ีร่างกายปกติหรื อพิการ
แต่ท่านจงอย่าได้พิจารณาในความเป็ นผูม้ ีนยั น์ตาบอดหูหนวกอ่อนเปลี้ยเสี ย
ขาหรื อความตํ่าเตี้ย(ของร่ างกาย)มาเป็ นประหนึ่งข้อบกพร่ องของคุณงาม
ความดีแห่งบุคลิกภาพหรื อของความเป็ นมนุษย์
ดังตัวอย่าง เช่น โสเครตีส ปรัชญาเมธี ชาวกรี ก ผูม้ ีชื่อเสี ยง ซึ่ งบางครั้งถือกัน
ว่าเหมือนดัง่ ศาสดาท่านหนึ่ง เขาเป็ นบุคคลที่ข้ ีเหร่ ที่สุดแต่ความไม่สวยงาม
เช่นนี้ก็มิได้ถือว่าเป็ นข้อบกพร่ องอย่างหนึ่ง(ของเขา)
อบุลอะลา มุอรั รอ และฏอฮา ฮุเซน แห่งยุคสมัยของเรา ก็เป็ นผูท้ ี่มีนยั ตา
พิการความเป็ นคนตามืดบอดเช่นนี้ เป็ นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งของ
บุคลิกภาพกระนั้นหรื อ? ดังนั้น นี่ก็หมายความว่า บุคคลมีบุคลิกภาพในทาง
ร่ างกายและวิญญาณเหมือนกันด้วยการคํานวณที่แตกต่างกันทั้งสองอย่างมัน
คือ ข้อผิดพลาดที่จะทึกทักเอาว่า วิญญาณนั้นเป็ นสิ่ งหนึ่งที่ข้ ึนอยูก่ บั ร่ างกาย
วิญญาณสามารถที่จะเจ็บป่ วยได้ ในขณะที่ร่างกายยังปกติดีอยูห่ รื อไม่ ?

๙

ความผิดปกติทางร่ างกายและจิตวิญญาณ
นี่คือคําถามในตัวของมันเอง บรรดาผูซ้ ่ ึ งได้ปฏิเสธความแท้จริ งของ
วิญญาณและมีความเชื่อต่อลักษณะพิเศษทางวิญญาณว่า เป็ นอิทธิ พล
โดยตรงของระบบประสาทสําหรับความคิดของพวกเรานั้น ทุกสิ่ งทุกอย่าง
ขึ้งอยูก่ บั ร่ างกายตามความเชื่อของพวกเขาก็คือว่า ถ้าหากว่าวิญญาณเกิด
เจ็บป่ วยมันเป็ นเพราะว่าร่ างกายป่ วยและการเจ็บป่ วยทางใจอันที่จริ งก็
เปรี ยบเสมือนการเจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยเช่นกัน
นับว่าเป็ นโชคดีที่ได้มีการพิสูจน์กนั ในปั จจุบนั นี้วา่ ร่ างกายจะสามารถ
ปกติสมบูรณ์ได้น้ นั เกี่ยวกับเลือดอันเป็ นส่ วนประกอบระบบประสาทธาตุที่
เป็ นอาหารจําเป็ นสําหรับร่ างกาย(วิตามิน)และอื่นๆ ฯลฯและนอกไปจากนี้
บุคคลอาจจะเป็ นโรคป่ วยทางใจ ดังเช่น ได้รับความทุกข์ทรมานจากสิ่ งที่
พวกเขาทั้งหลายเรี ยกกันว่า “โรคแทรกซ้อน”ชนิดหนึ่ง ด้วยประการฉะนั้น

หนทางในการรักษาโรคประสาทอาจจะมิตอ้ งบําบัดโรคโดยยาแต่อย่างใด
เลยก็ได้ เราสามารถที่จะหายามาสักชนิดหนึ่งเพื่อรักษาใครสักคนซึ่ งได้รับ
ทุกข์ทรมานจากโรคของความหยิง่ ยะโสซึ่ งเป็ นโรคชนิดหนึ่งทางใจที่ยงุ่
เหยิงกระนั้นหรื อ?เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความหยิง่ ทรนงของบุคคล
หนึ่งไปสู่ ความนอบน้อมถ่อมตนหรื อว่าจากความเป็ นผูม้ ีใจคอโหดร้ายของ
เขามาสู่ ความเป็ นผูม้ ีเมตตา ด้วยวิธีให้ยาสักหนึ่งเม็ดหรื อด้วยการฉี ดยาเพื่อ
เป็ นการขจัดออกไปซึ่ งผลของโรคดังกล่าวซึ่ งบางครั้งเป็ นเหตุให้บางคนดัง
ตัวอย่างเช่น เขาไม่ยอมหยุดนิ่งจนกว่าจะได้กระทําการแก้แค้นกระนั้นหรื อ ?
อะไร คือ ความรู ้สึกของการผูกพยาบาทนี้ ?
อะไร คือ ความริ ษยาซึ่ งได้ปลุกเร้าให้บุคคลหนึ่งไม่พึงพอใจในการ
ได้รับเนี้ยะมัตของผูอ้ ื่นจนมีความต้องการที่จะขจัดมันออกไปเสี ย ?

๑๐

คนอย่างนั้นมิได้คิดอยากที่จะได้รับเนี้ยะมัตดังกล่าวแก่ตวั เขาเองดอกความ
ริ ษยาของคนที่เป็ นปกติน้ นั มักจะเอาจุดหมายของตัวเองขึ้นหน้าอยูเ่ สมอและ
นี่ก็มิใช่ความผิดแต่ความปรารถนาที่จะให้เกิดอันตรายและความเสี ยหาย
ทั้งหลายแก่ผอู ้ ื่นนั้นนับเป็ นความป่ วยไข้อย่างหนึ่ง ท่านจะพบผูค้ นเช่นว่านั้น
ที่ได้เตรี ยมการเพื่อจะทําอันตรายต่อตัวเขาเองทั้งหมด ถึงแม้วา่ จะเป็ น
อันตรายต่อผูถ้ ูกริ ษยาเพียงบางส่ วนก็ตามเรื่ องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์ ได้
กล่าวไว้ในเรื่ องนี้ในสมัยของคอลีฟะฮ์ผหู ้ นึ่ง เศรษฐีได้ซ้ื อทาสมาหนึ่งคนซึ่ ง
เขาได้ปฏิบตั ิต่อทาส นับตั้งแต่เริ่ มต้นเสมือนผูม้ ีบรรดาศักดิ์จดั หาอาหารและ
เสื้ อผ้าอย่างดีที่สุดแก่ทาส ตลอดจนเงินทองเหมือนดังเป็ นบุตรของเขาเอง
ทีเดียวหรื อแม้แต่ทุ่มเทไปมากกว่านั้น แต่วา่ ทาสได้สังเกตเห็นว่านายของเขา
มีความรู ้สึกไม่สบายในอยูเ่ สมอ ในที่สุดเศรษฐีได้ตกลงใจที่จะปลดปล่อยให้
ทาสเป็ นอิสระพร้อมกับจัดหาทุนทรัพย์บางส่ วนให้แก่ทาสด้วยคืนหนึ่งใน
ขณะที่เขาทั้งสองอยูด่ ว้ ยกันนายทาสได้กล่าวขึ้นว่า“เจ้ารู ้หรื อไม่วา่ ทําไม่
ข้าจึงได้ปฏิบตั ิต่อเจ้าอย่างดีที่สุด”ทาสจึงได้ถามถึงเหตุผลนายทาสกล่าว
ว่า“ข้ามีสิ่งหนึ่งที่จะขอร้องให้เจ้ากระทําซึ่ งถ้าเจ้าปฏิบตั ิตามเจ้าจะได้รับ
ผลประโยชน์ท้ งั หมดที่ขา้ มีและจะมอบให้แก่เจ้า แต่ถา้ เจ้าปฏิเสธข้าจะไม่
พอใจเจ้าเลย”ทาสกล่าวว่า“ฉันจะปฏิบตั ิตามทุกอย่างที่ท่านขอร้อง
ท่านเป็ นผูอ้ ุปการะของฉันซึ่ งได้ให้ชีวติ แก่ฉนั ”นายทาสจึงได้กล่าวว่า
“เจ้าจะต้องให้คาํ มัน่ สัญญาแก่ขา้ ว่า เจ้าจะปฏิบตั ิอย่างซื่ อสัตย์และดีที่สุด
สําหรับข้านั้นข้าเกรงว่าเจ้าจะปฏิเสธมัน”ทาสกล่าวว่า“ฉันสัญญาว่าจะ
กระทําในสิ่ งที่ท่านต้องการ”นายทาสกล่าวว่า“คําขอร้องของข้าก็คือเจ้า
จะต้องตัดศีรษะของข้าตามสถานที่และเวลาที่ถูกกําหนด”

๑๑

ทาสร้องอุทานขึ้น“อะไรกันนี่ !ฉันจะทําเช่นนั้นได้อย่างไร? นายทาสกล่าว
ว่า“นัน่ คือสิ่ งที่ขา้ ปรารถนา ทาสกล่าวว่า“มันเป็ นไปไม่ได้เช่นนั้น”
นายทาสกล่าวว่า “ข้าได้รับคํามัน่ สัญญาจากเจ้าแล้ว เจ้าจักต้องกระทํามัน”
ดึกสงัดของคืนหนึ่ง เขาได้ปลุกทาสให้ตื่นขึ้นและมอบมีดที่คมกริ บให้แก่
ทาสเล่มหนึ่งและถุงใส่ เงินที่เปี่ ยมล้น จากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาของ
เพื่อนบ้านคนหนึ่งและได้บอกแก่ทาสได้ตดั ศีรษะเขาที่นนั่ และจากนั้นก็ให้
หลบหนีไปยังที่ใดก็ตามที่ทาสต้องการ ทาสได้ขอถามถึงเหตุผลสําหรับการ
กระทําเช่นนั้น เขาก็ตอบว่า “ข้าเกลียดชายผูน้ ้ ีและขอเลือกเอาความตายดีกว่า
ที่จะเห็นหน้าเขา เราเป็ นคู่แข่งกัน (ในทางการค้า)
แต่เขาได้ล้ าํ หน้าข้าไปและเก่งกาจสามารถกว่าข้าในทุกๆด้าน ข้าร้อนเร่ าไป
ด้วยความเกลียดชังเขา ข้าปรารถนาที่จะให้เขาถูกจําคุกด้วยการเป็ นฆาตกรที่
ถูกอุปโลกน์ข้ ึนและด้วยความคิดเช่นนี้ (เท่านั้น)
เป็ นสิ่ งหนึ่งที่จะบรรเทาความทุกข์ระทมแก่ขา้ ให้ทุกคนรู ้วา่ เขาคือคู่แข่ง
ของข้าและดังนั้นเขาก็จะถูกตัดสิ นประหารชีวติ สําหรับการกระทําดังกล่าว
ทาสได้พดู ขึ้น “ท่านดูประหนึ่งผูเ้ บาปั ญญาและสมควรแล้วต่อความตาย
เช่นนี้” ดังนั้น เขาจึงตัดศีรษะนายของเขาและหลบหนีไปคู่แข่งของเขาได้ถูก
จับกุมจากผลที่เกิดขึ้นและถูกคุมขังแต่ไม่มีผใู ้ ดเชื่อว่าเขาจะเป็ นผูส้ ังหาร
คู่แข่งของเขาบนหลังคาบ้านของเขาเอง ซึ่ งมันเป็ นเรื่ องเหลือเชื่อ ในที่สุด
ทาสมีความรู ้สึกอยากที่จะเป็ นเผยความจริ งในฐานะสํานึกต่อความผิดบาป
เขาได้พบกับเจ้าหน้าที่และสารภาพความจริ งเมื่อเจ้าหน้าที่ท้ งั หลายได้เข้าใจ
เรื่ องราวพวกเขาก็ปล่อยคนทั้งสองคือทาสและเพื่อนบ้านผูน้ ้ นั เป็ นอิสระไป
นี้คือความจริ งอย่างหนึ่งที่วา่ ความอิจฉาริ ษยานั้นคือโรคชนิดหนึ่ง

๑๒

คัมภีร์อลั กุรอานกล่าวไว้ไน ซูเราะฮ์อชั ชัมซ์ อายะฮ์ที่ 9ความว่า
“ผู้ซึ่งทําให้ (ตนเอง)บริสุทธิ์ แท้จริงเขานั้นเป็ นผู้ประสบความสํ าเร็จอย่าง
ใหญ่หลวงและแท้ จริงผู้ซึ่งโสมมเขาจะสู ญเปล่า ”
ด้วยเหตุน้ ี ข้อเสนออันดับแรกของอัลกุรอาน ก็คือการขัดเกลาตนเองให้
สะอาดบริ สุทธิ์ ปราศจากอาการป่ วยด้วยโรคแทรกซ้อน ความโง่เขลา
การหันเหและการเปลี่ยนแปลง ท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ฟังเรื่ องราวใน
อดีตที่มีรายงานว่า มีผคู ้ นซึ่ งเนื่องมาจากพวกเขาพากันละเมิดต่อบาปได้ถูก
สาปแช่งโดยบรรดาศาสดาในยุคสมัยของพวกเขาและด้วยเหตุน้ ี พวกเขาจึง
ถูกเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างหน้าตาจากมนุษย์ กลายเป็ นเดรัจฉาน บ้างก็เหมือนลิง
สุ นขั ป่ า หมีและสัตว์อื่นๆมากมายและผูท้ ี่มิได้ถูกเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย
บางทีจิตใจหรื อวิญญาณอาจจะกลับกลายไปสู่ ความเป็ นเดรัจฉานซึ่ งมีความ
ชัว่ ร้ายเลวทรามอย่างที่มิอาจพบพานได้เลยบนโลกนี้
คัมภีร์อลั กรุ อาน ได้กล่าวถึงบรรดาคนเหล่านั้นว่า
“ผู้ซึ่งอยู่ในความตํ่าช้ าหลงผิดและเป็ นผู้ซึ่งตํ่าต้ อยยิง่ กว่าบรรดาสั ตว์สี่
เท้าทั้งหลาย” (ซู เราะฮ์ อลั อะร็อฟ อายะฮ์ ที่ 179)
สิ่ งดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร?ในเมื่อบุคคลิกภาพของมนุษย์ข้ ึนอยูก่ บั
หลักธรรมจริ ยาและคุณลักษณะต่างๆทางจิตวิญญาณของพวกเขาและถ้า
ปราศจากซึ่ งสิ่ งดังกล่าวแล้วเขาก็จะกลายเป็ นสัตว์ร้าย (ในร่ างของมนุษย์)
ด้วยเหตุน้ ี มนุษย์ผมุ ้ ีความบกพร่ องทั้งหลายบางทีก็ตกตํ่าถึงระดับของการ
เปลี่ยนแปลงความเป็ นอยู่ ซึ่ งบางคนอาจจะคิดว่า นั้นคือความฝันแต่ท้ งั หมด
มันคือความจริ งแท้

๑๓

และแน่นอนยิง่ ชายผูห้ นึ่งกล่าวว่า ครั้งหนึ่งพวกเราได้ไปประกอบพิธี
ฮัจญ์พร้อมกับท่านอิมามซัจญาด (อ.)ในขณะที่เรามองไปยังเบื้องล่างซึ่ งเป็ น
ทะเลทรายทุ่งอะรอฟะฮ์ซ่ ึ งที่นน่ั เนืองแน่นไปด้วยผูแ้ สวงบุญที่เดินทางมา
ประกอบพิธีฮจั ญ์อย่างมากมายในปี นี้

ท่านอิมามซัจญาด(อ.)ได้กล่าวขึ้นว่า “มันคือความอึกทึกครึ กโครมแต่นอ้ ย

ไปด้วยผูแ้ สวงบุญ”

ชายผูน้ ้ นั กล่าวว่า“ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า ท่านอิมาม (อ.)ได้ให้สายตาพิเศษอัน
ใดแก่ขา้ พเจ้าเพราะว่า เมื่อท่านได้ช้ ีให้ขา้ พเจ้ามองไปยังเบื้องล่างอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าเห็นก็คือในทะเลทรายที่เต็มไปด้วยผูแ้ สวงบุญ
เมื่อครั้งแรกนั้น บัดนี้มนั เต็มไปด้วยฝูงสัตว์ที่เดินกันขวักไขว่ไปมาและ
มองเห็นผูท้ ี่เป็ นมนุษย์จาํ นวนน้อยนิดเท่านั้นและจากนั้นท่านอิมามซัจญาด
(อ.)จึงได้บอกแก่เขาว่า ภาพที่เห็นนั้นคือ ความเกี่ยวพันกับความคิดที่ก่อขึ้น
ภายในจิตใจของผูค้ นเหล่านั้น(ธาตุแท้)นี้คือความแท้จริ งทีเดียว แต่ถา้ พวก
เราที่เรี ยกกันว่าหัวสมัยใหม่ไม่ยอมรับมันแล้ว เราก็เป็ นผูผ้ ดิ พลาดในยุคสมัย
ของเราเอง ยังคงมีอยูแ่ ละเป็ นบุคคลผูซ้ ่ ึ งสามารถเห็นอุปนิสัยอันแท้จริ งของ
บุคคลอื่นๆได้วา่ เหมือนกับเดรัจฉานทั้งหลายไม่รับรู ้สิ่งใดเลยเว้นแต่การ
บริ โภคหลับนอนและการสมสู่ พวกเขาได้สูญเสี ยคุณลักษณะทั้งหลายแห่ง
ความเป็ นมนุษย์ของเขาและหวนกลับคืนสู่ ความเป็ นสัตว์ร้ายต่างๆ
เราได้อ่านในคัมภีร์อลั กุรอาน ซูเราะฮ์อนั นะบะอฺ อายะฮ์ที่ 18-19
“วันซึ่งทีเ่ ป่ า(สั งข์ จะถูกเป่ า )ดังนั้นจะถูกนํามารวมกันเป็ นกลุ่มๆและ
ท้ องฟ้าก็จะถูกเปิ ดออกแล้ วมีประตูท้งั หลายอยู่ในมัน”

๑๔

บรรดาผูน้ าํ ศาสนาหลายท่านได้กล่าวซํ้าแล้วซํ้าอีกว่า จะมีผคู ้ นเพียงกลุ่ม
เดียวเท่านั้นจากในหมู่ของผูท้ ี่ตายไปแล้วที่จะฟื้ นขึ้นมาในรู ปร่ างของมนุษย์
ส่ วนผูค้ นอื่นๆนั้นจะปรากฏขึ้นเหมือนสรรพสัตว์ จําพวกเสื อ ลิง แมลงป่ อง
งูและจําพวกมด
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงกระทําสิ่ งดังกล่าวนั้นโดยปราศจากเหตุผลหรื อ ? เปล่าเลย
เหตุผลทั้งหลายย่อมมีอยู่ เมื่อมนุษย์หนึ่งมิได้กระทําในสิ่ งใดๆเลยในโลกนี้
แต่วา่ ได้กดั ต่อย(เหมือนแมลงมีพิษ)และสําหรับผูท้ ี่มีการกระทําต่างๆคล้าย
ลิงในโลกนี้ก็จะเป็ นเหมือนลิงในโลกหน้าและบุคคลที่ชอบข่มขู่คาํ รามผูค้ น
เมื่ออยูบ่ นโลกนี้ เขาก็จะปรากฏเป็ นสุ นขั ในโลกหน้า ด้วยเหตุน้ ี มนุษย์จะพา
กันฟื้ นขึ้นจากความตาย ความมุ่งมาดปรารถนาและนิสัยสันดานอันแท้จริ ง
ของเขา ความปรารถนาของท่านบนโลกนี้ อยากเป็ นมนุษย์ที่ดีหรื อ
สิ งสาราสัตว์หรื อนก
ท่านก็จะได้รับรู ปแบบตามต้องการในวันแห่งการฟื้ นคืนชีพและนัน่ ก็คือว่า
ทําไมเราจึงถูกห้ามมิให้เคารพภักดีสิ่งอื่นในเว้นแต่อลั ลอฮฺ (ช.บ.)
พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงเที่ยงแท้องค์เดียวเท่านั้น เพราะถ้าเราเคารพภักดีสิ่งใดสิ่ ง
นั้นก็จะอยูก่ บั เราในโลกหน้า ถ้าเราบูชาเงินตรามันก็จะกลายเป็ นพระเจ้าของ
เราในโลกหน้า ดังที่ อัลกุรอานกล่าวไว้ใน ซูเราะฮ์อตั เตาบะฮ์ (บารออัต)
อายะฮ์ที่ 34และ 35ดังนี้
“และ(สํ าหรับ)บรรดาผู้ทสี่ ะสมทองคําและเงินเพิม่ ขึน้ และมิได้ ใช้ มันไป
ในหนทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ) จงประกาศแก่เขาเถิดถึงการลงโทษอย่าง
เจ็บปวดในวันที(่ ทรัพย์ สมบัติทถี่ ูกสะสม)มันจะถูกเผาจนร้ อนในไฟนรก
ครั้นแล้วหน้ าผากของพวกเขาและสี ข้างของพวกเขาและหลังของพวก
เขาจะถูกตีตราด้ วยมัน(และ)นี่คือสิ่ งทีม่ ันได้ สะสมขึน้ มาสํ าหรับตัวเจ้ าเอง”

๑๕

(เกี่ยวกับโลหะที่ร้อนและละลายที่จะอยูก่ บั เราในวันแห่งการฟื้ นขึ้นและ
อย่าได้กล่าวว่า ธนบัตรที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกนํามาแทนเหรี ยญโลหะหรื อ
เหรี ยญเงินและทองแล้ว (บางคนอาจจะปลอดภัยจากการถูกตีตรา)
เพราะในโลกหน้า ธนบัตรที่ธนาคารนําออกจําหน่ายเหล่านั้นแหละที่มนั จะ
กลับคืนลงสู่ ไฟซึ่ งสามารถที่จะลุกโชติช่วงท่วมท้นนรกได้ดีกว่าเหรี ยญเงิน
และเหรี ยญทองทั้งหลายเสี ยอีก ดังนั้น มนุษย์ซ่ ึ งมีโรคแทรกซ้อนจึงเป็ น
ความบกพร่ องและบุคคลผูซ้ ่ ึ งบูชาวัตถุจึงเป็ นคนไม่สมบูรณ์และที่จะ
เปลี่ยนไปได้ความสมบูรณ์ในทุกๆชนิดของทุกสิ่ งถูกสร้างมีความแตกต่าง
กัน มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์แตกต่างไปจากมะลาอิกะฮ์ผสู ้ มบูรณ์และต่างก็มีการ
แยกแยะลําดับขั้นของความสมบูรณ์ของตนเอง
ผูท้ ี่บอกเล่าแก่เรา ความมีอยูข่ องมะลาอิกะฮ์ได้บอกว่าพวกเขาทั้งหลายถูก
สร้างมาจากสติปัญญาและความคิดอันบริ สุทธิ์ และความคิดโลกียต์ ณั หา
โมหะและความโกรธอื่นใดไม่มีอยูใ่ นพวกเขา สัตว์ท้งั หลายนั้นเต็มไปด้วย
โลกียแ์ ละไม่มีสิ่งที่อลั กรุ อานเรี ยกว่าวิญญาณของพระผูเ้ ป็ นเจ้า (ที่ถูกเป่ าเข้า
ไปในตัวของมนุษย์) แต่มนุษย์คือส่ วนผสมของสิ่ งสองอย่างทั้งทางด้าน
โลกียวิสัยและทางด้านของความบริ สุทธิ์ ท้ งั ความสู งส่ งและความตํ่าต้อย
นี่คือสิ่ งที่ถูกพรรณนาไว้ในคําอรรถาธิ บายในหนังสื อ
“อูศุลกาฟี ”และกวีเมาลาวีได้ดดั แปลงไปเป็ นโคลงบทหนึ่งซึ่ งแปล
ความหมายได้ดงั นี้…คําบรรยายกล่าวไว้วา่ “พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูค้ วรแก่การ
สรรเสริ ญยกย่องได้สร้างสิ่ งถูกสร้างขึ้นมาสามจําพวกที่มีความแตกต่างกัน
จากสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งหลาย จําพวกแรกเป็ นกลุ่มของบรรดา
มะลาอิกะฮ์ซ่ ึ งเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ มีไหวพริ บมีความรู ้และไม่ขดั ต่อพระประสงค์
(ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า)และรู ้เพียงการกราบกราน(ภักดีพระองค์)เท่านั้น

๑๖

พวกเขาไม่มีสันดานของความละโมภและกิเลสตัณหาแต่เป็ นแสงอันบริ สุทธิ์
และดํารงชีวติ อยูด่ ว้ ยความรักจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า อีกจําพวกหนึ่งไม่มีความรู ้
เลยและขุนอ้วนท้วมเหมือนดังสัตว์ที่อยูก่ ลางทุ่งหญ้ามิได้เห็นอันใดเลยเว้น
แต่คอกและกองฟางไม่รู้ท้งั ความเลวร้ายและความมีเกียรติยศ จําพวกที่สาม
เป็ นพวกมนุษย์ซ่ ึ งครึ่ งหนึ่งเป็ นมะลาอิกะฮ์ อีกครึ่ งหนึ่งเป็ นลา ส่ วนที่เป็ นลา
นั้นโน้มเอียงไปสู่ ความตํ่าช้าและอีกส่ วนหนึ่งโน้มไปสู่ แนวทางที่ทาํ ให้
บริ สุทธิ์
บุคคลจะต้องตรวจสอบดูวา่ ส่ วนใดจะได้รับชัยชนะและส่ วนใดที่จะพิชิต
อีกส่ วนหนึ่ง”
อัลกุรอานได้กล่าวไว้ใน ซูเราะฮ์อลั อินซาน ( หรื ออัดดะหฺ ร์) อายะฮ์ที่
( 2-3) (ความว่า)

“แน่ นอนเราได้ สร้ างมนุษย์จากเชื้อเล็กๆของชีวติ ทีร่ วมกัน (ในตัวมันเอง)

เรามุ่งหมายทีจ่ ะทดลองเขา ดังนั้นเราได้ ทาํ ให้ เขาได้ ยนิ ได้ เห็น แน่ นอนเราได้
เปิ ดเผยแนวทางแก่ เขาเขาอาจจะขอบคุณหรือเนรคุณก็ตาม ”

อย่างนี้หมายความว่า เขาได้รับอนุญาตให้ได้ใช้ความสามารถทั้งหลาย
และถูกปล่อยให้เป็ นอิสระเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาสมควรจะได้รับ
รางวัลหรื อควรจะถูกลงโทษจากการกระทําทั้งหลายของเขา ด้วยเหตุที่สิ่งถูก
สร้างอื่นๆไม่มีคุณสมบัติดงั กล่าวนั้นเขาจึงต้องเลือกสรรหนทางของเขาเอง
และบรรลุถึงความสมบูรณ์โดยอาศัยความพอประมาณและความสมดุล
และด้วยการใช้ความสามารถพิเศษทั้งหลายของเขา เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมา
และมีความเป็ นปกติดีในทุกส่ วนของอวัยวะและแขนขาทั้งหมดเหล่านี้เป็ น
การประสานกลมกลืน

๑๗

แต่ถา้ หากว่าเติบโตขึ้นมาเหมือนตัวการ์ ตูนซึ่ งการเจริ ญเติบโตของอวัยวะ
บางส่ วนมากจนเกินไปและส่ วนอื่นๆมิได้เติบโตหรื อเติบโตเพียงเล็กน้อย,
เขาก็ไม่สามารถบรรลุถึงความสมบูรณ์ตามปกติได้ แต่การประสานกลมกลืน
อย่างหนึ่งและการพัฒนาทัว่ ไปหมด (ทัว่ ทั้งร่ างกาย) ก็มีผลในการเป็ นผู้
สมบูรณ์ตามปกติ
คัมภีร์อลั กุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อลั -บะกอเราะฮ์, อายะฮ์ที่ ๑๒4
(ความว่า)
“และเมื่อพระผู้เป็ นเจ้ าของเขาได้ ทดลองอิบรอฮีมด้ วยคําพูดบางอย่าง,
เขาได้ ปฏิบัติมั่นอย่ างครบครัน พระองค์ ได้ ตรัสว่ า, แน่ นอนฉันจะแต่ งตั้งเจ้ า
ให้ เป็ นอิมาม (ผู้นํา) แห่ งมนุษยชาติ, เขา (อิบรอฮีม) กล่ าวว่ าและจาก
ลูกหลานของข้ าพระองค์ (ด้ วยกระนั้นหรือ) อัลลอฮตรัสว่าข้ อสั ญญาของฉัน
มิได้ รวมไปถึงพวกทีอ่ ธรรม”
อิบรอฮีมได้ถูกทดสอบในหลายๆวิธี, รวมทั้งการพร้อมที่จะเสี ยสละ
บุตรชายของท่านเองเป็ นการพลีแด่พระผูเ้ ป็ นเจ้า , เมื่อเสี ยงเรี ยกร้องจากพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าได้กล่าวว่า (อัลกุรอาน ซูเราะฮ์อซั ซอฟฟาต, อายะฮ์ที่๑๐๔, 105)
และเราได้ร้องเรี ยกแก่เขาว่า โอ้อิบรอฮีม, แน่แท้เจ้าได้กระทําสมจริ งตาม
ความฝันแล้ว เมื่ออิบรอฮีมได้รับความสําเร็ จในการทดสอบผ่านขั้นตอน
ต่างๆทั้งหลายแล้ว
อัลกรุ อานได้กล่าว เกี่ยวกับท่านในซูเราะฮ์อนั นะฮ์ล์
อายะฮ์ที่120 ว่า
“แน่ นอนอิบรอฮีมเป็ นแบบอย่ างทีด่ ี , ผู้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ , เป็ นผู้ซื่อตรง,
และเขาหาได้ อยู่ในจําพวกทีส่ ร้ างภาคีท้งั หลายไม่ ”

๑๘

ท่านได้ยนื หยัดอย่างโดดเดี่ยวในการต่อสู้ตา้ นทานกับบรรดาผูป้ ฏิเสธ
ทั้งหมด, และเมื่อเป็ นเช่นนั้น พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงเรี ยกท่านว่าอิมาม, ผูน้ าํ และผู้
เป็ นแบบอย่างสําหรับผูอ้ ื่นทั้งหลายที่จะปฏิบตั ิตาม,อิมามอะลี(อ)เป็ นมนุษย์
ผูส้ มบูรณ์ผหู ้ นึ่งนับตั้งแต่คุณค่าทั้งหมดของมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นถึงจุดสู งสุ ดของ
มันในตัวของท่านและด้วยแบบฉบับของการประสานกลมกลืน
คุณอาจได้เคยเฝ้ ามองนํ้าขึ้นและนํ้าลดในทะเลซึ่ งเป็ นเหตุมาจากแรง
ดึงดูดของดวงจันทร์ วิญญาณของมนุษย์ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันกับเรื่ อง
ของสังคมที่แสดงให้เห็นเหมือนกับการขึ้นลงของนํ้า มนุษย์ท้งั หลายก็
ประสบกับภาวะนํ้าลดหรื อนํ้าท่วมนองอยูเ่ ช่นนั้นและแรงดึงดูดนี้บางครั้งก็
ไปสู่ ทิศทางเดียว, เช่นไปยังขอบเขตหนึ่งที่คุณค่าอื่นๆทั้งหมดที่ได้ถูกลืม
เลือนในหนทางนี้พวกเขาทั้งหลายเป็ นเหมือนกับผูค้ งไว้ซ่ ึ งความบกพร่ องซึ่ ง
ได้แสดงให้เห็นถึงการแพร่ หลายขึ้นมาในการพัฒนาตัวของมันเอง นี่คือ
ความจริ งที่วา่ มันมิใช่เป็ นความเบี่ยงเบนไปเสี ยทั้งหมด แต่มนั เป็ นความ
ไขว้เขวที่มกั จะมีอยูอ่ ย่างมากมายเสมอในวิถีทางเดียว บุคคลผูซ้ ่ ึ งมีการ
กระทําที่เลยเถิดบางทีก็นาํ สังคมไปสู่ ยงั แนวทางที่ไม่ปลอดภัยหรื อไปสู่
แนวทางอื่นๆได้ สิ่ งหนึ่งจากคุณค่าทั้งหลายของมนุษย์ที่ได้รับการ
ยืนยันโดยอิสลามก็คือการอิบาดัต(ภักดี)ซึ่งเป็ นการติดต่อ(ใกล้ชิด)กับพระผู้
เป็ นเจ้าแน่ทีเดียวในอิสลามทุกๆการกระทําการปฏิบตั ิ , เพื่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าคือ
การอิบาดัต, การมีงานทําการค้าขายเพื่อที่จะช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ของตนและการรับใช้สังคมก็เป็ นการอิบาดัตแต่การอิบาดัตในความหมาย
เฉพาะของมันนั้น, นอกจากนั้น ก็คือ การตื่นขึ้นในยามคํ่าคืนเพื่อการปฏิบตั ิ
ภารกิจทั้งหลายอันสําคัญ (คือการนมาซในยามดึก ตลอดจนการติดต่อ
ใกล้ชิดพระองค์ที่สุดของชีวติ และอื่นๆซึ่งในฐานะที่ท้ งั หมดเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของศาสนา

๑๙

และจะกระทําการยกเลิกมิได้บางครั้งท่านพบบรรดาปั จเจกชนหรื อชนหมู่
มากชี้นาํ ไปสู่ ดา้ นเดียวของการอิบาดัต, และแสดงคําแนะนําข้อปฏิบตั ิ
ต่างๆของการนมาซ, การเอานํ้าวูฎู, และอื่นๆทั้งหมดของสิ่ งที่ได้กระทํากัน
จนเลยเถิดนั้น, จะเป็ นสิ่ งที่ทาํ ลายสังคม) บางโอกาสแนวทางในการอิบาดัต
เช่นนี้ได้กลายมาเป็ นสิ่ งที่กาํ ลังนิยมกันในสังคมอิสลาม, และถ้าบุคคลได้รับ
ความเคยชินต่อมันสักครั้งหนึ่งแล้ว มันจึงเป็ นการยากลําบากที่จะรักษาความ
สมดุลเอาไว้, เช่นเดียวกันบุคคลหนึ่งไม่สามารถที่จะกล่าวแก่ตวั ของเขาเอง
ได้วา่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงสร้างเขาให้เป็ นมนุษย์ผหู ้ นึ่งมิใช่มะลาอิกะฮ์และ
ในฐานะที่เป็ นมนุษย์ผหู ้ นึ่งเขาควรจะพัฒนาตัวของเขาเองในทุกๆด้านอย่าง
ประสานกลมกลืน
ครั้งหนึ่งเคยมีรายงานถึงท่านศาสดา(ศ็อลฯ)(ขอความสันติจงมีแด่ท่านและ
บรรดาลูกหลาน)ว่า สาวกของท่านจํานวนหนึ่งได้จมดิ่งอยูก่ บั การอิบาดัต
(การนมาซเพียงอย่างเดียว) ท่านศาสดามีความรู ้สึกไม่ค่อยสบายใจ, จึงได้
มายังมัสญิดและร้องบอกด้วยเสี ยงอันดังว่า “ผูค้ นทั้งหลายเอ๋ ย มีอะไรปรากฏ
ขึ้นแก่คนบางกลุ่มซึ่ งได้อยูใ่ นหมู่ประชาชาติของฉันเล่า แม้แต่ฉนั ในฐานะที่
เป็ นศาสดาของพวกเจ้าก็ยงั มิได้ประกอบการอิบาดัตในวิธีเช่นนี้ดว้ ยการ
ไม่หลับนอนกันเลยทั้งคืน ส่ วนหนึ่งของกลางคืนฉันพักผ่อนและอยูก่ บั
ครอบครัวของฉัน ฉันมิได้ทาํ การศีลอด ทุกวันพวกเหล่านั้นผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ตามแนวทางใหม่ของพวกเขาได้หนั เห (บิดอะฮ์) ไปจากสิ่ งที่ฉนั ได้ปฏิบตั ิมา
(สุ นนะฮ์ของฉัน)”
ด้วยเหตุน้ ี ท่านศาสดาจึงได้ประกาศว่า “ค่านิยมอิสลามที่แท้จริ งกําลังจะถูก
ขจัดออกไปซึ่ งค่านิยมอื่นๆที่ผดิ พลาดในอิสลาม”และท่านได้ต่อต้านอย่าง
หนักหน่วงและเข้มงวดต่อแนวความคิดเลยเถิดเช่นนี้

๒๐

อัมร์ บินอัศ มีบุตรชายอยูส่ องคนชื่อว่า อับดุลลอฮ์กบั มุฮมั มัด คนแรกเป็ นผูท้ ี่
มีคุณธรรมสู งส่ งและได้แนะนําบิดาของเขาในอันที่จะปฏิบตั ิตามแนวทาง
ของท่านอะลี(อ)ในขณะที่คนหลังซึ่ งอยากให้บิดาของเขารักในโลกนี้และ
ยศถาบรรดาศักดิ์, อ้อนวอนพ่อของเขาให้ปฏิบตั ิตามมุอาวียะฮ์ อับดุลลอฮ์
เป็ นผูท้ ี่โน้มไปสู่ การอิบาดัตเสี ยส่ วนมาก ในยุคสมัยของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)
วันหนึ่งท่านศาสดา (ศ็อลฯ) พบกับเขาในระหว่างทางและได้กล่าวแก่เขาว่า
“ฉันได้ยนิ มาว่า เธอใช้เวลาทั้งคืนในการปฏิบตั ินมาซและตลอดทั้งวันในการ
ถือศีลอด”เขาให้คาํ ตอบด้วยการยอมรับ ท่านศาสดากล่าวว่า, “แต่ฉนั มิได้

ปฏิบตั ิเช่นนั้น และฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีของเธอ”

บางครั้ง บางคราว สังคมหนึ่งก็ช้ ีนาํ ไปสู่ การสละในทางโลกเป็ นการสละ
ในทางโลกซึ่ งเป็ นความจริ งอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้, และเป็ นคุณค่าหนึ่งซึ่ง
จักต้องมีอยูใ่ นความเจริ ญรุ่ งเรื องของสังคม แต่ว่าเมื่อทุกสิ่ งทุกอย่างในสังคม
หนึ่งได้วางรากฐานอยูบ่ นการละทิ้งโลกและไม่มีสิ่งอื่นใดเลย, จึงมีความ
ผิดพลาดบางอย่างอยูใ่ นนั้นค่านิยมอื่นๆอีกก็เพื่อที่จะรับใช้ผคู ้ น, และเป็ นสิ่ ง
ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยอิสลามและท่านศาสดา
, อัลกุรอาน ซูเราะฮ์อลั -บะกอเราะฮ์, อายะฮ์ที่๑๗7….กล่าวไว้วา่
“มันหาใช่ ความเทีย่ งธรรมไม่ ในการทีเ่ จ้ าหันหน้ าของเจ้ าไปทางทิศ
ตะวันออกและตะวันตก, แต่ ความถูกต้ องเทีย่ งธรรมนั้นคือบุคคลจะต้ อง
ศรัทธาในอัลลอฮ์ ”

๒๑

และโองการจบลงด้วยการเน้นหนักถึงคุณค่าแห่งการรับใช้มคั ลูก
(สิ่ งถูกสร้าง)ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าแต่บางครั้งผูค้ นก็มุ่งไปสู่ ความเกินต้องการ
และดังที่กวีซะอฺดี, ได้กล่าวไว้วา่
“การอิบาดัตมิใช่อื่นใดเว้นแต่เป็ นการรับใช้ผคู ้ น”
ถ้าเช่นนั้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการทําลายคุณค่าของการอิบาดัต , ดังเช่น
การขัดเกลาตนเอง, การแสวงหาความรู ้หรื อการญิฮาด, ซึ่ งทั้งหมดแม้วา่ เป็ น
สิ่ งที่มีคุณค่าสู งสุ ดมากมายสําหรับมนุษย์ในอิสลามก็ตาม ทุกวันนี้บรรดา
ปั ญญาชนทั้งหลายได้จินตนาการขึ้นมาว่าพวกเขาทั้งหลายได้คน้ พบ
หลักธรรมอันสู งส่ งแท้จริ งอย่างหนึ่งเรี ยกว่า “มนุษยชาติกบั ความมี
มนุษยธรรม”การรับใช้ผคู ้ นเป็ นสิ่ งที่ดีงามและเราควรจะต้องรับใช้พวก
เขาแต่ถา้ หากว่าเราจัดหาอาหารและเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่มให้กบั พวกเขาเพียง
อย่างเดียว, เราก็จะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิต่อพวกเขาเยีย่ งสัตว์ท้งั หลาย,โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ถ้าสมมุติวา่ เราไม่มีคุณค่าอันสู งส่ งในชีวติ ความเป็ นอยูใ่ ห้แก่พวกเขาและ
ถ้าหากว่าการรับใช้ผคู ้ นอยูใ่ นขอบเขตจํากัดเช่นนั้น,อะไรจะเป็ นความ
แตกต่างระหว่าง (อบูซรั ซึ่งเป็ นผูเ้ สี ยสละต่อสู่ และยืนหยัดรับใช้สังคม
อย่างสมถะอดทนพร้อมกับมอบหมายคุณค่าอันสู งส่ งในชีวติ การเป็ นอยู่
ให้แก่มวลชนในขณะที่มุอาวียะฮ์นาํ ไปสู่ ชีวติ ที่ฟุ่มเฟื อยไร้คุณค่าและฉลาด
แกมโกง)นี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของการลํ้าหน้าไปสู่ ความเกินต้องการ, คล้าย
กับการมุ่งไปยังคุณค่าที่สูงจนเกินไปของอิสรภาพ
อิสรภาพอยูใ่ นระหว่างความสู งส่ งแห่งคุณค่าทั้งหลายทางวัตถุท่านจะเห็นว่า
บรรดาผูซ้ ่ ึ งมีความเป็ นมนุษย์เป็ นผูพ้ ร้อมที่จะอดทนต่อความอดอยากหิ ว
โหยและสภาพอันเปลือยเปล่าของร่ างกายและพร้อมที่จะมีชีวติ อยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขทั้งหลายอันแสนยากเย็นถ้ามีขอ้ แม้วา่ พวกเขาทั้งหลายมิได้ถูกจองจํา
โดยมนุษย์อื่นใดและสามารถจะมีชีวติ อยูอ่ ย่างอิสระเสรี

๒๒

เรื่ องราวหนึ่งที่ได้บอกเล่าในหนังสื อ “กระจกของบรรดาผูร้ ู ้
ทั้งหลาย”เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอเวซิ นา(บู-อลีซินา)ซึ่ งครั้งหนึ่งได้รับตําแหน่ง
เป็ นรัฐมนตรี , วันหนึ่งเขาผ่านไปตามถนนสายหนึ่งด้วยการเผยให้เห็นท่าที
ของผูม้ ีอาํ นาจเมื่อเขาได้สังเกตเห็นคนขนขยะผูห้ นึ่งกําลังขนย้ายขยะที่เน่า
เหม็นเต็มแน่นออกจากบ่อและอเวซิ นาได้ยนิ เขาบนพึมพําถึงตัวเองเป็ น
คํากลอนที่มีความหมายถึงการยกย่องให้เกียรติตวั เขาเองในฐานะที่ได้
ประสบชีวติ การเป็ นอยูท่ ี่แสนง่ายบนโลกนี้อเวซิ นาหัวเราะที่ได้ยนิ ชายผูซ้ ่ ึ ง
กําลังทําอยูก่ บั งานอันสกปรกแต่มีความสําราญเช่นนั้น
เขาดึงบังเหี ยนม้าของเขา, แล้วเรี ยกชายผูน้ ้ นั ให้เข้ามาหาและกล่าวขึ้นว่า
“ด้วยวิธีการใดเล่าที่ท่านได้เลือกเอาการสรรเสริ ญตนเอง ”ชายผูน้ ้ นั ด้วย

ความรู ้จกั อเวซิ นาจากการปรากฏตัวอยูเ่ สมอของเขาตอบว่า “ข้าพเจ้าได้เลือก
ทํางานเช่นนี้เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ไม่ตอ้ งตกเป็ นทาสของผูใ้ ดเช่นในหนทางที่
ท่านกําลังเป็ นอยู,่ เป็ นการได้รับอิสรภาพเมื่อเป็ นคนขนขยะและเป็ นความ
ห่างไกลดีวา่ ยศตําแหน่งของท่านที่มากมายไปด้วยทรัพย์สินและการขึ้นอยู่
กับมัน”มันเป็ นคําพูดที่ทาํ ให้อเวซิ นาหน้าแดงกํ่าด้วยความอับอายและ
มิได้ให้คาํ ตอบอันใดเลยจะมีความจําเป็ นอันใดสําหรับบรรดาผูซ้ ่ ึ งดําเนิน
ชีวติ ฝักใฝ่ ไปในทางโลกต่อการที่จะละทิ้งจะอาหารที่ดีจากการมีทาสไว้คอย
รับใช้และละทิ้งจากความหรู หราโอ้อวดทั้งหมดจากนั้นก็กลายมาเป็ นคนขน
ขยะแล้วก็พดู ถึงเสรี ภาพเสรี ภาพเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้หรื อ? เปล่าเลย แต่
สําหรับสติสัมปชัญญะแห่งความรอบคอบแล้วมันเป็ นสิ่ งควรค่าแก่การ
สรรเสริ ญอย่างแท้จริ งที่วา่ ชายผูห้ นึ่งเลือกที่จะเป็ นคนเก็บขยะแทนที่จะเป็ น
ทาสคุณค่าเช่นนี้

๒๓

บางครั้งได้ถูกลืมเลือนในบางสังคม, แต่พอมันถูกปลุกเร้าในหมู่พวกเขา
พวกเขาทั้งหลายพากันอ้างว่าเสรี ภาพเท่านั้นเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าและลืมเรื่ องที่
เกี่ยวกับคุณค่าอื่นทั้งหลายอย่างเช่นความชอบธรรม,วิทยปัญญาและอื่นๆ
ส่ วนผูอ้ ื่นอีกก็อาจจะเห็นว่าความรักเท่านั้นที่เป็ นประหนึ่งคุณค่าและลืม
ในทางสติปัญญา, ดังที่บรรดาอารี ฟได้กระทํากัน, ขณะที่บางคนไปถึง
จุดสู งสุ ดอื่นๆก็คิดว่าความรักเป็ นความคิดฟุ้ งซ่านอย่างหนึ่ง, และในทาง
สติปัญญาเท่านั้นเป็ นสิ่ งที่คู่ควรแก่คุณค่าความรัก, สติปัญญา, ความเที่ยง
ธรรม, อิสรภาพ, การรับใช้และการอิบาดัตทั้งหมดเป็ นคุณค่าอันหลากหลาย
แล้วใครคือมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ ?บุคคลผูซ้ ่ ึ งกระทําการอิบาดัตอย่างแท้จริ งเพียง
อย่างเดียวหรื อผูท้ ี่สละแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายหรื อผูท้ ี่เกิดมาเป็ นไท (อิสรภาพ)
หรื อในความรัก, หรื อผูม้ ีไหวพริ บไม่มีใครสักคนเดียวจากพวกเหล่านี้คือ
มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ แต่ถา้ หากว่าคุณค่าทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการพัฒนาในตัว
ของเขาด้วยวิถีทางที่ประสานกลมกลืนแล้ว , เขาก็อาจจะได้รับการพิจารณา
ว่าสมบูรณ์อิมามอะลี (อ) คือ มนุษย์เช่นว่านั้นในหนังสื อ“นะห์�ุลบะลา
เฆาะฮ์”ส่ วนมากคุณจะพบกับถ้อยคําคําพูดที่โน้มน้าวจิตใจอย่างลึกซึ้ง
ที่สุดของท่าน, และในการอ่านหนังสื อเล่มนี้ , คุณจะได้เห็นภาพที่แตกต่าง
กันทั้งหลายของท่านบางครั้งในการอ่านคําสอนดังกล่าว คุณนึกว่า อเวซิ นา
่ สถานที่แห่งนั้น เมื่อคุณอ่านอีกแห่งหนึ่ง คุณก็จะ
กําลังแสดงปาฐกถาอยูณ
รู้สึกเหมือนกับว่ามุลลารู มีหรื อมุฮิยดิ ดีนอารอบีกาํ ลังพูดอยูก่ บั ตัวคุณเอง,
จากนั้นเมื่อคุณอ่านต่อไปอีกประหนึ่งว่า คุณสัมผัสกับเรื่ องราวแห่งความ
กล้าหาญของเฟรโดซี ,หรื อเรื่ องราวของชายผูถ้ ือความเป็ นอิสรภาพ,หรื อผูท้ ี่
นัง่ บริ กรรมคาถา,หรื อผูท้ ี่ละทิง้ สังคมแล้วมากระทําการอิบาดัตในสภาพของ
ผูใ้ ห้การเทศนาทั้งหมดจากบรรดาแง่มุมต่างๆของมนุษย์ได้แสดงตัวของเขา
เองให้เห็นในถ้อยคําทั้งหลายของอิมามอะลี (อ)

๒๔

และจากนั้นคุณก็จะเห็นว่าท่านยิง่ ใหญ่อย่างไรและเรากระจ้อยร่ อยอย่างไร
ในอดีตที่ผา่ นมานั้นเป็ นเวลาถึงห้าสิ บปี มาแล้ว , สังคมของเราได้โน้มเอียงไป
ในทางเรื่ องราวทั้งหลายของศาสนา, มุ่งสู่ หนทางแห่งการสันโดษบรรดา
ผูเ้ ผยแพร่ สั่งสอนมักจะจํากัดขอบเขตต่อบรรดาคําสอนทั้งหลายจาก
“นะห์�ุลบะลาเฆาะฮ์”ซึ่ งได้เน้นเกี่ยวกับเรื่ องราวของการสละโลก
เพียงเท่านั้น, เรี ยกโลกนี้วา่ เป็ นสถานที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราวและโลกหน้าคือ
ความเป็ นนิรันดร, และแนะนําประชาชนเพื่อการตระเตรี ยมสําหรับชีวติ ใน
โลกหน้า ส่ วนที่เหลือจากคําสอนทั้งหลายของ“นะห์�ุลบะบาเฆาะฮ์”
ประหนึ่งว่าไม่มีความเหมาะสมและอ้างว่าเพราะสังคมไม่สามารถที่จะรับ
มันไว้ได้มนั จึงได้หวนกลับไปสู่ ลาํ ดับหนึ่งจากคุณค่าทั้งหลายเพียงเท่านั้น
เป็ นระยะเวลานับพันปี , ที่ไม่มีผใู ้ ดอ่านคําสั่งของท่านอิมามอะลี (อ) ถึงมา
ลิกอัชตาร, ซึ่ งเต็มไปด้วยคําสัง่ ที่เกี่ยวกับการเมืองและสังคม, ในนั้น,
อะลี (อ) พูดจากถ้อยคําของท่านศาสดาว่า “ไม่มีผใู ้ ดสามารถจะบรรลุถึง
ระดับของสิ ทธิ และเสรี ภาพจากการถูกทอดทิ้งได้จนว่าพวกเขาทั้งหลายจะ
ได้ไปถึงสภาพหนึ่งซึ่ งเมื่อความอ่อนแอได้ยนื หยัดต่อต้านความแข็งแกร่ ง
และอ้างถึงสิ ทธิ ของพวกเขาโดยปราศจากคําพูดที่ตะกุกตะกัก(เกรงกลัว)”
ห้าสิ บปี มาแล้วที่สังคมมิสามารถเข้าใจสิ่ งนี้, เพราะว่ามันเป็ นสังคมที่มีคุณค่า
เดียวขณะที่คาํ พูดทั้งหลายของอะลี (อ) ถูกยับยั้งคุณค่าทั้งหมดของมนุษย์ก็
เท่ากับว่าปรากฏให้เห็นอยูใ่ นชีวประวัติและบุคลิกภาพของเขาเพียงเท่านั้น
ข้าพเจ้ามิได้มีความมุ่งหมายที่จะยกย่องสังคมของเราในปั จจุบนั แต่
เคราะห์ดีที่ค่านิยมบางอย่างอันคุม้ ค่าได้ปรากฏขึ้นในนั้นอย่างไรก็ตาม

๒๕

ข้าพเจ้าเกรงว่าคุณค่าต่างๆทั้งหลายจะกลายมาเป็ นมิติที่โดดเดี่ยวอีกครั้ง
หนึ่งและทําลายคุณค่าอื่นๆถ้าหากว่าเราใคร่ อยากที่จะมีอะลี (อ)ในฐานะที่
เป็ นแบบอย่างและเป็ นผูท้ ี่มีความสมบูรณ์อย่างสมดุลของเราแล้วสิ่ งนี้จึงไม่
น่าที่จะเกิดขึ้นท่านคือมนุษย์ผหู ้ นึ่งซึ่ งในบรรดาคุณค่าทั้งหมดของมนุษย์
ได้รับการพัฒนาอย่างประสานกลมกลืนในยามคํ่าคืนและในช่วงเวลาที่
ใกล้ชิดกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่มีอารี ฟคนใดที่จะสามารถเท่าเทียมท่านได้เลยใน
ความปลื้มปิ ติที่มีต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านและในการ(ส่ งจิต)ล่องลอยไปสู่
พระองค์ท่านเป็ นผูท้ ี่มีความลํ้าลึกอย่างมากในการอิบาดัตของท่านซึ่ งจะไม่มี
สิ่ งใดสามารถที่จะทําลายสมาธิ ในการภักดีของท่านได้เลยและความรักต่อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเช่นนี้คล้ายกับว่าได้นาํ ทางไปสู่ อีกโลกหนึ่งนี่คือวิธีที่ท่านอยูใ่ น
สถานที่แห่งการภักดีในยามราตรี กาล ในช่วงเวลากลางวัน ท่านเป็ นผูท้ ี่
แตกต่างกันไม่เหมือนกับบรรดานักพรตทั้งหลายท่านเป็ นผูท้ ี่ร่าเริ งเมื่อนัง่
สนทนาร่ วมกับบรรดาสหายของท่านและแม้แต่การกล่าวคําพูดที่สนุกสนาน
อัมร์ บินอัสส์ได้กล่าววิจารณ์ท่านว่า(อัมร์ บินอัศ คือแม่ทพั ของมุอาวียะฮ์)เป็ น
ผูท้ ี่ไม่เหมาะสมสําหรับตําแหน่งคอลีฟะฮ์โดยเหตุที่ท่านเป็ นผูท้ ี่สนุกสนาน
ร่ าเริ งประหนึ่งว่า ถ้าเป็ นคอลีฟะฮ์แล้วจะต้องมีในหน้าที่บ้ ึงตึงอยูเ่ สมอ
เพื่อที่จะขู่ตะคอกประชาชนในสนามรบก็เช่นเดียวกัน
ท่านก็เป็ นผูท้ ี่ร่าเริ งและยิม้ แย้มแจ่มใสแต่ณสถานที่กระทําการภักดีต่อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นท่านรํ่าไห้น้ าํ ตานอง
อัลกุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์(อัลมุซซัมมิล)อายะฮ์ที่6-7(ความว่า)…
“แน่ นอนการตื่นขึน้ ตอนกลางคืน แนวทางทีม่ ั่นคงสู่ การยึดเหนี่ยวและ
แน่ วแน่ ในคําพูด (การตื่นขึน้ หลังเทีย่ งคืนเพือ่ การภักดีและติดต่ อใกล้ชิด
กับอัลลอฮ์ (ซ.บ.) แน่ นอนในตอนกลางวันเจ้ ามีกจิ การทีย่ าวนาน”

๒๖

กลางคืนเพื่อการกราบกรานภักดี ส่ วนกลางวันสําหรับการดํารงชีพและ
การอยูร่ ่ วมกับสังคม
บทกวีของของฮาฟิ ซ บางครั้งก็ถูกนํามาเอ่ยเพื่อที่จะนําพาคนหนุ่มสาว
ไปในทางที่หลงผิดพวกที่ไม่ปรารถนาดีเหล่านั้นพากันกล่าวว่า นักกวีผู ้
ยิง่ ใหญ่ท่านนี้เป็ นคนติดเหล้าองุ่นส่ วนตามความเป็ นจริ งแล้วบทกวีท้งั หลาย
ของเขาเป็ นเรื่ องราวของจิตวิญญาณทั้งสิ้ น เขาเป็ นอุละมาผูซ้ ่ ึ งได้แปล
ความหมายของคัมภีร์อลั กุรอานและหลังจากนั้นก็ได้กลายเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงใน
ฐานะนักกวีผหู ้ นึ่งเขาได้ให้ความหมายของอายะฮ์อลั กุรอานข้างต้นมาเป็ น
บทกวีซ่ ึ งกล่าวว่า “ตะวันพรุ่ งรุ่ งทิวาเป็ นเวลาของกิจการและความมานะ
และยามราตรี เมื่อมีมาเป็ นเวลาของไวน์แห่งการภักดี ” อาลี (อ) ก็คือมนุษย์

เช่นว่านั้นและเป็ นที่รู้จกั กันในแนวทางนี้นบั เป็ นเวลาร่ วมพันกว่าปี มาแล้ว

ผูเ้ รี ยบเรี ยงหนังสื อ “นะห์�ุลบะลาเฆาะฮ์” ซัยยิดรอฎีได้กล่าวว่าสิ่ งที่น่า

แปลกในที่สุดเกี่ยวกับหนังสื อเล่มนี้ก็คือว่าท่านจะพบอาลี (อ) ในหลายๆ
โลกที่แตกต่างกันเมื่อท่านอ่านหนังสื อเล่มนี้ นัน่ คือในโลกแห่งการอิบาดัต ,
ในโลกแห่งปรัชญา, ในโลกของอิรฟาน, ในข่ายงานของกองทัพ, ในโลก
แห่งความเที่ยงธรรมของการพิพากษา, ในโลกแห่งฟะกีฮ, และอื่นๆอีก
มากมายและท่านอิมามอาลี (อ) มิเคยที่จะหนีห่างไปจากโลกใดโลกหนึ่งของ
มนุษย์เลย

๒๗

สะฟ์ ยิดดีนฮิลลี, นักกวีของศตวรรษที่หกของฮิจเราะฮ์ศกั ราชกล่าวเกี่ยวกับ
อิมามอาลี(อ)ว่า ท่านคือศูนย์รวมของสิ่ งตรงกันข้ามทั้งหมดท่านเป็ นทั้ง
ผูป้ กครองและนักปราชญ์เป็ นผูอ้ ่อนน้อมถ่อมตนและผูก้ ล้าหาญ ผูย้ ากไร้
และผูเ้ ผือ่ แผ่สุภาพและเฉี ยบขาด, เป็ นผูป้ ระกอบการภักดีที่ดื่มดํ่าลํ้า
ลึกและเป็ นบุรุษผูม้ ีภารกิจการกระทําอันจริ งจังท่านเป็ นวีรบุรุษในขอบเขต
ความรู ้ท้ งั หมดของมนุษย์บางสิ่ งบางอย่างที่เราไม่สามารถเป็ นได้แต่อย่าง
น้อยเราก็สามารถที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งความแน่นอนของขั้นตอนแห่งความสมดุล
ในจํานวนคุณค่าทั้งมวลเพื่อที่จะได้ถูกเรี ยกว่าเป็ นมุสลิมที่แท้จริ งสักคนหนึ่ง
ในฐานันดรที่แตกต่างกันนั้น
ธรรมชาติของมนุษย์เราทราบดีวา่ มีความแตกต่างกันในทัศนะทั้งหลาย
เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์สองทัศนะที่ยนื ยันถึงความตรงกันข้ามซึ่ งกัน
และกันซึ่งก็คือแนวคิดในทางจิตนิยมและวัตถุนิยม
ตามทัศนะของพวกจิตนิยมมนุษย์ คือ ส่ วนประกอบของร่ างกายและจิต
วิญญาณอย่างแท้จริ งวิญญาณมีความเป็ นนิรันดรและไม่มีการบุบสลายไป
พร้อมกับความตายและเราก็ทราบดีวา่ ศาสนาและตําราทั้งหลายในอิสลามก็
ได้ยนื ยันต่อความคิดนี้
ส่ วนตามทัศนะของพวกวัตถุนิยมนั้นมนุษย์ประกอบด้วยเครื่ องจักรกลไก
ของร่ างกายเพียงแค่น้ ีเท่านั้นซึ่ งก็จะถูกทําลายไปพร้อมกับความตายและการ
แยกชิ้นส่ วนของมันก็หมายถึงการล้มละลายแห่งตัวตนของเขาถึงแม้วา่ จาก
ความแตกต่างกันอย่างมากมายของความคิดดังกล่าวนี้ยงั มีบางสิ่ งบางอย่าง
ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ท้ งั สองกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกันและนัน่ ก็คือการอยูข่ อง
สิ่ งที่เชื่อได้วา่ มิได้เป็ นวัตถุมาแต่เดิมซึ่ งบางทีเรี ยกกันว่าสติปัญญาและเป็ น
สิ่ งที่มอบให้แก่มนุษย์ซ่ ึ งคุณค่าและบุคลิกภาพของเขา

๒๘

และถ้าหากว่า มนุษย์ขาดมันเขาก็จะตกตํ่าถึงขั้นของสรรพสัตว์ท้ งั หลาย
กวีซะอฺ ดีได้พรรณนความคิดนี้ออกมาเป็ นบทกวี
“ร่ างกายของมนุษย์จะสู งส่ งก็โดยวิญญาณของเขาส่ วนความหรู หรา
ของเสื้ อผ้าและตาหรื อเพียงแค่จมูกปากแล้วไซร้
แล้วสิ่ งใดเล่าจะเป็ นความแตกต่างในระหว่างภาพที่อยูบ่ นฝาผนังกับ

มนุษยชาติ”

มีสุภาษิตหนึ่งกล่าวว่า “มันช่างเป็ นการง่ายเสี ยนี่กระไรต่อการ
ที่จะกลายมาเป็ นผูร้ ู ้สักคนหนึ่งและมันช่างยากยิง่ อย่างเหลือหลายในการที่จะ
เป็ นมนุษย์ที่แท้จริ งสักคนหนึ่ง”

มันมีขอ้ กําหนดอันหลากหลายในบรรดาคุณลักษณะซึ่งขึ้นอยูก่ บั บุคลิกภาพ
และคุณงามความดีของบุคคล
ความเบี่ยงเบนซึ่งเกิดขึ้นในปั จเจกชนหรื อในชนหมู่มากมีอยูด่ ว้ ยกันสอง
ประเภท
1) บรรดาผูเ้ ป็ นปฏิปักษ์ต่อคุณค่าทั้งหลายของมนุษย์ซ่ ึ งได้พากันยืนหยัด
ต่อต้านคุณค่า ดังเช่น ผูป้ กครองที่กดขี่ข่มเหงต่อต้านคัดค้านความเที่ยงธรรม
ยับยั้งขัดขวางอิสระเสรี ภาพ, ไม่เชื่อในพระผูเ้ ป็ นเจ้าและขาดระเบียบวินยั
ขัดขวางการอิบาดัตและการเคารพภักดี (ยังพระผูเ้ ป็ นเจ้า) ตลอดจนโง่เขลา
เบาปั ญญาต่อต้านความเฉลียวฉลาดและไหวพริ บความคิดเช่นนี้จะตั้งอยูไ่ ด้
ไม่นาน เพราะว่าในไม่ชา้ การต่อต้านคุณค่าดังกล่าวนี้ก็จะถูกลบล้างไปใน
ที่สุด

๒๙

2) ความเบี่ยงเบนของอีกกลุ่มหนึ่งที่รับรู ปแบบมาจากโรคมะเร็ งร้ายซึ่ ง
เติบโตแพร่ หลายขึ้นจากคุณค่าหนึ่งและลบล้างคุณค่าอื่นๆทั้งหมด
ดังตัวอย่างเช่น การตะเซาวุฟที่เป็ นคุณค่าหนึ่งและเป็ นบรรทัดฐานของ
มนุษยชาติแต่วา่ บุคคลหนึ่งหรื อสังคมหนึ่งอาจจะหันไปสู่ มนั ถึงขนาดที่ไม่
เอาในใส่ ต่อทุกๆคุณค่าอื่นๆคุณค่าทั้งหลายของมนุษย์ บางทีกล่าวกันว่า
บังเกิดขึ้นภายใต้หวั ข้อเดียวกันดังที่ได้แสดงความคิดเห็นโดยบรรดาอารี ฟ
ของเราและนักการศาสนาทั้งหลายผูเ้ ป็ นแบบอย่างของเราและนัน่ คือ
ความรู ้สึกอย่างหนึ่งของความเจ็บปวดซึ่ งบางสิ่ งบางอย่างที่ไม่มีในสัตว์
ทั้งหลายความเจ็บปวดคือบ่อเกิดของความไม่สุขสบาย ในเวลาเดียวกัน มันก็
เป็ นสิ่ งบอกเตือนให้ระมัดระวังไว้เพื่อที่จะหาสาเหตุในวิถีทางนี้ มันคือ
ความเมตตาอย่างหนึ่งถึงแม้วา่ บางสาเหตุจะหาไม่พบก็ตามเมาลาวี, ได้แสดง
ความคิดเห็นดังกล่าวนี้เป็ นโคลงบทหนึ่ง “ถอนหายใจและครวญคราง คือ
อาการเจ็บไข้ตระเตรี ยมตื่นตัวไว้ตามเวลานั้น
เมื่อใดที่ท่านป่ วยไข้ท่านสํานึกขึ้นมาได้ในความผิดพลาด สําหรับท่าน
บาปนั้นจึงเป็ นที่น่ารังเกียจ, ผูซ้ ่ ึ งมีความระแวดระวังมากกว่าใครๆก็จะ
เจ็บปวดมากกว่าทุกคนเขาผูซ้ ่ ึ งมีความสังวรมากกว่าก็จะเป็ นผูท้ ี่ซูบผอม
มากกว่าใครๆ” ดังนั้น มันคือ ความแน่นอนที่วา่ การเจ็บปวดป่ วยไข้มี

ประโยชน์เช่นนี้ คือว่ามันทําให้ท่านมีความระมัดระวังและห่วงใย (หมายถึง
ผูท้ ี่มีความรับผิดชอบและรับรู ้มากกว่าจึงต้องซูบซี ดมากกว่าและเจ็บปวด
มากกว่า) ความไม่รู้สึกเจ็บปวดก็เหมือนกับไม่มีความรู ้สึกและไม่มีความ
เข้าใจอันใดเลยเสมือนหนึ่งผูเ้ บาปั ญญาสิ่ งไหนจะดีกว่ากันระหว่างการเป็ น
ผูโ้ ง่เขลาและไม่มีความรู ้สึกเจ็บปวดหรื อว่าเป็ นผูท้ ี่ระมัดระวังตื่นตัวอยูเ่ สมอ
และมีความรู ้สึกเจ็บปวด

๓๐

บางครั้งกล่าวกันว่า เป็ นปราชญ์ผผู ้ อมโซอย่างโสเครตีสยังดีกว่าคนโง่ที่อว้ น
พี ดัง่ สุ กรเป็ นผูค้ งแก่เรี ยนและดํารงไว้ซ่ ึ งความเฉลียวฉลาดแต่ขาดความสุ ข
สบายทั้งหลายดีกว่าผูข้ าดสติที่สามารถสรรหาบรรดาความบรมสุ ขทั้งมวล
นักอักษรศาสตร์ ของเราเต็มไปด้วยข้อกล่าวหามากมาย
ในฐานะที่พวกเขาเป็ นผูม้ ีไหวพริ บที่ชาญฉลาด สําหรับพวกเขามิเคย
ได้รับความสุ ขกายสบายใจแก่ตนเองเลย
กวีบทหนึ่งกล่าวไว้วา่ “ไหวพริ บและวิทยปั ญญาของข้าเป็ นศัตรู แก่ขา้
ข้าปรารถนาที่จะให้หูตาของเข้าจงอย่าได้เปิ ดออกมาเพื่อรับรู ้
กวีอีกบทหนึ่งกล่าวว่า “จงอย่างเป็ นคนฉลาดเพื่อจะเศร้าเสี ยใจให้แก่คน
บ้า แต่จงเป็ นคนบ้าเพื่อที่จะได้รับความโศกเศร้าใจจากคนฉลาด”
แต่วา่ ทัศนะเช่นนั้นเป็ นความผิดพลาดเขาผูซ้ ่ ึ งได้บรรลุถึงขั้นแห่งความ
เป็ นมนุษยชาติและมีความเข้าใจอย่างมาก แต่ความรู ้สึกที่อ่อนไหวตลอดจน
ความเจ็บปวดรวดร้าวมาแล้วจะไม่กล่าวเช่นนั้นเลยว่าไหวพริ บและ
วิทยปั ญญาของเขาเป็ นศัตรู แก่เขาถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องแล้วเขาควรที่จะต้อง
กลับมาสู่ คาํ กล่าวของท่านศาสดามุฮมั มัด(ศ็อล)ที่กล่าวว่า “เพื่อนแท้ของ
บุคคลนั้น ก็คือ ปั ญญาปฏิภาณของเขาและศัตรู ที่แท้จริ งของเขาก็คือความโง่
เขลาของเขานัน่ เอง” เขาผูซ้ ่ ึ งถือว่าไหวพริ บปฏิภาณของเขาคือ

ศัตรู น้ นั มิเคยมีความรู ้สึกไม่สบายใจหรื อมิเคยประสบกับความโชคร้ายอัน
เนื่องมาจากความโง่เขลาของเขาเลย, มิเช่นนั้นแล้ว เขาก็จะไม่ต้งั ข้อสังเกต
ขึ้นมาอย่างนั้นการป่ วยไข้ทางร่ างกายก็เช่นเดียวกัน, ในข้อนั้นจะต้องมีความ
เจ็บปวด, ไม่เช่นนั้นการเจ็บป่ วยก็ไม่สามารถที่จะรับการวินิจฉัยที่มาของ
โรคและผลแห่งการรักษาได้ความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นมาอย่างทันทีทนั ใดและ
ปราศจากการเจ็บปวดนั้นเป็ นอันตรายยิง่ นัก

๓๑

อะไรคือ ความเจ็บปวดของมนุษย์? มันมิได้หมายถึง ความเจ็บปวดทั้งหลาย
ในทางร่ างกายเพียงเท่านั้น แต่มนั คือความเจ็บปวดอย่างหนึ่ง (ในทางจิต
วิญญาณ)ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นความเร้นลับโดยบรรดาผูไ้ ขความลี้ลบั มหัศจรรย์ผรู ้ ู ้
ของเราและเป็ นลักษณะเฉพาะแก่มนุษย์ท้งั หลาย และด้วยเหตุผลเช่นนี้
มนุษย์จึงได้ฝักใฝ่ ไปในทางของมะลาอิกะฮ์ เพราะว่ามะลาอิกะฮ์น้ นั
เป็ นอิสระจากความเจ็บปวด การเจ็บปวดของมนุษย์ดงั กล่าวนั้นเป็ นความ
เจ็บปวดเพื่อการแสวงหาพระผูเ้ ป็ นเจ้า เป็ นความจริ งอย่างหนึ่งที่วา่ มนุษย์ถูก
ให้กาํ เนิดมาโดยการเป่ าวิญญาณของพระผูเ้ ป็ นเจ้าในโลกอื่น , และมันมิได้
ประกอบขึ้นด้วยสิ่ งที่เหมือนกันกับสิ่ งต่างๆของโลกนี้ท้งั หมด
เขามีความรู ้สึกอย่างหนึ่งที่ต่างกันออกไปและเหิ นห่างกับบรรดาสิ่ งถูกสร้าง
ทั้งหมดในโลกนี้ , ด้วยเหตุที่พวกมันทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงได้และหมด
สภาพลงได้ท้ งั หมดมันจึงมิใช่คุณค่าแห่งความผูกพัน, อย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็
มีความกังวลอยูต่ ลอดกาล, และนี่คือสิ่ งที่ดึงดูดเขาไปสู่ การอิบาดัตและ
การเคารพภักดีต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า , ติดต่อกับพระองค์, ใกล้ชิดพระองค์, ใน
ฐานะเป็ นรากฐานเดิมของเขา มีเรื่ องราวที่เป็ นคติมากมายในหมู่ผรู ้ ู ้ศาสตร์ ล้ ี
ลับของเราเกี่ยวกับการกลับคืนสู่ รากฐานเดิมของตนเอง
บทกวีได้พดู ถึงนกแก้วตัวหนึ่งที่ถูกจับใส่ กรงมาจากประเทศอินเดีย
ตลอดเวลา นกปรารถนาที่จะทําลายกรงขังเพื่อจะบินหนีกลับรัง
เมาลาวี, ได้บอกเล่าเรื่ องราวของไม้ออ้ ซึ่ งถูกตัดออกจากต้นกอของมัน, และ
จากนั้น เราจึงได้ยนิ เสี ยงขลุ่ย (ซึ่ งทําจากไม้ออ้ ) ครํ่าครวญอย่างโศกเศร้า
อาลัยหา นี่คือ การแยกกันอยูก่ บั ความปรารถนาที่จะกลับรวมกันใหม่
บางครั้ง พวกเขาได้เปรี ยบเทียบบุคคลกับช้าง มันจะต้องถูกเคาะหัวอยูเ่ สมอ
เพื่อว่ามันจะได้ไม่มีโอกาสคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของมัน

๓๒

ส่ วนมากของเรื่ องราวที่เป็ นคติเปรี ยบเทียบทั้งหลายเหล่านี้กล่าวได้วา่ ,
มนุษย์มีความกระวนกระวายใจเพื่อจะกลับคืนสู่ โลกหน้า, พวกเขามี
ความรู ้สึกเจ็บปวดที่ได้แยกกันและครํ่าครวญหาเพื่อการกลับคืนยัง
พระองค์
อิมามอาลี(อ)ในการสนทนากันครั้งหนึ่งกับโกเมล อิบนิ ซิ ยาด, ได้เปิ ดเผยว่า
ไม่มีผใู ้ ดเลยที่เขาได้ไขความลี้ลบั จากหัวใจของเขา แต่ท่านกล่าวว่า มีปัจเจก
ชนบางคนบนโลกนี้ผซู ้ ่ ึ งได้บรรลุถึงจุดแห่งความสมบูรณ์อย่างเที่ยงแท้ใน
ความรอบรู ้และมีความรู ้สึกว่าไม่มีช่องว่างอันใดที่จะแยกพวกเขาออกไป
จากวิญญาณแห่งความแน่นอนได้,ซึ่ งสิ่ งนี้เป็ นความยากลําบากสําหรับผูค้ น
ที่มีชีวติ อยูอ่ ย่างสุ ขสําราญและพวกวัตถุนิยมที่จะบรรลุถึงความสําเร็ จในจุด
นี้ได้แต่เป็ นความสะดวกสบายและง่ายดายสําหรับพวกเขา(ผูศ้ รัทธา)ทั้ง
หลาย,และอะไรคือความหวาดหวัน่ ของพวกผูไ้ ม่ศรัทธา,
กล่าวคือ, การอยูอ่ ย่างสันโดษกับพระผูเ้ ป็ นเจ้า คือวิถีทางแห่งความเป็ น
มิตรภาพสําหรับพวกผูศ้ รัทธาซึ่ งพวกเขาร่ วมทางไปพร้อมกับประชาชนแต่
วิญญาณของพวกทะยานขึ้นสู่ ความสู งส่ ง,และขณะที่พวกเขาทั้งหลายพํานัก
อยูบ่ นโลกนี้พวกเขาก็จะอยูพ่ ร้อมกันในโลกหน้าด้วยวิธีดาํ เนินการผ่าน
ความลี้ลบั และการอิบาดัตที่ดื่มดํ่าความเจ็บปวดทั้งหลายตลอดจน การติดต่อ
อย่างใกล้ชิดกับพระองค์ที่อาลี(อ)มีอยู่
ความรักที่มีต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างนี้ได้ทาํ ให้การอิบาดัตทั้งหมดปราศจาก
ความรู ้สึกใดๆต่อสิ่ งที่ดาํ เนินไปอยูร่ อบๆตัวท่านและท่านมิได้มีความ
เจ็บปวดเลยแม้วา่ ลูกธนูจะถูกดึงออกจากร่ างกายของท่าน(ขณะประกอบ
อิบาดัต) ความเจ็บปวดที่ถูกแยกออกไปจากกันเช่นนี้

๓๓

เนื่องจากความรักที่มีต่ออัลลอฮ(ซบ) (พระผูเ้ ป็ นเจ้า) และความปรารถนาเพื่อ
การใกล้ชิดพระองค์จะไม่มีวนั สิ้ นจนกว่าเขาจะได้บรรลุถึงเป้ าหมายแห่งการ
เชื่อมสัมพันธ์กบั พระองค์
.อัลกุรอาน ซูเราะฮ์อรั เราะอฺ ดุ อายะฮ์ที่ 28
กล่าวว่า “บรรดาเหล่านั้นผูซ้ ่ ึ งศรัทธาและซึ่ งหัวใจของพวกเขาสงบลงโดย

การซิ กรุ ้ลลอฮ ณ บัดนี้ แน่นอนยิง่ โดยการซิ กรุ ้ลลอฮจึงทําให้หวั ใจสงบลง ”
เมาลาวีได้อา้ งถึงเรื่ องที่ให้คติของชายผูห้ นึ่งซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มิเคยหยุดยั้งจากการ
ติดต่อใกล้ชิดกับพระเป็ นเจ้าและคงอยูด่ ว้ ยการกล่าวยํ้าพระนามของพระองค์
อยูเ่ ช่นนั้น
ครั้งหนึ่ง ซาตานได้มาหาเขาและล่อลวงเขาด้วยการแสดงอากัปกิริยา
เช่นเดียวกันนั้น จนกระทั้งเขาได้หยุดชะงักจากการซิกรุ ้ลลอฮนับแต่น้ นั มา
อีกวันหนึ่งซาตานได้มาหาชายผูน้ ้ ีอีกและกล่าวว่า
“ด้วยการกล่าวนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างซํ้าซากตลอดจนการตื่น
ขึ้นมาในตอนรุ่ งอรุ ณของท่านเพื่อการเคารพภักดีพระองค์และรวมทั้งการ
ครํ่าครวญหาของท่านนั้น ท่านเคยได้ยนิ คํากล่าวจากพระองค์สักครั้งหนึ่ง
ไหมว่าข้าอยูท่ ี่นี่”

๓๔

ถ้าหากว่าท่านท่องเที่ยวไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งและครํ่าครวญ
อย่างมากมายเช่นนี้ท่านก็จะได้รับคําตอบอย่างน้อยก็หนึ่งครั้ง คําพูดนี้
ปรากฏเป็ นเหตุผลแก่ชายผูน้ ้ นั ดังนั้น เขายังคงนิ่งเฉยอยูใ่ นความฝันอีกครั้ง
หนึ่งเสี ยงที่เอ่ยขึ้นโดยไม่เห็นผูใ้ ดได้ถามเขาเกี่ยวกับการที่ได้หยุดยั้งจากมี
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าเขาตอบว่าไม่วา่ จะเป็ นการครํ่าคราญหา
ทั้งหมดของเขาและความเจ็บปวดรวดร้าวของเขาอันเนื่องมาจากความรักที่มี
ต่อพระองค์ก็ตามเขามิเคยได้รับคําตอบจากพระองค์เลยเสี ยงนั้นกล่าวว่า
“ข้าถูกส่ งมาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อให้คาํ ตอบแก่ท่านความเจ็บปวดรวดร้าว
จากความรักที่พระองค์ได้ทรงใส่ ไว้ในหัวใจของท่านนั้นแหละคือการตอบ
รับจากพระองค์”

อิมามอาลี(อ)ในดุอากุเมลของท่านกล่าวว่า “ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า

โปรดอภัยในบาปนั้นซึ่ งเป็ นเหตุให้การวิงวอนของข้าพระองค์อยูใ่ นวงจํากัด
และความเจ็บปวดของมันที่จะถูกปลดเปลื้องออกไป”

อย่าได้ถูกจํากัดคําวิงวอนและอย่าได้ปลดเปลื้องความเจ็บปวดออกไป)
ด้วยเหตุน้ ี คําวิงวอนคือเป้ าหมายหนึ่งในตัวของมันเองและมิได้หมายความ
ว่า คําตอบที่ได้รับนั้นเป็ นความพึงพอใจเสมอไป
อีกกลุ่มหนึ่งกล่าวว่า บรรทัดฐานของมนุษยชาติน้ นั ก็คือการที่ได้มีความเห็น
ใจในความเจ็บปวดของสิ่ งถูกสร้างทั้งหลายของพระองค์และดังที่จินตกวี
ซะอฺดีได้กล่าวไว้ “มันหาใช่ความขัดสนไม่ที่ทาํ ให้ฉนั ซีดเซียว ฉันซูบซีดลง

ก็เนื่องมาจากฉันมีความโศกเศร้าแทนผูข้ ดั สนยากไร้ ”

๓๕

ถ้าหากว่าความหิ วโหยและความเจ็บปวดของผูอ้ ื่นทั้งหลายเป็ น
ความยากลําบากที่พวกเขาจะแบกรับภาระมากไปกว่าความหิ วโหยและ
เจ็บปวดของตนเองและทําให้บุคคลได้เข้าทําการเสี ยสละแบกรับภาระอัน
นั้น มันคือคุณค่าหนึ่งซึ่ งเป็ นพื้นฐานแห่งบุคลิกภาพและเป็ นที่มาของคุณค่า
อื่นทั้งหลายของมนุษย์มนั เป็ นความเกี่ยวพันกับความรู ้สึกอย่างหนึ่งของ
ความรับผิดชอบที่มุ่งไปยังความต้องการและความทุกข์ทรมานทั้งหลายของ
มนุษย์ผอู ้ ื่น แต่การเอาใจใส่ ต่อความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน
เพียงอย่างเดียวและละเลยต่อหน้าที่อื่นๆ ทั้งหลายนั้นเป็ นการล่วงลํ้าบน
คุณค่าอื่นๆด้วยเหมือนกันเราพบแบบอย่างแห่งความสมบูรณ์ในตัวของ
อิมามอาลี(อ)โดยเฉพาะอย่างยิง่ การถือศีลอดเดือนรอมฎอนครั้งสุ ดท้ายใน
ชีวติ ของท่าน สําหรับท่านมันเป็ นความพึงใจครั้งใหม่และสําหรับครอบครัว
ของท่านนั้นเต็มไปด้วยความห่วงใย เพราะการปฏิบตั ิของท่านในเดือนนั้น
เป็ นความแตกต่างอย่างชัดแจ้งจากเดือนแห่งการถือศีลอดของปี ก่อนๆมา ”

ท่านอาลี (อ)พูดจากอัลกุรอาน ซูเราะฮ์ อัลอังกะบูต อายะฮ์ที่ 2, 3
ดังต่อไปนี้
“มนุษย์คิดว่าเขาถูกทอดทิ้งให้อยูอ่ ย่างเดียวดายด้วยการกล่าวว่า เรา
ศรัทธาและพวกเขาก็จะไม่ถูกทดลอง? และแน่นอนที่เราได้ทดลองพวก
เหล่านั้นก่อนหน้าพวกเขามาแล้ว ดั้งนั้น อัลลอฮจะทรงรู ้อย่างมิพลาดต่อ
บรรดาผูซ้ ่ ึ งซื่ อสัตย์และจะทรงรู ้อย่างแน่นอนต่อบรรดาผูม้ ุสา ”

ท่านกล่าวว่า “ทันทีที่อายะฮ์น้ ีลงมาฉันได้รับรู ้ถึงการยุยงอย่างกว้างขวาง
และความพยายามในการก่อกบฏที่ได้ถูกตระเตรี ยมไว้สาํ หรับผูค้ นเหล่านั้น
และฉันได้ถามท่านศาสดา(ศ)ว่าโองการนั้นหมายถึงสิ่ งใด?

๓๖

ท่านศาสดาได้ตอบว่า “หลังจากฉัน ผูค้ นของฉันได้รับการทดสอบและ

ทดลองใจ”(จากพระผูเ้ ป็ นเจ้า) ฉันกล่าวว่า “บรรดาบุคคลผูซ้ ่ ึ งเป็ นชะฮีด

(เสี ยสละชีพในหนทางของอัลลอฮ ซ.บ) ในสนามรบรบอุฮุดจํานวนเจ็ดสิ บ
คนนําโดยท่านฮัมซะฮ์บุตรชายของอับดุลมุฏตอลิบ ขณะที่ฉนั มีความไม่
สบายใจที่ไม่ได้รับความโปรดปรานจากการเป็ นชะฮีด

ทําไมฉันจึงไม่ได้รับเกียรติอนั นี้ ?” ท่านศาสดาได้กล่าวว่า “ถึงแม้วา่ เจ้าจะ
ไม่ได้รับชะฮีดณสถานที่แห่งนี้ (อุฮุด) เจ้าก็จะได้รับชะฮีดในหนทางแห่ง
พระผูเ้ ป็ นเจ้า”

ในสนามรบอุฮุด อาลี (อ)มีอายุเพียง25ปี เท่านั้นและเพิ่งผ่านการสมรสกับ
ท่านหญิงฟาติมะฮ์มาใหม่ๆและมีท่านฮะซันในฐานะเป็ นบุตรคนแรกของ
ครอบครัว คนหนุ่มสาวซึ่ งตามปกติธรรมดาแล้วหวังที่จะคอยๆแสวงหา
ความก้าวหน้าในชีวติ ความเป็ นอยู่ ในขณะที่ความประสงค์อนั ยิง่ ใหญ่ของ
อาลี(อ)เพียงเท่านั้นที่จะให้ได้รับชะฮีดในหนทางของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ท่านศาสดาจึงได้ถามอาลี(อ)ขึ้นว่า “เจ้ามีความอดทนเพียงใดต่อ

การแสดงออกในการที่จะได้รับชะฮีด?” อาลี (อ) ตอบว่า “ขอได้โปรดอย่า
พูดถึงความอดทนเลยถามฉันว่ามันเป็ นความสุ ขใจเพียงใจที่ฉนั จะได้รับ
ดีกว่า”
ในผลที่ติดตามมาจากคําพูดทั้งหลายของท่านศาสดา(ศ)และจากสัญญาณ
มากมายซึ่ งอาลี(อ)ยังจําได้และได้ช้ ีแจงแก่ครอบครัวของท่านและ
บรรดาผูต้ ิดตาม(สหาย)ต่างก็มีความห่วงใยในเดือนสุ ดท้ายแห่งการศีลอดปี
นั้น ท่านได้ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆในฐานะแขกรับเชิญผูห้ นึ่งเพื่อการ
ละศีลอดของท่าน

๓๗

แต่ทุกครั้งเป็ นการรับประทานอันน้อยนิดลูกๆของท่านถามท่านอย่างสงสาร
และเห็นใจว่าเหตุใดท่านจึงได้ละเว้นจากการรับประทานอาหารให้เพีองพอ
ท่านตอบว่าท่านปรารถนาที่จะพบกับพระผูอ้ ภิบาลของท่านในสภาพของ
ท้องที่วา่ งเปล่าจากนั้นพวกเขาทั้งหลายจึงได้ตระหนักว่าอาลี (อ)ได้รอคอย
บางสิ่ งบางอย่างที่กาํ ลังจะมาถึง บางครั้งท่านแหงนขึ้นมองท้องฟ้ าและกล่าว
ว่า “สิ่ งที่ท่านศาสดาผูเ้ ป็ นที่รักยิง่ ของฉันได้กล่าวแก่ฉนั ไว้น้ นั มันคือ

สัจธรรมและมันใกล้เข้ามาอย่างแน่แท้แล้ว”

ในเวลาคํ่าคืนก่อนวันที่ 19 ของเดือนรอมฎอน เด็กๆ (ลูกหลาน) อยูด่ ว้ ยกัน
กับท่านชัว่ ครู่ หนึ่ง จากนั้น อิมามฮะซัน (อ) ก็กลับไปยังบ้านของท่านเอง
อาลี(อ)มีสถานที่ส่วนตัวสําหรับปฏิบตั ินมาซที่ซ่ ึ งท่านอยูอ่ ย่างสันโดษ
เพื่อความใกล้ชิดกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน หลังจากอยูก่ บั ความโดดเดี่ยวของ
ท่านแล้วก็เป็ นเรื่ องราวเพื่อประชาชน ดวงตะวันยังมิทนั ได้ทอแสงขึ้นมา
ขณะที่อิมามฮะซัน(อ)ได้ไปยังสถานที่แห่งนั้นเพื่อที่จะพบกับบิดาของท่าน
อาลี(อ)มีความรักเป็ นพิเศษต่อลูกๆของฟาติมะฮ์ (อ) ท่านได้กล่าวแก่
บุตรชายของท่านว่า “ขณะที่ฉนั นัง่ อยูท่ ี่น้ นั เมื่อคืนนี้ฉนั มีความรู้สึกง่วงจน

หลับไปและฉันได้ฝันถึงท่านศาสดา” ซึ่งฉันได้กล่าวว่า “ฉันได้รับความ
ทุกข์ทรมานอย่างมากมายโดยผูค้ นของท่าน”ท่านศาสดากล่าวว่า

“จงสาปแช่งพวกเขา”ฉันจึงได้สาปแช่งพวกเขาและวิงวอนต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า
เพื่อที่จะนําฉันให้ออกห่างไปจากพวกเขาและส่ งบุคคลผูไ้ ร้ความสามารถยัง
พวกเขา”เพื่อปกครองพวกเขา)

๓๘

นับว่าเป็ นความแปลกประหลาดทีเดียวที่ได้พบเห็นผูค้ นที่มิได้แสดงออกถึง
ความเห็นพ้องต้องกันกับอาลี (อ)ในการปฏิบตั ิตามแนวทางของท่านและเป็ น
สาเหตุให้ท่านต้องทุกข์ทรมานอย่างมากมาย ดังเช่น หมู่ชนของท่านหญิง
อาอิซะฮ์ซ่ ึ งได้ทาํ ลายการให้สัตยาบันของพวกเขาและมะอาวียะฮ์กบั ไหว
พริ บและความฉลาดแกมโกงของเขาซึ่ งรู ้ดีวา่ จะสร้างความเจ็บปวดให้แก่
อาลี (อ) ได้มากที่สุดอย่างไรและพวกที่เป็ นกบฎภายนอก(คอวาริ จญ์)ซึ่ งมี
ความเต็มใจอย่างสวามิภกั ดิ์ต่อการที่ได้ร่วมกันควํ่าบาตรอาลี (อ)
เมื่อบางคนได้รับรู ้เหตุการณ์ท้ งั หลายเกี่ยวกับความน่าสลดใจดังกล่าวนั้น
เขามีความประหลาดใจอย่างมากต่อการมีขนั ติธรรมของอาลี (อ)และ
ตระหนักในเรื่ องราวจากความฝันของท่านเหตุใดท่านจึงได้พดู ถึงความทุกข์
ทรมานทั้งหลายของท่านกับศาสดา(ศ)
เสี ยงร้องของฝูงเป็ ดดังได้ยนิ จากภายนอกบ้านและอาลี (อ)ได้คาดการณ์
ล่วงหน้าว่าในไม่ชา้ เสี ยงรํ่าไห้อย่างโศกเศร้าแสนอาลัยจะดังขึ้นกลบเสี ยง
ร้องของเป็ ดพวกนั้น บุคคลในครอบครัวของท่านล่วงหน้ามาเพื่อหยุดยั้งท่าน
จากการที่จะไปยังมัสญิดในวันนั้นและเสนอผูอ้ ื่นเพื่อส่ งไปเป็ นผูน้ าํ นมาซ
แทนท่านในตอนแรก ท่านเอ่ยชื่อของญาดัตบินฮุบยั รอ หลานชายของท่าน
ในฐานะผูท้ าํ หน้าที่แทน แต่ท่านก็เปลี่ยนใจและกล่าวว่าตัวท่านเองจะเป็ นผู้
ไปนํานมาซ พวกเขาได้ถามถึงการที่จะมีใครสักคนหนึ่งในฐานะเป็ นเพื่อน
ร่ วมทาง แต่ท่านก็ปฏิเสธอีก หลังจากวันนั้น ขณะที่ท่านนอนป่ วยอยูด่ ว้ ยพิษ
บาดแผลอันสาหัสนั้น ท่านกล่าวว่า “ฉันขอสาบานด้วยนามแห่งพระผูเ้ ป็ น
เจ้าว่าดาบที่ฟันลงบนหน้าผากของฉันนั้นเสมือนว่าผูท้ ี่อยูใ่ นความรักได้ดาํ รง
อยูร่ ่ วมกับผูเ้ ป็ นที่รักของเขาหรื อประหนึ่งว่าบุคคลผูเ้ พ่งมองไปในความมืด
แห่งราตรี กาลเพื่อ(แสวงหา)สถานที่อนั สุ ขสบายที่เขาจะตั้งมัน่ ปั กเต็นท์ของ
เขาได้และเขาปิ ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้นที่ได้พบมัน

๓๙

ถึงอย่างไรก็ตาม ขณะที่เริ่ มต้นเพื่อจะไปยังมัสญิดท่านมีความตื่นเต้นเป็ น
อย่างมากและพยายามที่จะค้นหาเหตุผลท่านมีความรู ้สึกว่าเหตุการณ์อนั
ยิง่ ใหญ่ใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้ว ภายหลังจากที่ท่านได้ทาํ การอะซานเรี ยกร้องผู ้
ศรัทธาไปสู่ การนมาซ ท่านกล่าวคําอําลาตอนเช้าตรู่ น้ นั และกล่าวว่า

“โอ้รุ่งอรุ ณเอ๋ ย เจ้าเคยเห็นอาลีหลับไหลไหม เมื่อเจ้าปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง
แต่กาลก่อนนับแต่น้ ีไปดวงตาของเขาจะปิ ดสนิทตลอดไปและตลอดกาล ”
เหมือนดังท่านได้ลงมาจากแท่นหิ นที่แกะรู ปสลักตัวของท่านเองท่าน

กล่าวว่า “จงเปิ ดหนทางให้แก่นกั สู ้ผศู ้ รัทธา”เรามองท่านในฐานะมนุษย์ผู ้

สมบูรณ์ผหู ้ นึ่งซึ่ งทั้งหมดได้ก่อให้เกิดขึ้นในเรื่ องราวของความกล้าหาญการ
ต่อสู ้ดิ้นรนทั้งหลายของท่านการรําลึกถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าอยูเ่ สมอและมิได้
หวาดหวัน่ ต่อสิ่ งใดในหนทางของพระองค์ ดังที่ผคู ้ งแก่เรี ยนทั้งหลายได้
กล่าวได้วา่ มนุษย์คือประตูของตัวเขาเองซึ่ งเป็ นทางที่เขาผ่านเข้าไปสู่ โลก
แห่งจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นมีรากฐานเดิมในปั จจัยสําคัญของมนุษย์ซ่ ึ งมิได้
ประสานกลมกลืนกันกับเรื่ องราวความเป็ นไปของโลกสิ่ งนี้มิใช่เป็ นเพียง
สิ่ งที่นกั จิตวิทยารุ่ นก่อนๆเชื่อกันเท่านั้นแต่บรรดาบุคคลผูท้ ี่ทนั สมัยก็มีความ
เชื่อเช่นนั้นด้วยและยอมรับมันโดยดุษฎี “เขาผูซ้ ่ ึ งรู ้จกั ตัวของเขาเองแน่นอน

ที่สุดเขาก็จะรู ้จกั พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
และอัลกุรอานได้เปิ ดเผยแก่มนุษยชาติมิใช่เปิ ดเผยเพื่อสิ่ งถูกสร้างอื่นใด
ทั้งหมด

๔๐

อัลกุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ฮามีม อายะฮ์ที่ 53ว่า

“เราจะแสดงสัญญาณอันหลากหลายของเราต่อพวกเขา ในไม่ชา้ นี้ณ

ขอบเขตอันไพศาลและในตัวของพวกเขาเอง จนกว่าเป็ นที่ชดั แจ้งต่อพวกเขา
ว่า มันคือสัจธรรมมันยังไม่เพียงพออีกหรื อเกี่ยวกับพระผูอ้ ภิบาลของเจ้าที่
พระองค์ทรงเป็ นพยานเหนือทุกสรรพสิ่ ง ”หรื อท่านอาจจะถามว่าอะไรคือ

รากฐานเดิมทั้งหลายเหล่านั้นในตัวมนุษย์ซ่ ึ งมิสามารถที่จะอธิ บายให้เหตุ
ผลได้ดว้ ยวัตถุสิ่งของทั้งหลาย? ข้อกําหนดนี้เป็ นการถกเถียงกันอันแสน
ยาวนานและเป็ นความสัมพันธ์ต่อคุณค่าทั้งหลายของมนุษย์
และความเป็ นมนุษย์(ที่แท้จริ ง)ของมนุษยชาติในกรณี ของสัตว์ท้งั หลายไม่มี
การแบ่งแยกกันในระหว่างพวกมันกับอากัปกิริยาทั้งหลายของพวกมัน
พวกมันจํานนต่อสภาพดังกล่าวมาก่อนหน้าคุณลักษณะของพวกมันเสี ยอีก
เพราะฉะนั้น มันจะเป็ นการผิดธรรมดาไปเสี ยต่อการที่จะแยกออก
จากกัน ดังเช่น สุ นขั ในความจงรักภักดีของมัน แกะในสภาพอันยอมจํานน
ของมันและสุ นขั ป่ าในท่าทีอนั ดุร้ายของมันและมันคือสิ่ งที่เป็ นไปได้ที่จะ
พบเห็นบุคคลผูล้ ดฐานะแห่งความเป็ นมนุษย์ของเขา
นัน่ คือ บรรดาคุณลักษณะทั้งหลายซึ่ งเป็ นพื้นฐานของบุคคลิกภาพและ
ถึงแม้วา่ พวกมันเป็ นส่ วนหนึ่งของโลกนี้ แต่พวกมันไม่มีตวั ตนและค่อนข้าง
จะเป็ นจิตวิญญาณมากกว่าเป็ นวัตถุธาตุ
อีกประการหนึ่ง สิ่ งที่เป็ นกฎเกณฑ์แห่งความเป็ นมนุษย์ของมนุษยชาติ
และก่อให้เกิดบุคลิกภาพแก่เขามิใช่โครงสร้างโดยธรรมชาติหรื อผูใ้ ดอื่นแต่
โดยตัวของมนุษย์เอง

๔๑

ท่านอิมามอาลี บิน มูซาริ ฎอ อิมามที่แปด(จากครอบครัวอะห์ลิลบัตต์ของ
ท่านศาสดาศ.)ได้กล่าวไว้วา่
“จะรู้ได้วา่ อะไรอยูท่ ี่น้ นั ก็โดยผ่านสิ่ งที่อยูท่ ี่นี่ (สิ่ งที่อยูใ่ นโลกแห่งจิต
วิญญาณอันลี้ลบั จะรู ้อย่างกระจ่างได้ก็ดว้ ยการรับรู ้สิ่งที่อยูใ่ นตัวของมนุษย์
เองเสี ยก่อน) ดังได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าบรรดาคุณค่าของมนุษย์จะต้อง
ไม่สรุ ปไปสู่ เพียงคุณค่าเดียวและนัน่ ก็คือการมีความรู ้สึกอย่างหนึ่งของความ
เจ็บปวด (ความรับผิดชอบ) เหนือความเจ็บปวดนานาประการของมนุษย์
หรื อความเจ็บปวดของทุกสิ่ งมีชีวติ ที่ถูกสร้างขึ้นมันคือความเจ็บปวดของ
การเป็ นคนแปลกหน้าผูห้ นึ่งที่มายังโลกนี้และเป็ นการแยกออกจากต้น
กําเนิดเดิมของเขาในโลกอื่นเขาปรารถนาที่จะกลับคืนสู่ บา้ นเดิมของเขาเอง
นัน่ คือ กลับคืนสู่ พระองค์จากพื้นพสุ ธาแห่งโลกมุ่งสู่ สรวงสวรรค์จาก
สถานที่ซ่ ึ งเขาถูกผลักไสมาอย่างไรก็ดีการเข้ามาสู่ โลกนี้ของเขามิได้เป็ น
ความผิดพลาดหรื อปราศจากเหตุผลแต่เข้ามาเพื่อความมุ่งหมายหนึ่ง
จะอย่างไรก็ตามสิ่ งที่ประเสริ ฐสุ ดและสมบูรณ์ที่มนุษย์ได้บรรลุถึงนั้นมนุษย์
ยังคงมีความรู ้สึกว่าเขายังไปไม่ถึงที่สุดเขาปรารถนาบางสิ่ งบางอย่างและเมื่อ
เขาได้มนั มาเขาก็มีความรู ้สึกว่าไม่มีความผูกพันต่อมันบางคนกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าได้เคยไปเดินเที่ยวเล่นอยูแ่ ถวพิพิธภันฑสถานต่างประเทศ

๔๒

ขณะนั้นได้เห็นรู ปปั้ นของสตรี ที่แสนสวยนางหนึ่งนอนอยูบ่ นเตียงและชาย
หนุ่มผูส้ ง่างามคนหนึ่งยืนอยูท่ ี่เตียงนั้นพร้อมกับเท้าข้างหนึ่งอยูบ่ นพื้นและ
เมินหน้าของเขาไปจากสตรี งามผูน้ ้ นั ราวกับว่าชายหนุ่มกําลังจะผละหนีไป
ให้พน้ เขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้วา่ ปฏิมากรได้ให้ความหมายไว้อย่างไร
เกี่ยวกับภาพนี้ เขาถามใครบางคนว่ามันหมายถึงอะไรและได้รับการบอกเล่า
ว่า “ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความคิดของเพลโตซึ่ งชายผูห้ นึ่งหันหลังให้กบั
ความรักอันยิง่ ใหญ่และมุ่งมัน่ ไปยังสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดประหนึ่งว่าความรักนั้นได้
ตายไปเสี ยแล้วและได้ถูกฝังไว้ที่นนั่ มันคือการเริ่ มต้นของความเบื่อหน่าย
เกลียดชังและหลีกหนี”

ผูอ้ ื่นทั้งหลายซึ่ งนึกคิดไตร่ ตรองได้อย่างลึกลํ้ากว่าบนปั ญหานี้กล่าวว่าชายผู ้
นั้นเป็ นสิ่ งถูกสร้างอย่างหนึ่งซึ่ งไม่สามารถที่จะอยูใ่ นความรักกับสิ่ งที่ถูก
จํากัดขอบเขตและสิ่ งที่มีการสิ้ นสลายได้ เขาปรารถนาสําหรับความสมบูรณ์
อย่างแท้จริ งและไม่มีความรักต่อสิ่ งใดเลยนัน่ หมายถึง ความรักทีมีต่อพระผู ้
เป็ นเจ้าองค์เดียว แม้วา่ บรรดาผูซ้ ่ ึ งปฏิเสธพระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อแม้แต่ผซู้ ่ ึง
ก้าวร้าวต่อพระองค์อย่างไม่รู้ตวั ซึ่ งในความลํ้าลึกแห่งธรรมชาติของพวกเขา
นั้นพวกเขาทั้งหลายรักพระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่วา่ พวกเขาหลงไปจากแนวทางและ
หลงไปจากผูเ้ ป็ นที่รักยิง่ ของเขา
มุห์ฮิยดุ ดีน อารอบี กล่าวไว้วา่ มนุษย์จะไม่มอบความรักให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเว้น
แต่พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาเอง ศาสดาทั้งหลายมิได้มาสั่งสอนบรรดาสิ่ งถูก
สร้าง(มนุษย์)เกี่ยวกับชื่อของพระผูเ้ ป็ นเจ้าและการเคารพภักดีของเขา

๔๓

เพราะสิ่ งนี้ได้ฝังแน่นอยูใ่ นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ท่านศาสดาทั้งหลาย
ได้มาชี้แนะให้เห็นถึงความแตกต่างในระหว่างแนวทางที่เที่ยงตรงและ
แนวทางที่ผดิ พลาดและบอกกล่าวแก่ผคู ้ นว่า
พวกเขาทั้งหลายแท้จริ งเป็ นผูท้ ี่ผอู ้ ยูใ่ นความรักพร้อมกับความสมบูรณ์
อย่างครบถ้วน ถ้าหากพวกท่านคิดว่าทรัพย์สินเงินทองหรื อยศตําแหน่งใน
การดําเนินชีวติ คือความสมบูรณ์ ท่านก็เป็ นผูผ้ ดิ พลาด ศาสดาทั้งหลายได้มา
ปลดเปลื้องความไม่ถูกต้องที่ครอบคลุมอยูอ่ ย่างมากมายและทําให้มนุษย์
สามารถที่จะแสวงหาผูเ้ ป็ นทัก่ ยิง่ ของพวกเขาโดยผ่านความรักความภักดี
(การอิบาดัตทั้งหลาย)ซึ่ งเราได้พบในตัวของอาลี (อ)
อัลกรุ อานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อรั -เราะอฺ ดุ อายะฮ์ที่ 28…
(ว่า) “บรรดาผูซ้ ่ ึ งศรัทธาและหัวใจของพวกเขาสงบนิ่งด้วยการรําลึก

ถึงอัลลอฮ ณบัดนี้ แน่นอนโดยการรําลึกถึงอัลลอฮนี้หวั ใจจึงจะสงบนิ่ง ”
คัมภีร์อลั กรุ อานมิได้บอกประชาชนว่าไม่ตอ้ งไปแสวงหาความมัง่ คัง่
รํ่ารวย ยศฐา บรรดาศักดิ์หรื อความสุ ขสบาย แต่อลั กรุ อานกล่าวว่าบรรดาสิ่ ง
เหล่านี้หาได้ให้ความสันติสุขและความสงบร่ มเย็นไม่ เพราะว่ามันทั้งหลาย
เหล่านั้นมิได้เป็ นเป้ าหมายสุ ดท้ายของพวกเขา

๔๔

บรรดาสถาบันแนวคิดอื่นๆเน้นหลักความเจ็บปวดของมนุษย์ที่มีเพื่อสิ่ ง
ถูกสร้างทั้งหลายของพระผูเ้ ป็ นเจ้าและมิใช่เพื่อพระองค์
บรรดาอารี ฟทั้งหลาย ขณะที่อา้ งถึงความก้าวหน้าของมนุษย์ที่มุ่งไปสู่ ความ
สมบูรณ์ กล่าวว่า เขาลงมือกระทําในสี่ หนทาง
1) หนทางของมนุษย์มุ่งสู่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า
2) หนทางของเขากับพระผูเ้ ป็ นเจ้าณพระองค์ หมายถึงการรู ้จกั พระองค์
.3) หนทางของเขากับพระผูเ้ ป็ นเจ้าไปยังสิ่ งถูกสร้างของพระองค์
4) หนทางของเขากับพระผูเ้ ป็ นเจ้าในระหว่างสิ่ งถูกสร้างเพื่อเป็ นทางรอด
ของพวกเขา
ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถกล่าวได้ดีไปกว่าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นานที่สุด
ตราบเท่าที่มนุษย์ได้แยกออกจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าทุกสิ่ งทุกอย่างจึงไร้
ความหมายแต่หลังจากที่ทาํ การติดต่อ(สนทนา) กับพระองค์และทําความ
รู ้จกั และเข้าใกล้ชิดพระองค์และสัมผัสพระองค์ดว้ ยตัวเขาเอง
แล้วเขากลับคืนไปสู่ ความเป็ นสิ่ งถูกสร้างของพระองค์ในความเป็ นมิตรกับ
พระองค์เพื่อที่จะช่วยเหลือและเอามนุษย์เหล่านั้นกลับมาและนําพวกเขา
ทั้งหลายไปสู่ การใกล้ชิดพระองค์ ถ้าเรากล่าวว่าชายผูห้ นึ่งหนทางจาก
ประชาชนไปสู่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวเขามิได้บรรลุถึงสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเลยและ
มิได้เอาใจใส่ ต่อมนุษยชาติและถ้าเรากล่าวอีกว่าเขาเคลื่อนไหวไปสู่ พระผู ้
เป็ นเจ้าแล้วไซร้ เขาก็จะเป็ นเช่นมนุษย์ผนู ้ ิยมวัตถุของสถานศึกษาต่างๆใน
ปั จจุบนั นี้มิสามารถที่จะกระทําสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้ เพราะว่ามันเป็ นความ
ล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิง

๔๕

เว้นแต่วา่ บรรดาผูซ้ ่ ึ งปลดปล่อยตัวเองมาก่อนแล้วจึงจะสามารถปลดปล่อย
ผูอ้ ื่นทั้งหลายจากการเป็ นทาสโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ผอู ้ ื่นทั้งหลายได้
มันหมายถึงอิสระจากกิเลสตัณหาของบุคคลในประการแรกและอิสระจาก
การครอบงําของธรรมชาติภายนอกและสิ่ งอื่นๆทั้งหลายในประการที่สอง
จากแนวคิดของอิสลามมีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดซึ่ งมีความรู ้สึกเห็นใจต่อความเจ็บปวด
ของผูอ้ ื่นทั้งหลายหรื อมีความรู ้สึกเห็นใจเพื่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าและจากนั้นก็รู้สึก
เห็นใจในความเจ็บปวดของสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นบ้างไหม?
คัมภีร์อกั ุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อลั -กาห์ฟ์ อายะฮ์ที่ 6
(ความว่า)” ดังนั้นเจ้าอาจจะทําลายตัวของเจ้าเองด้วยความทุกข์ระทม

หลังจากการกระทําของพวกเขา มาตรว่าพวกเขาทั้งหลายมิได้ศรัทธาในวะห์
ยู (อัลกุอาน) นี้
โองการนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ท่านศาสดา(ศ)มีความกระตือรื อร้นอย่างแท้จริ ง
ที่จะนําทางและปลดปล่อยผูค้ นให้รอดพ้นจากความลุ่มหลงและจากความ
ยุง่ ยากทั้งปวงของโลกนี้ซ่ ึ งถึงกับทําให้ท่านพบกับความหม่นหมองเนื่องด้วย
ความทุกข์ระทมจากนั้นอีกสองอายะฮ์ที่เกี่ยวพันถึงเรื่ องที่คล้ายคลึงกันนี้
(คือ)ซูเราะฮ์-ฏอฮา อายะฮ์ที่ 1
“เรามิได้ส่งอัลกุรอานลงมาแก่เจ้าเพื่อที่จะทําให้เจ้าเศร้าโศกใจ ”

๔๖

และในซู เราะฮ์บะรออัต ( อัตเตาบะฮ์ ) อายะฮ์ที่ 128
กล่าวว่า
“แน่นอนศาสนทูต(ผูท้ รงเกียรติ)คนหนึ่งได้มายังพวกเจ้าจากหมู่พวกพ้อง
ของเจ้าทั้งหลาย(หมายถึงท่านศาสดามุฮมั มั(ศ.)เป็ นความทุกข์โศกแก่เขาคือ
การตกอยูใ่ นความเศร้าหมองของพวกเจ้า , (เขา) เป็ นห่วงอย่างเหลือหลายใน
เรื่ องทางรอดของพวกเจ้าต่อผูศ้ รัทธาทั้งหลายนั้น (เขาเป็ นผูส้ งสารเอ็นดู
เสมอ)”
ด้วยประการฉะนี้ ท่านศาสดา(ศ.)มีความรู ้สึกเห็นในต่อมนุษย์ผอู ้ ื่น
ทั้งหลายและได้กระทําอย่างสุ ดกําลังของท่านเพื่อพวกเขา
มุสลิมจะต้องมีความรู ้สึกทั้งสองอย่างคือ ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าและต่อสิ่ งถูก
สร้างทั้งหลายของพระองค์ บางครั้งบางคราวท่านเคยได้เห็นบิดาคนหนึ่ง
ได้รับความยุง่ ยากอย่างมากมายและใช้จ่ายเงินทองอย่างเหลือหลายเพื่อ
การศึกษาของลูกๆของเขาซึ่ งเขาถูกเรี ยกว่าเป็ นผูท้ ี่มีความกระตือรื อร้น
เกี่ยวกับการฝึ กอบรมพวกเขา
ท่านศาสดา(ศ)ก็เช่นเดียวกันได้แสดงให้เห็นอย่างมากมายถึงความ
กระตือรื นร้นในลักษณะเดียวกันต่อประชาชนชาติของท่าน
อิมามอาลี(อ)ก็เป็ นเช่นนั้นได้แสดงความรู้สึกอันเดียวกันนี้ดงั ได้กล่าว
ไว้ใน “นะห์�ุลบาลาเฆาะฮ์”ว่า

ท่านได้รับรายงานว่าอุษมานบินฮานีฟ(ตัวแทนของท่านในฐานะที่เป็ น
ผูส้ าํ เร็ จราชการประจําเมืองบัสเราะฮ์)ได้เข้าร่ วมในการจัดการฉลองอย่างเอิก
เริ กแม้วา่ ที่นน่ั ไม่มีการดื่มสุ ราไม่มีการพนันและความเสื่ อมเสี ยใดๆก็
ตามแต่อิมามอาลี(อ)ก็ได้ตาํ หนิผวู ้ า่ ราชการผูน้ ้ นั ในฐานะมีส่วนร่ วมเฉลิม
ฉลองกับชนชั้นสู งทั้งหมดซึ่ งไม่มีผยู ้ ากไร้คนใดได้เข้าร่ วมอยูท่ ี่นนั่ เลย

๔๗

ดังนั้น อาลี(อ)จึงได้เริ่ มพรรณนาถึงความเจ็บปวดรวดร้าวประการทั้งหลาย
ของท่านเองโดยกล่าวว่า
ท่านเองสามารถที่จะรับเอาความสุ ขสบายและความสําราญได้ในทุกประการ
ถ้าท่านปรารถนา แต่ท่านจะไม่ละทิ้งบังเหี ยนแห่งชีวติ ของท่านเพื่อสนอง
ความต้องการของกิเลสตัณหาอย่างเด็ดขาด
ท่านคิดถึงบรรดาพวกเขาเหล่านั้นในท้องที่ต่างๆซึ่ งเป็ นผูย้ ากไรและมีความ
ต้องความช่วยเหลืออย่างมาก นี่คือสิ่ งที่เป็ นความหมายโดยความรู ้เห็นใจใน
ความเจ็บปวดของผูอ้ ื่นทั้งหลายท่านกล่าวว่า

“ฉันควรจะพึงพอใจอยูก่ บั ความสู งศักดิ์ของความเป็ นคอลีฟะฮ์และ

หัวหน้าของบรรดาผูศ้ รัทธาโดยปราศจากการร่ วมรับรู ้ความยากลําบากของ
บรรดาผูศ้ รัทธากระนั้นหรื อ”

อเวซินาได้เปรี ยบเทียบ
ความเจ็บปวดนี้กบั ความคันซึ่ งเป็ นความปวดแสบแต่ก็น่าพอใจ
เมื่อบางคนได้เกาตัวเองเพราะมันก็มิได้เป็ นความสึ กที่สาหัสนักในพิธีไว้
อาลัยให้แก่อิมาฮุเซน(อ)นํ้าตามากมายได้หลัง่ นองออกมาเป็ นเพราะบุคคล
รู ้สึกเจ็บปวดแต่ก็ยงั คงมีบุคคลรักชอบที่จะกระทําดังนั้นและเข้าร่ วมใน
พิธีกรรมดังกล่าวในข้อนั้นบุคคลมีความรู ้สึกว่าวิญญาณมิได้อยูอ่ ย่างโดด
เดี่ยวแต่วา่ มันคือวิญญาณของร่ างกายทั้งหมดดังเช่นวิญญาณได้กระตุน้
บุคคลเพื่อที่จะสวมใส่ รองเท้าที่ประชุนแม้วา่ ทรัพย์สมบัติ
ทั้งหมดสามารถหามาได้ท้งั นี้เพื่อที่จะร่ วมกันกับวิญญาณความรู ้สึกเหมือน
อย่างของอาลี(อ)

๔๘

จินตกวี ชายอาหรับ ผูห้ นึ่งกล่าวไว้วา่ “ความทุกข์จะอยูเ่ หนือเรื อนร่ างกาย

ทันทีเมื่อวิญญาณของเขาสู่ ความประเสริ ฐเลิศเลอ ” เพราะว่าในความสู งส่ ง

ของวิญญาณนั้น มันเป็ นความรู ้สึกเห็นใจต่อความเจ็บปวดของทุกๆคนและ
ภาระของมันกลายเป็ นสิ่ งที่ล่อแหลมอาลี(อ)ในขณะที่ท่านดํารงตําแหน่ง
คอลีฟะฮ์มองเห็นสตรี ผหู ้ นึ่งกําลังแบกถุงหนังบรรจุน้ าํ และท่านคิดว่านาง
จะต้องอยูพ่ งั คนเดียวอย่าง
แน่นอนสภาพการณ์จึงได้บีบบังคับให้นางต้องปฏิบตั ิภาระอันนั้นท่าน
เข้าไปใกล้นางและและเสนอตัวอย่างสุ ภาพอย่างอ่อนโยนในการที่จะ
ช่วยเหลือนาง, นางตอบรับข้อเสนอนั้นและเมื่อไปถึงบ้า น
ของนาง ท่านถามนางว่าไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดให้การช่วยเหลือนางบ้างเลยหรื อ
นางกล่าวว่าสามีของนางเสี ยชีวติ ในสงครามศาสนาด้วยการที่ได้รับใช้อาลี
บินอาบีฏอลิบนางจึงไม่มีผใู ้ ดที่มาดูแล เมื่อได้ยนิ ดังนั้น ทั้งร่ างกายของอาลี
(อ)ร้อนรุ่ มดังไฟด้วยความสงสารและเมื่อกลับมายังที่พกั ท่านมิได้หลับนอน
เลยตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่ งเช้าของวันต่อมาท่านและบรรดาผูต้ ิดตามได้ขน
เสบียงอาหารบางอย่างไปยังบ้านของนางและณเวลานั้น ท่านปรุ งอาหารด้วย
เนื้อป้ อนให้แก่บรรดาลูกกําพร้าของนางและปลอบโยนพวกเขาท่านกล่าวว่า

“อภัยให้แก่อาลีดว้ ยเถิดต่อการที่ได้ละเลยพวกท่านแล้วท่านก็ได้จุดไฟเตา

เพื่อผิงขนมปั งให้แก่เด็กน้อยและขยับเข้าไปใกล้เพื่อที่จะสัมผัสกับความร้อน

ของมัน”ฉะนั้นเจ้าจงอย่าได้ลืมเลือนความร้อนแห่งไฟนรกในฐานะที่ละเลย
พวกเด็กกําพร้า, ผูย้ ากไร้และผูอ้ ื่นทั้งหลาย
นี่คือแบบอย่างของมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ในอิสลามดังที่ขา้ พเจ้าได้กล่าวไปแล้ว
ก่อนหน้านี้วา่ เมื่อบางรกฐานของคุณค่าปรากฏออกมาเพียงด้านเดียวสิ่ ง
เหล่านี้ ในที่สุดก็กาํ จัดคุณค่าที่อื่นๆทั้งหลายดังเช่น

๔๙

การโน้มไปสู่ การเคารพภักดีถึงขนาดที่หลงลืมภาระหน้าที่อื่นๆจนหมด
สิ้ น บัดนี้ ข้าพเจ้ารู ้สึกว่ารากฐานอื่นๆที่ส่นั คลอนเป็ นเรื่ องที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาและนัน่ ก็คือการเอนเอียงไปสู่ ปัญหาสังคมของอิสลามและละลายต่อ
หน้าที่ต่างๆที่ถูกกําหนด ถ้าหากว่าเราเบี่ยงเบนไปจากแนวทางแห่ง
ความพอประมาณในอิสลามแล้วจะเป็ นความแตกต่างอันใดในระหว่างการ
ลืมเลือนสังคมด้วยการหันกลับไปสู่ การเคารพภักดีเพียงด้านเดียวหรื อละทิ้ง
การเคารพภักดีและกลับไปสู่ ในทางสังคมเพียงด้านเดียว
คัมภีร์อลั กุรอานกล่าวไว้ในซูเราะอัลฟัตฮ์ อายะฮ์ที่ 29

“มุฮมั มัดเป็ นศาสนฑูตแห่งอัลลอฮและพวกที่อยูด่ ว้ ยกับเขามัน่ คงแข็ง

กร้าวกับพวกปฏิเสธอ่อนน้อมในหมู่พวกเขาเองเจ้าจะเห็นพวกเขาโค้ง
ลง,(และ)หมอบกราบ(ในการภักดีต่อพระผูเ้ จ้าเจ้า )แสวงหาความกรุ ณา
จากอัลลอฮและความพึงใจจากพระองค์ เครื่ องหมายของพวกเขาเด่นชัดอยู่
บนใบหน้าของพวกเขาเป็ นเพราะผลของการหมอบกราบ นัน่ คือ ลักษณะ
ของพวกเขาที่ปรากฏใน(คัมภีร์)เตารอดและใน(คัมภีร์)อินญีล
เหมือนดังเมล็ดพันธุ์ที่แตกหน่อของมันออกมาแล้วมันก็แข็งแกร่ งแล้วมันก็
เจริ ญขึ้นและยึดมัน่ อยูบ่ นลําต้นของมันเป็ นความปี ติยนิ ดีแก่ผหู้ ว่านเพื่อ
พระองค์อาจจะทรงกริ้ วต่อบรรดาผูป้ ฏิเสธด้วยเหตุวา่ พวกเขา(ดื้อดึง)
และอัลลอฮ์ทรงสัญญา(แก่)บรรดาเหล่านั้นผูซ้ ่ ึ งศรัทธาและปฏิบตั ิความดี
งามในระหว่างพวกเขาด้วยการให้อภัยและรางวัลอันยิง่ ใหญ่”

๕๐

ในอายะฮ์ที่ 4 ของซูเราะฮ์อศั ศอฟ, อัลกุรอานกล่าวว่า “แน่นอน อัลลอฮ์ทรง
รักต่อบรรดาผูซ้ ่ ึ งต่อสู ้ในวิถีทางของพระองค์ในทิวแถวทั้งหลายเหมือนดัง่
พวกเขาเป็ นปราการอันแน่นหนา ”

ในโองการนี้ได้กล่าวถึงบรรดาผูต้ ิดตาม(ศอฮาบะฮ์)
ของท่านศาสดา(ศ)และบรรดาผูท้ ี่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านว่าเมื่อ
พวกเขาอยูต่ ่อหน้าของพวกที่ถูกเรี ยกว่า “ศัตรู แห่งสัจธรรม”พวกเขาก็

แข็งแกร่ งและองอาจยืนหยัดอย่างมัน่ คงต่อต้านพวกศัตรู เหล่านั้นและเมื่อ
พวกเขาอยูใ่ นหมู่ประชาชนผูศ้ รัทธาพวกเขาทั้งหลายเป็ นผูส้ มบูรณ์อ่อนน้อม
และร่ วมกันกับพวกเขา
นี่คือสิ่ งที่ถือปฏิบตั ิกนั อยูเ่ สมอในการอยูร่ ่ วมกันของสังคมอิสลามซึ่ งได้
ละเลยกันมานับเป็ นเวลาหลายศตวรรษ
อัลกุรอานยังได้กล่าวต่อไปในสู เราะฮ์ฟ้ ัตห์พาดพิงถึงโองการข้างต้นว่าผูค้ น
เหล่านี้ซ่ ึ งมีความเป็ นอยูท่ างสังคมที่สูงส่ งร้องของจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าอยูเ่ สมอ
เพื่อให้ได้เพิ่มพูนมากยิง่ ขึ้นอีกสําหรับความสู งส่ งในหมู่มนุษย์ที่อยูร่ ่ วมกัน
และปรารถนาความพึงพอในของพระองค์และนี่คือระดับขั้นอันสู งส่ งแห่ง
การอิบาดัตของพวกเขาในซูเราะฮ์อตั เตาบะฮ์(บารออัต)อายะฮ์ที่ 112
อัลกุรอานกล่าวว่า “พวกเขาผูซ้ ่ ึ งขออภัย(ต่ออัลลอฮ์)ผูซ้ ่ ึ งเคารพกราบกราน
(พระองค์)ผูซ้ ่ ึ งสรรเสริ ญ(พระองค์)ผูถ้ ือศีลอดผูซ้ ่ ึ งโค้งคารวะ(ต่อพระองค์)ผู้
ซึ่ งหมอบกราบ(พระองค์)ผูซ้ ่ ึ งกําชับกันในสิ่ งที่ดีและห้ามปรามกันในสิ่ งที่
ชัว่ ร้ายและผูซ้ ่ ึ งรักษาข้อจํากัดทั้งหลายของอัลลอฮ์และจงแจ้งข่าวดีต่อบรรดา
ผูศ้ รัทธา” เหล่านี้เป็ นคุณลักษณะจากพระผูเ้ ป็ นเจ้ายังผูค้ นและยังบรรดาผูซ้ ่ ึ ง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคม

๕๑

และในซูเราะฮ์ “อาลิอิมรอน”อายะฮ์ที่ 16ที่ได้กล่าวถึง

“บรรดาผูถ้ ือขันติธรรมและบรรดาผูซ้ ื่อสัตย์และบรรดาผูเ้ ชื่อฟังและบรรดา

เหล่านั้นผูซ้ ่ ึ งใช้จ่าย (เพื่อเป็ นกุศล) และบรรดาผูซ้ ่ ึ งขออภัยโทษ
(จากอัลลอฮ์) ในเวลาทั้งหลายของรุ่ งอรุ ณ”

คําว่าขันติธรรม(ซอบัร)ในอัลกุรอาน หมายถึงการยืนหยัดปกป้ องโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ได้แก่บรรดาผูซ้ ่ ึ งมีความจริ งใจและเป็ นผูซ้ ื่ อสัตย์ในสนามรบและ
คุณลักษณะทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ในโองการดังกล่าวมาแล้วจะไม่มีการแยก
ออกจากกันมีคาํ บรรยายจากบรรดาผูต้ ิดตามท่านอิมามฮุจญะฮ์ (อ) อิมามที่
สิ บสอง(จากอะห์ลิลบัตย์ของท่านศาสดา(ศ))ในบรรดาดิษต่างๆกล่าวว่า

“ตลอดราตรี กาล พวกเขาเป็ นผูท้ รงศีลแต่ในยามทิวารุ่ ง พวกเขาเป็ นราชสี ห์

มีคาํ อรรธถาธิ บายอื่นๆอีกเกี่ยวกับศอฮาบะฮ์(สหาย)ของท่านศาสดา(ศ)ซึ่ งได้
กล่าวว่า “วันหนึ่ง ท่านศาสดา (ศ) ได้ไปเยีย่ มเยียนบรรดาศอฮาบะฮ์ที่ศอฟา
ตามกิจวัตรประจําของท่าน มันเป็ นเวลาระหว่างรุ่ งอรุ ณกับตะวันขึ้นท่าน
เห็นซัยด์ อิบนิ ซาบิตเดินโซเซมาดวงตาของเขาจมลึกลงไปในเบ้าตาทั้งสอง
และมีท่าทางซี ดเซี ยวเป็ นอย่างมาก”

ท่านศาสดา(ศ)ถามเขาว่า “เจ้าได้ใช้เวลาที่ผา่ นมาจากราตรี กาลและเริ่ มต้นใน
เวลารุ่ งอรุ ณของเจ้าอย่างไร?”

เขาตอบว่า “ฉันได้ใช้ความสงบและความแน่นอนที่เที่ยงแท้ในยามคํ่าคืน

จวบจนเช้าตรู่ ” หมายถึงสิ่ งที่ท่านได้เคยบอกกล่าวแก่พวกเรา ฉันได้พบมัน
ด้วยการผ่านสัญญาณอันลึกลํ้า”

๕๒

ท่านศาสดา(ศ)ต้องการยํ้าให้เกิดความหนักแน่นแก่ตวั ของเขาเอง
ท่านจึงกล่าวขึ้นอีกว่า “มันมีสัญญาสําหรับทุกสิ่ งอันใดเล่าคือสัญญาณแห่ง
ความแน่นอนเที่ยงแท้ของเจ้า”

เขาตอบว่า “สัญลักษณ์ของมันก็คือว่ามันทําให้ฉนั กระหายนํ้าในเวลา

กลางวันและไม่หลับนอนในยามคํ่าคืน”(เขาจะหลับนอนได้อย่างไรในเมื่อ
สัญญาณของตาใจได้ประจักษ์แก่เขาทั้งในนรกและสวรรค์)หมายความว่า
ความแน่นอนของเขาไม่ยอมให้เขาละศีลอดหรื อไม่ยอมให้เพื่อที่จะ
หลับนอน
ท่านศาสดา(ศ)กล่าวว่า “เท่านี้ยงั ไม่เพียงพอฉันต้องการสัญญาณทั้งหลาย

ที่มากไปกว่านี้”

เขาตอบว่า “โอ้รอซูลแห่งอัลลอฮ์ ในปัจจุบนั ทั้งๆที่ฉนั ยังอยูบ่ นโลกนี้
ฉันได้เห็นภาพของโลกหน้า และฉันได้ยนิ เสี ยงของพวกเหล่านั้นผูซ้ ่ ึงอยู่
ทั้งในสวรรค์และในนรก โปรดอนุญาตให้ฉนั ได้กล่าวนามของ
บรรดาศอฮาบะฮ์ของท่านผูซ้ ่ ึ งทั้งในสวรรค์และบรรดาผูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นนรกเถิด
ท่านศาสดา(ศ)จึงบอกแก่เขาให้นิ่งเฉยเสี ย(เมาลาวีได้พรรณนาถ้อยคํา
ทั้งหมดนี้ออกมาในโคลงบทหนึ่ง)
จากนั้นท่านศาสดา(ศ)จึงได้ถามเขาว่าเจ้ามีความประสงค์สิ่งใดหรื อ?เขาตอบ
ว่า “…การสละชีวติ ในหนทางแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า”(การเป็ นชะฮีด)

ด้วยเหตุน้ ี ชายผูน้ ้ ีเป็ นมุสลิมที่แท้จริ งผูห้ นึ่งเนื่องจากความปรารถนาเช่นนั้น
และในวิถีทางที่เขาได้ใช้เวลาของเขาไปในยามทิวาและราตรี กาลทั้งหลาย
มันเป็ นความรู ้สึกของเขาเพื่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ได้สร้างความรู ้สึกอื่นๆแห่ง
ความเจ็บปวดรวดร้าวแก่เขา

๕๓

อัลกุรอานได้กล่าวไว้ในซูเราะฮ์อลั บะกอเราะฮ์ อายะฮ์ ที่ 153…
(ความว่า)

“โอ้บรรดาผูศ้ รัทธา จงแสวงหาความช่วยเหลือ (จากอัลลอฮ์) ด้วยการ
อดทนและการนมาซกันเถิด แน่แท้อลั ลอฮ์อยูก่ บั ผูท้ ี่อดทน ”
การที่จะเป็ นมุสลิมที่เชื่อได้อย่างแน่นอนในสังคม ท่านจักต้องนมาซใน
สภาพที่จริ งใจทั้งหมด บางคนดูหมิ่นการปฏิบตั ินมาซและถือว่ามันเหมาะ
สําหรับบรรดาผูส้ ู งอายุและคิดว่ามันเป็ นเพียงการบอกให้รู้เพื่อที่จะเข้ากับ
สังคมได้เท่านั้น ท่านอาจจะเคยได้ฟังมาว่าท่านอุมรั อัลคอฏฏ๊อบได้สั่งยกเลิก
ประโยคที่วา่ “จงรี บเร่ งไปสู่ การงานที่ดีกว่ากันเถิด”จากการเรี ยกร้องเชิญ

ชวนสู่ การนมาซ(อะซาน)เขาเห็นว่ามันเท่ากับเป็ นขั้นตอนหนึ่งของการรับรู ้
แต่เขาผิดพลาดยุคสมัยของเขา เป็ นจุดสู งสุ ดแห่งชัยชนะของอิสลามและเป็ น
ความร่ าเริ งใจของบรรดาทหารอิสลามผูพ้ ิชิตและโจมตีศตั รู ที่รวมกําลังกัน
และถึงแม้วา่ จะมีจาํ นวนน้อยกว่าก็ปราบศัตรู พา่ ยจํานวนของพวกเขามีไม่
มากไปกว่าห้าหมื่นถึงหกหมื่นคนและนอกไปจากนี้ พวกเขายังได้ต่อสู ้
ต้านทานกับสองจักรภพซึ่ งแต่ละจักรภพมีกองทัพหลายแสนคนทหาร
ทั้งหลายของอิสลามต่อสู ้อยูส่ องแนวรบและได้รับชัยชนะทั้งสองด้านเหตุผล
ของอุมรั สําหรับการยกเลิกนั้นก็คือว่าการที่ผคู ้ นถูกเรี ยกร้องสู่ การนมาซซึ่ ง
เป็ นการภักดีที่ดีที่สุดอยูแ่ ล้ว ดังนั้นพวกเขาคงจะคิดว่าไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยกร้อง
พวกเขาทั้งหลายเข้าสู่ กิจการงานที่ดีอื่นใดอีกแล้ว

๕๔

ดังเช่นสงครามศาสนาเพราะว่ามันจะเป็ นการหันเหพวกเขาและนําเอา
การนมาซทดแทนสําหรับการงานอื่นๆทั้งหลาย(ซึ่ งบางครั้งหมายถึงการเชิญ
ชวนสู่ การญิฮาด)เขาแนะนําให้ใช้ประโยคที่วา่ “การนมาซดีกว่าการนอน”

ทดแทนประโยคที่วา่ “จงรี บเร่ งไปสู่ การงานที่ดีกว่ากันเถิด”ซึ่ งบางทีทาํ ให้
บรรดามุสลิมทั้งหลายโดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั พากันคิดว่าการนมาซ
เพียงแต่ดีกว่าการนอนหลับเท่านั้น)เขาหาได้เฉลียวคิดไม่วา่ ไฉนกองทัพ
เล็กๆของอิสลามจึงได้รับชัยชนะมันเป็ นความสู งส่ งทางด้านอาวุธยุทธภัณฑ์
ของพวกอาหรับเหนือบรรดากองทัพของเปอร์ เซี ยและโรมันกระนั้นหรื อ ?
เปล่าเลยเพราะว่าชาติที่เจริ ญรุ่ งเรื องทั้งสองในยุคนั้นมีการตระเตรี ยมอย่าง
พร้อมสรรพในขณะที่อาวุธทั้งหลายของฝ่ ายอาหรับมิได้มีความสําคัญอันใด
เลยหรื อว่าชนชาติอาหรับเป็ นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่ ง ? ไม่ใช่อีกนัน่ แหละเพราะ
เราเห็นสิ่ งที่ชาห์ปูรกษัตรย์ของเปอร์ เซี ย (ในยุคนั้น) กระทําต่อพวกอาหรับ
เช่น เขาได้ตรึ งโซ่เหล็กอย่างแน่นหนาไว้บนบ่าของพวกนั้น
อย่างไรก็ตามมันคือพลังแห่งความศรัทธาที่ได้พิชิตกองทัพโรมันและ
เปอร์ เซี ยและพลังที่ได้เกิดขึ้นมาจากประโยคนั้นในพิธีกรรมของการนมาซ

“จงรี บเร่ งมาสู่ การงานที่ดีกว่ากันเถิด”เมื่อชายผูห้ นึ่งได้ยนื ขึ้นในยามคํ่าคืน

เพื่อการใกล้ชิดกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าเขาจึงได้รับการเพิ่มพลังจิตการนมาซ

หมายถึงการยืนยันถึงความศรัทธาและกล่าวยํ้าถ้อยคํา “อัลลอฮุอกั บัร”ใน
การนมาซซึ่ งเป็ นการทําให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเล็กลงและไร้ความสําคัญเช่น
ชายผูห้ นึ่งขณะที่มองเห็นความเกรี ยงไกรของทุกสรรพสิ่ งซึ่ งพลังอํานาจ
ทั้งหลายเป็ นของพระองค์และจักต้องวางใจในพระองค์”

๕๕

นัน่ คือ การนมาซที่ทาํ ให้เขาแข็งแกร่ งเมื่อจะเข้าสู่ สงครามอันศักดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ ง
เป็ นหน้าที่สาํ หรับบุคคลที่เขาจะต้องลงมือกระทําเช่นนี้และการที่เขายืนอยู่
บนมัสยิดเพื่อการนมาซเป็ นสิ่ งต้องห้ามสําหรับเขา(เนื่องด้วยการเจตนา
หลีกเลี่ยงเมืองศัตรู มารุ กราน)เงื่อนไขของการนมาซจะเป็ นที่ยอมรับ
ต่ออัลลอฮ(ซ.บ)ก็คือการทําสงครามศาสนาเมื่อมีการเรี ยกร้องในขณะที่
เงื่อนไขของสงครามศาสนาจะเป็ นที่ยอมรับต่อพระองค์
ก็คือการปฏิบตั ิมาซการนมาซโดยปราศจากการทําสงครามศาสนาไม่มีผล
และสู ญเปล่า(ดังนั้นจะขาดไปซึ่ งอย่างหนึ่งอย่างใดมิได้จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
กระทําควบคู่กนั ไป)สรุ ปแล้วมุสลิมทั้งมวลเชื่อว่ามีการต่อเนื่องกันอย่าง
ใกล้ชิดในระหว่างความจริ งแท้ของอิสลามเช่นเดียวกันกับภารกิจในทาง
ตรงกันข้ามและมันทั้งหลายก็มิได้แยกออกจากกันและกัน
ในข้อที่วา่ ด้วยระเบียบแบบแผนแห่งคุณค่าทั้งหลายของอิสลาม
การอิบาดัตมาเป็ นอันดับแรกสุ ดยอดแต่มนั จะต้องเป็ นดังเช่นเงื่อนไข
ทั้งหลายซึ่ งตรงกันกับกฎเกณฑ์อลั กุรอานการนมาซจะเป็ นจริ งจังได้ก็ต่อเมื่อ
มันได้แสดงให้เห็นถึงผลของมันที่บงั เกิดขึ้นด้วยการยับยั้งต่อการกระทําอัน
ชัว่ ร้ายทั้งหลายเท่านั้นดังนั้น การนมาซเช่นนั้นก็จะนําไปสู่ คุณค่าอื่น
ทั้งหลายที่คุม้ ค่า
อาลี (อ) เป็ นแสงสว่างแห่งคุณค่าทั้งมวลในอิสลามและเป็ นคุณลักษณะของ
การหยัง่ รู ้บางครั้งบางคราวเรามองท่านประหนึ่งนักต่อสู่ ที่อยูใ่ นบทบาทของ
ผูก้ ล้าหาญจากบทละครที่สร้างขึ้นมาราวกับว่าตลอดชีวติ ของท่านคือทหาร
หาญผูห้ นึ่ง

๕๖

ต่อจากนั้น เราพบท่านในที่อื่นๆในฐานะบุคคลผูล้ ้ ีลบั มหัศจรรย์ผซู ้ ่ ึ งไม่รู้จกั
สิ่ งใดเว้นแต่รักท่านจะติดต่อใกล้ชิดกับพระผูเ้ ป็ นเจ้า ดังตัวอย่างที่เราจะ
นํามากล่าวสักสองเรื่ องจาก “นะห์�ุลบะลาเฆาะฮ์”ในการเผชิญหน้ากัน
ครั้งแรกของอาลี(อ)กับมุอาวียะฮ์ออกคําสั่งให้กองกําลังของเขาปิ ดกั้น
เส้นทางสู่ แม่น้ าํ เพื่อว่ากองกําลังของอาลี(อ)จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่ง
นํ้าได้และด้วยเหตุน้ ี ก็จะถูกบีบคั้นให้หลบหนีไป
อาลี(อ)ได้ยนื่ ข้อเสนอจัดให้มีการเจรจากับพวกเขาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้
กับเพื่อเป็ นการปกป้ องการสู ญเสี ยเลือดเนื้อโดยไม่จาํ เป็ นในระหว่างมุสลิม
สองกลุ่มมุอาวียะฮ์ได้พิจารณาเรื่ องราวภายในที่ประชุมฉุ กเฉิ นยามสงคราม
ของเขาและคําตัดสิ นก็คือไม่อนุญาตให้กองกําลังของอาลี (อ)เข้าไปยังแหล่ง
นํ้าอาลี(อ)กล่าวสุ นทรพจน์ต่อผูค้ นของเขาซึ่ งได้ผลยิง่ ไปกว่าเสี ยงกลองศึก
เสี ยงแตรและเพลงมาร์ ซหลายเท่านักท่านได้บอกแก่พวกเขาตามความเป็ น
จริ งว่ามุอาวียะฮ์ได้เรี ยกชุมนุมผูค้ นที่ถูกชักจูงไปในทางที่ผดิ จํานวนมากและ
ได้ปิดกั้นเสนทางที่ผคู ้ นของเราจะไปยังแม่น้ าํ และกล่าวว่า “พวกท่านจะต้อง
เลือกเอาทางหนึ่งในทางเลือกสองทาง
ประการแรกจงยับยั้งดาบของท่านพร้อมด้วยเลือดแห่งความเคียดแค้น
ชิงชังและจากนั้น จงยับยั้งตัวของท่านเองในข้อถัดไป
ครั้นแล้วท่านได้ถามพวกเขาเกี่ยวกับความหมายของการมีชีวติ อยูแ่ ละ
ความตายว่าเป็ นอย่างไร?และกล่าวว่า
“การมีชีวติ อยูค่ ือ การเคลื่อนไหวไปมาได้หรื อการบริ โภคและการนอน
กระนั้นหรื อ?ส่ วนความตายคือ การกระทําด้วยการนําไปฝังไว้ภายใต้
แผ่นดินกระนั้นหรื อ? ไม่เลย นัน่ หาใช่การมีชีวติ อยูแ่ ละนี่หาใช่ความตายไม่
การมีชีวติ อยูค่ ือ การตายอย่างมีศกั ดิ์ศรี และด้วยการมีชยั ชนะ ส่ วนความตาย
นั้นคือการมีชีวติ อยูอ่ ย่างถูกประณามและอย่างผูป้ ราชัย

๕๗

กองกําลังของอาลี(อ)รุ กคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ วและขับไล่กองกําลังของ
มุอาวียะฮ์ถอยร่ นไปซึ่ งเป็ นเหตุให้สามารถยึดแหล่งนํ้าไว้ได้มุอาวียะได้มีสาร
ถึงอาลี(อ)เพื่อของให้เปิ ดเส้นทางไปยังแม่น้ าํ แต่ผตู ้ ิดตามทั้งหลายของอาลี
(อ)ได้พากันคัดค้านต่อสิ่ งนั้น
อย่างไรก็ตาม อาลี (อ) ได้ขดั ขวางการกระทําอันไม่กล้าหาญนั้นและ
กล่าวว่าพวกเราจะต้องไม่ต่อสู ้กบั ศัตรู ดว้ ยการสร้างความยากลําบากให้แก่
เขา
ชัยชนะที่ได้มาด้วยวิธีการเช่นนั้นมิใช่สุภาพบุรุษและไร้คุณค่าต่อเราในฐานะ
ที่เป็ นมุสลิม ด้วยเหตุน้ ีท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็ นชายชาตรี และความ
ไม่พยาบาทมาดร้ายซึ่ งเป็ นความสู งส่ งกว่าความอาจหาญ
เมาลาวีขนานนาม อาลี(อ)ในบทกวีของเขาว่า “ราชสี ห์แห่งอัลลอฮ์”ในความ
อาจหาญและเขากล่าวว่าไม่มีผใู ้ ดสามารถที่จะพรรณนาถึงการไม่ผพู ้ ยาบาท
จองเวรของท่านได้เลย
จากนั้นเราพบอาลี(อ)ในสภาพการณ์ที่แตกต่างกันและเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่มห่มที่
แตกต่างกันเมื่อท่านว่างจากภารกิจที่มีต่อประชาชนและมุ่งมัน่
อยูก่ บั การอิบาดัตของท่านและเอ่ยคําวิงวอนดังนี้

“ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระองค์ คือ มิตรผูย้ งิ่ ใหญ่สาํ หรับผูม้ ีคุณธรรมของ

พระองค์ยง่ิ กว่ามิตรสหายใดๆพระองค์ทรงพร้อมกว่าผูใ้ ดผูห้ นึ่งที่จะทรง
ช่วยเหลือบรรดาผูซ้ ่ ึ งเชื่อมัน่ ในพระองค์พระองค์ทรงเฝ้ ามองความคิดภายใน
หัวใจและการซ่อนเร้นทั้งหลายจากบรรดามิตรสหายของพระองค์และจาก
บรรดาผูเ้ ป็ นที่รักของพระองค์และทรงทราบดีในสัญญาณและความรอบรู ้
ทั้งหลายของพวกเขาและทรงรู ้วา่ ในหัวใจของพวกเขานั้นเรี ยกหาและ

ปรารถนาเฉพาะพระองค์”

๕๘

ท่านควรที่จะได้รับฟังดุอากุเมล(เขาคือผูห้ นึ่งจากบรรดาศอฮาบะฮ์ของท่านอิ
มามอาลี(อ)ภายในนั้นเป็ นการนําขึ้นสู่ ความลี้ลบั อันสู งส่ งมีบา้ งสิ่ งบางอย่าง
ในนั้นที่เลยพ้นไปจากโลกทั้งสองมันได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
ความจริ งในเพียงอย่างเดียวนอบน้อมถ่อมตนและมีความจงรักภักดีที่จะเป็ น
ผูร้ ับใช้หลักการอันศักดิ์สิทธิ์ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, และวิถีทางที่อิมามอาลี (อ)
และอิมามไซนุลอาบีดีน (อ) ทําการติดต่อกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าในยามรุ่ งอรุ ณ
ทั้งหลายของเดือนรอมฏอนนั้นได้แสดงให้เราเห็นเกี่ยวกับว่าเราควรจะ
ใกล้ชิดกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างไร ในฐานะที่เป็ นก้าวแรกของเราและ
ต่อจากนั้นก็ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆทั้งหลายของเราเองและสังคมของเรา
เราควรจะต้องละเว้นจากการโน้มไปสู่ เพียงด้านเดียวของการอิบาดัต
เพียงชัว่ ขณะเดียว ก่อนหน้าที่ท่านอิมามศอดิก(อ)จะล่วงลับไปได้เรี ยก
บรรดาญาติพี่นอ้ งของท่านและกล่าวขึ้นมาประโยคหนึ่งก่อนลมหายใจ
สุ ดท้ายของท่านว่า “การช่วยเหลือ (ชะฟาอัต)ของเราจะไม่เป็ นประโยชน์

แก่บรรดาผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ินมาซประจําวันอย่างเบาบาง(อ่อนแอ)”

วิถีชีวติ ของอาลี(อ)อาจแยกพิจารณาออกไปหกส่ วน(ภาค)
สิ่ งที่จะทําให้เกิดความประหลาดใจมากที่สุดก็คือ ภาคสุ ดท้ายของท่าน
ระยะเริ่ มแรกคือ จากการกําเนิดของท่านไปจนถึงการแต่งตั้งท่านศาสดา(ศ)
จนมาถึงการอพยพไปสู่ มะดีนะฮ์ ระยะที่สามของท่านศาสดา(ศ) ส่ วนที่สี่
จากการสิ้ นชีวติ ของท่านศาสดา(ศ)จนถึงการเป็ นคอลีฟะฮ์ของท่านเองเป็ น
ระยะเวลา25ปี ส่ วนที่หา้ คือระยะเวลาสี่ ปีครึ่ งในการเป็ นคอลีฟะฮ์ของท่าน
และส่ วนหนึ่งหกหรื อภาคสุ ดท้ายเป็ นเวลาเพียงสองวันเท่านั้นจากวันที่ท่าน
ถูกฟันด้วยดาบบนศีรษะจนกระทั้งถึงวันที่ได้รับชะฮีดของท่านภาคสุ ดท้าย
คือภาคที่ทาํ ให้ประหลาดใจอย่างมากกว่าทุกภาค

๕๙

เพราะว่าอาลี(อ)ได้แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของท่านในฐานะที่เป็ น
มนุษย์ผหู ้ นึ่งในหนทางที่ท่านเผชิญกับความตายขณะที่ท่านถูกฟันท่านกล่าว

ขึ้นมาสองประโยคกล่าวคือ “จับชายผูน้ ้ นั ”(หมายถึงฆาตรกร) และ “ฉันของ
สาบานด้วยพระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งกะบะฮ์วา่ ฉันได้รับทางรอดปลอดภัยของฉัน
แล้วโดยผ่านการชะฮีดนี้ ”

แพทย์ผหู ้ นึ่งมีชื่อว่า อาซี ซ บิน อัมร์ ได้ถูกนํามารักษาท่านและเขาได้ให้
ความเห็นว่ายาพิษได้แล่นเข้าไปในเส้นเลือดของอาลี (อ)
แล้วเขากล่าวว่าเขาไม่สามารถที่จะกระทําสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้เลยและแนะนํา
ท่านอิมามอาลี(อ)ให้กระทําในสิ่ งที่ประสงค์เป็ นครั้งสุ ดท้าย
เมื่ออุมมุลกุลซูมบุตรี ของอิมามอาลี ถามเขาฆาตรกรผูน้ ้ นั เกี่ยวกับว่าไฉน
จึงได้กระทําเช่นนั้นต่อบิดาของนางและนางได้แสดงความหวังออกมาว่า
อาลี(อ)จะต้องมีอาการดีข้ ึนแต่ฆาตรกรผูเ้ ลวทรามนั้นกล่าวว่า

“ไม่มีความหวังหรอกเพราะข้าได้ซ้ือดาบเล่มนี้มาเป็ นเงินจํานวนถึงหนึ่ง

พันดีนาร์ และจ่ายอีกหนึ่งพันดีนาร์ สาํ หรับยาพิษที่ใช้ทาชโลมมัน ยาพิษมี
ความรุ นแรงมากมันมิใช่เพียงแต่จะสังหารบิดาของเจ้าได้เท่านั้น แต่มนั สมา
รถที่จะฆ่าชาวกูฟะฮ์ได้ท้งั หมดถ้าจะใช้ต่อต้านพวกเขา”

ลูกหลานได้นาํ นมสดมาให้แก่ท่านอิมามอาลี(อ)และท่านก็บอกให้บรรดา
ผูท้ ี่รายล้อมท่านอยูด่ ูแลฆาตรกรอย่างปรานี , จากนั้นท่านจึงได้เรี ยกญาติพี่
น้องและลูกหลานของท่านและพูดว่า “โอ้ลูกหลานของอับดุลมุฏอลิบ

หลังจากความตายของฉัน จงอย่าได้ออกไปในหมู่ผคู ้ นเพื่อกล่าวในสิ่ งที่ได้
เกิดขึ้นแก่ฉนั และกล่าวหาต่างๆนานาต่อชายผูน้ ้ ีเปล่าเลยฆาตกรที่สังหารฉัน
มีเพียงคนเดียวเท่านี้”

๖๐

แล้วท่านก็กล่าวแก่บุตรชายของท่านคืออิมามฮะซัน(อ)ว่า “บุตรชายของฉัน
ชายผูน้ ้ นั ได้ฟันพ่อของเจ้าด้วยดาบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากฉันเจ้าจง
เลือกเอาทางหนึ่งทางใดในระหว่างทั้งสองด้วยการปล่อยให้เขาเป็ นอิสระไป
หรื อจะลงโทษเขาถ้าเป็ นดังนั้นจงปฏิบตั ิต่อเขาเพียงหนึ่งครั้งด้วยการฟัน
(เช่นเดียวกัน)ไม่วา่ จะทําให้เขาเสี ยชีวติ หรื อไม่ก็ตาม”แล้วท่านก็ได้ขอร้อง

พวกเขาทั้งหลายว่าถ้าจะเลี้ยงดูชายฆาตรกรผูน้ ้ นั ก็จงปฏิบตั ิอย่างดีต่อเขานี่
คือวิธีที่ท่านปฏิบตั ิต่อศัตรู และนัน่ ก็คือว่าทําไมจินตกวีเมาลาวีในบทกวีของ

เขาจึงเรี ยกท่านว่า “ราชสี ห์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า”และกล่าวว่าไม่มีผใู ้ ดสามารถ

ที่จะพรรณนาถึงขอบเขตแห่งความไม่อาฆาตมาดร้ายของท่านได้เลย…
ทั้งหมดเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมในความเป็ นชายชาตรี ของ
อาลี(อ)และความเป็ นมนุษย์ของท่าน ยาพิษได้เป็ นผลร้ายต่อท่านมากขึ้นทุก
ขณะและผูใ้ กล้ชิดทั้งหลายของท่านได้ครํ่าคราญแต่เขาทั้งหลายก็เห็นรอยยิม้
บนริ มฝี ปากของท่านและกล่าวประโยคนี้
“ฉันขอสาบานต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า สิ่ งที่ได้เกิดขึ้นแก่ฉนั นั้นมิใช่เป็ นสิ่ งที่ไม่
เหมาะสมแต่ประการใดเลย ความตายด้วยการชะฮีดในวิถีทางแห่งพระผูเ้ ป็ น
เจ้าครั้งนี้เป็ นสิ่ งสําคัญในฐานะเป็ นสิ่ งที่ฉนั มีความปรารถนาเฝ้ าคอยมาตลอด
ชีวติ ของฉันและเป็ นการดีอย่างที่สุดซึ่งมันได้เกิดขึ้นในระหว่างที่ฉนั กําลัง
ประกอบอิบาดัต”

จากนั้นอาลี(อ)ก็ได้ใช้คาํ เปรี ยบเทียบซึ่ งเป็ นที่จะพํานักอยูต่ ามสถานที่ที่มี
หญ้าและเมื่อมันหมดสิ้ นไป
อาหรับทั้งหลายก็เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อื่นอีกในท่ามกลางอากาศอัน
ร้อนระอุ พวกเขาเสาะหาสถานที่ในยามราตรี ที่ซ่ ึ งจะสามารถทําให้พบแหล่ง
นํ้าได้

๖๑

ท่านกล่าวว่า “ฉันเปรี ยบเสมือนผูท้ ี่มีความรักซึ่ งได้พบกับผูเ้ ป็ นที่รักของ
ฉันหรื อประหนึ่งผูแ้ สวงหาแหล่งนํ้าท่ามกลางความมืดของราตรี ผซู ้ ่ ึ ง
มีความปิ ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้นที่ได้พบมัน”

ในโอกาสสุ ดท้าย พวกเขาทั้งหลายรายล้อมอยูร่ อบเตียงนอนของท่าน
ทั้งหมดทุกคนยาพิษยังคงทํางานของมันอยูแ่ ละเป็ นบางครั้งบางคราวที่อาลี
(อ)มีอาการถึงขั้นไม่รู้สึกตัวและเมื่อใดก็ตามที่ท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็จะ
ตักเตือนสั่งสอนแก่บรรดาผูท้ ี่ร่วมอยูใ่ นที่น้ นั คําพูดสุ ดท้ายของท่านซึ่งเป็ น
ความรุ นแรงเผ็ดร้อนมีจุดสําคัญอยู่ 20 จุดพูดโดยตรงในตอนแรกกับ
บุตรชายของท่านทั้งสองฮะซันและฮุเซน (อ) และจากนั้นก็พดู กับลูกคนอื่น
ของท่านและสุ ดท้ายพูดต่อประชาชนทั้งมวลผูซ้ ่ ึ งอาจจะได้ยนิ คําพูดทั้งหลาย
ของท่านตราบจนถึงวันแห่งการฟื้ นคืนชีพ
กล่าวโดยทัว่ ๆไปแล้วทุกคนผูซ้ ่ ึงเป็ นผูน้ าํ แนวความคิดมีทฤษฏีเกี่ยวกับความ
สมบูรณ์ของมนุษย์หรื อว่าด้วยมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์สิ่งที่เรี ยกธรรมจริ ยาคือ
ความสัมพันธ์กบั สิ่ งที่ควรจะเป็ นไปมิใช่สิ่งที่เป็ นอยูแ่ ละถ้ามนุษย์สามารถ
ได้มาซึ่ งบรรดาคุณลักษณะทั้งหลายในทางธรรมจริ ยาเขาก็จะบรรลุถึงจุดสุ ด
ยอดแห่งความเป็ นมนุษยชาติแนวคิดต่างๆของสํานักทั้งหลายบนความ
เกี่ยวพันกับมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ บางทีก็ถูกรวบรัดคล้ายกับเป็ นเรื่ องรองลงมา
1) ทัศนะหนึ่งก็คือว่าทัศนะของผูใ้ ช้ปัญญาหาเหตุผลซึ่ งได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับ
มนุษย์ในแง่ของคุณลักษณะทั้งหลายทางจิตใจของเขาและมีความคิดว่าแก่น
สารของมนุษย์ก็คือจิตใจและความสามารถของเขาจากความคิดของเขานี่คือ
ทัศนะของปรัชญาโบราณ
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รวมทั้งความคิดของอเวซิ นาสําหรับความคิดของพวกเขามนุษย์ผสู ้ มบูรณ์
เป็ นผูค้ งแก่เรี ยนผูห้ นึ่ง(นักปราชญ์)และความสมบูรณ์ของเขาวางอยูใ่ นวิชา
ปรัชญาของเขาโดยทางทฤษฎีทางปรัชญา พวกเขาหมายถึงความเข้าใจทัว่ ไป
อันเหมาะสมของสิ่ งที่ดาํ รงอยูท่ ้งั มวลและนัน่ คือความแตกต่างไปจาก
วิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งหมายถึงความเข้าใจเพียงเฉพาะส่ วนเกี่ยวกับการดํารงอยู่
การที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์ กบั ปรัชญา
การอรรถาธิ บายต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ท่านอาจใคร่ จะรู ้บางสิ่ ง
บางอย่างเกี่ยวกับเมืองเตหะราน การรับรู ้น้ ีอาจจะรู ้โดยกว้างๆหรื อจําเพาะ
เจาะจงวิศวกรของเทศบาลนครสามารถที่จะวาดแผนผังของเมืองแสดงให้
เห็นถึงขอบเขตอันจํากัดของมันตลอดจนการแบ่งส่ วนเข้าไปบริ เวณพื้นที่
บริ เวณต่างๆเช่นสวนสาธารณะถนนหนทางและบรรดาสี่ แยกทั้งหลายในที่
ซึ่ งท่านไม่สามารถที่จะรู ้สถานที่ต้ งั บ้านเรื อนของท่านเองได้ภายในแผนผัง
ของวิศกรผูน้ ้ นั แต่บางทีใครคนหนึ่งสามารถที่จะรู ้รายละเอียดของข้อมูล
ภายในท้องถิ่นทั้งหมดของบริ เวณพื้นที่แม้วา่ เขามิได้รู้ภาวะของความ
ใหญ่โตโอฬารของเมืองเตหะรานเลย
แต่ถา้ ท่านถามเขาเกี่ยวกับข้อมูลในเรื่ องของถนนหนทางหรื อสถานที่
ภายในท้องถิ่นเขาอาจจะสามารถบอกหรื อชี้ทิศทางที่ถูกต้องให้แก่ท่านได้
โดยที่บางครั้งวิศกรทัว่ ไปไม่สามารถกระทําได้เช่นนั้น
นักปรัชญาผูห้ นึ่งให้แผนผังและภาพถ่ายของสิ่ งถูกสร้างที่มีอยูท่ ้ งั หมดแก่
ท่านและพยายามค้นหาสาเหตุและที่มาของมันจุดเริ่ มต้นและจุดจบของมัน
ระยะเวลาและความสําคัญทั้งหลายของมัน
ถ้าท่านถามนักปรัชญาผูน้ ้ ีบา้ งเกี่ยวกับการสร้างสรรพสัตว์กอ้ นหิ น
ดวงดาวหรื อดวงอาทิตย์ เขาอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคําถามของท่านได้
เพราะความคิดของนักปรัชญานั้นภาพของจักรวาล

๖๓

ประหนึ่งเป็ นความสําคัญทั้งหมดแม้วา่ รายละเอียดต่างๆ บางทีก็
คลุมเครื อไม่แน่นอนหรื อไม่รู้เลยก็ตาม หมายถึง (ปรัชญาคือความรู ้อนั ทัว่ ไป
ของการดํารงอยูข่ องโลกและจักรวาลอย่างกว้างๆแต่วทิ ยาศาสตร์ รับผิดชอบ
ในการค้นคว้าอันละเอียดอ่อนของสิ่ งต่างๆในจักรวาลอย่างถี่ถว้ น)เกี่ยวกับ
ความคิดของบรรดาผูท้ ี่ใช้ปัญญาหาเหตุผลการค้นหาภาพของจักรวาล
โดยทัว่ ไปและการบรรลุถึงสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ของมันคือจุดหมาย
ซึ่ งในโลกของสติปัญญาอยูใ่ นฐานะเดียวกับวัตถุประสงค์ของโลกพวก
ปั ญญาชนทั้งหลายพากันคิดว่าสิ่ งนี้มีทางเป็ นไปได้โดยผ่านการใช้เหตุผล
การใคร่ ครวญหาเหตุผล(ตรรกวิทยา)และผลสะท้อนพวกเขาเชื่อในปรัชญา
สองแบบคือ
ก.)ตามปรัชญาหรื อความเข้าใจโลกตามความเป็ นไปของมันและ
ข.)ปรัชญาทางภาคปฏิบตั ิ ซึ่ งหมายถึง ความสําเร็ จที่เด่นชัดของสติปัญญา
มนุษย์เหนือสัญชาตญาณและความทสามารถของเขาทั้งหมด
ตําราและหนังสื อทั้งหลายของเราที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมได้ตดั สิ นปั ญหา
ต่างๆบนพื้นฐานนี้และธรรมจริ ยาของเราเป็ นแบบของโสเครติสบนพื้นฐาน
เดียวกันทางสติปัญญาสติปัญญาของท่านมีอาํ นาจเหนือกิเลสตันหาของท่าน
หรื อ? หรื อว่าในทางกลับกัน? สติปัญญาของท่านมีอาํ นาจเหนือความโกรธ
และความเป็ นทุกข์กงั วลของท่านหรื อ? หรื อตรงกันข้าม? ด้วยเหตุน้ ี ถ้าหาก
ท่านใช้ความสามารถเพื่อที่จะเข้าใจโลกนี้โดยผ่านการรู ้จกั เหตุผลและ
อนุญาตให้สติปัญญาของท่านมีอาํ นาจควบคุมเหนือความต้องการในทาง
กิเลสตันหาของตัวท่านเองได้แล้วจากนั้นท่านก็คือมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ผหู ้ นึ่ง
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2) อีกแนวหนึ่ง คือ แนวแห่งความรักหรื อสํานักอิรฟานโดยเหตุที่ความ
รัก หมายถึง ความเสน่หาในการอิบาดัตต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าผิดกับแนวทาง
สติปัญญาซึ่ งเป็ นสํานักของความคิดคํานึงมิได้เคลื่อนไหวทั้งหมดแต่
แนวทางแห่งความรักเชื่อว่าความรักทั้งหมดเป็ นความเคลื่อนไหวเป็ น
แนวตั้งตรงคอนข้างจะมากกว่าการเคลื่อนไหวไปตามแนวราบ แม้วา่
ขั้นตอนต่อมามันจะเป็ นการสันนิษฐานว่าอาจจะชี้ทิศทางไปสู่ แนวราบและ
วิวฒั นาการไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าในการคิดคํานึงก็ตาม เริ่ มแรกมันเป็ น
วิญญาณแห่งความทะเยอทะยานที่มุ่งขึ้นตรงไปยังพระผูเ้ ป็ นเจ้า
พวกเขาทั้งหลายมิได้เชื่อในเรื่ องของการใช้เหตุผลในฐานะที่เป็ นวิถีทางแห่ง
ความก้าวหน้าแต่เชื่อว่ามันคือวิญญาณของมนุษย์ได้เคลื่อนไหวล่วงหน้าไป
จนกระทัง่ ถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า นับเป็ นการตําหนิแนวทางสติปัญญาและท่าที
เช่นนี้เป็ นมาตรฐานหนึ่งจากกลเม็ดแห่งการโต้แย้งกันในหมู่นกั อักษร
ศาสตร์ ของเราระหว่าความรักกับสติปัญญาและผูซ้ ่ ึ งพัวพัวอยูก่ บั การถกเถียง
กันดังกล่าวนั้น พวกเขาเองก็เป็ นบรรดาอารี ฟเสี ยส่ วนมากซึ่ งได้กาํ หนดให้
ความรักได้รับชัยชนะเหนือสติปัญญา สถาบันการสอนแห่งนี้ได้ร่วมกัน
พิจารณาให้สติปัญญาเป็ นส่ วนเล็กน้อยส่ วนหนึ่งในการดํารงอยูข่ องมนุษย์
และเป็ นโลกแห่งความรักมิได้มีความเกี่ยวพันกับสิ่ งอื่นใด แต่เคลื่อนไหว
ไปสู่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า นัน่ ก็คือว่าทําไมสานุศิษย์ของสํานักแห่งความรักนี้ดงั เช่น
จินตกวีฮาฟี ซจึงฝักใฝ่ ไปทางด้านของความรักและลุ่มหลงอย่างดื่มดํ่าต่อมัน
มากกว่าสติปัญญา
การเคารพภักดีพระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวของพวกเขาอารี ฟคือ เอกภาพแห่งการ
ดํารงอยูซ่ ่ ึ งรับรู ปแบบของความแน่นอนเที่ยงแท้
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ในที่สุดก็ได้บรรลุถึงตําแหน่งดังกล่าวนั้นมันหมายความว่า มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์
สุ ดท้ายก็กลายเป็ นบุคคลผูถ้ ูกอุปมาให้ประหนึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของพระองค์
(สําหรับมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ซ่ ึ งเฝ้ าแต่รําลึกและเข้าถึงพระองค์)
ซึ่ งอัชชะฮีด มุเฏาะฮารี ได้อรรถาธิ บายไว้ในหนังสื อบางเล่มของท่าน
อย่างละเอียดเช่นเดียวกันกับเมื่อคุณได้พบกับผูศ้ รัทธาที่แท้จริ งที่อยูใ่ น
ระดับสู งแล้วทําให้คุณรําลึกถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าอันเนื่องจากการกระทําต่างๆ
ในทุกๆอิริยบถอันเลิศเลอของเขาซึ่ งแสดงออกถึง ความเป็ นผูม้ ีศรัทธาอัน
สู งส่ ง จนกระทัง่ ทําให้เรารําลึกถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า)
3) สถาบันแนวคิดอื่นๆต่างก็คิดไปว่ามนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ทั้งสอง
อย่างทั้งสติปัญญาและทั้งความรักแต่ข้ ึนอยูก่ บั พลัง (อํานาจ) ด้วยเหตุน้ นั
หมายถึงโดยการบังคับฝื นใจความเข้มแข็งหรื ออะไรบางอย่างทํานองนั้นใน
ยุคกรี กโบราณมีผคู ้ นกลุ่มหนึ่งเรี ยกกันว่า พวกอ้างเหตุผลซึ่ งได้กล่าวอย่าง
ชัดแจ้งว่าอํานาจเป็ นความถูกต้องและความอ่อนแอ หมายถึง การไม่มีความ
ถูกต้อง ด้วยเหตุน้ ี ความยุติธรรมและความอธรรมไม่ได้มีความหมายอันใด
สําหรับพวกเขาโดยเหตุที่วา่ อํานาจคือธรรมและมนุษย์ทุกผูท้ ุกนามบากบัน่
ไปสู่ การได้รับอํานาจโดยปราศจากเงื่อนไขและขอบเขตจํากัดใดๆในสอง
ศตวรรษสุ ดท้าย ความคิดนี้ได้ถูกนํากลับมาฟื้ นฟูใหม่โดย นิชเชท์นกั ปรัชญา
ชาวเยอรมัน เขาและสานุศิษย์ท้ งั หลายกล่าวว่าแท้จริ งความจริ งใจและความ
ดีงามทั้งหมดเป็ นสิ่ งเหลวไหล ถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งเป็ นผูอ้ ่อนแอ มันเป็ น
ข้อผิดพลาดของเขาเองและเขาก็สมควรที่จะเป็ นผูไ้ ด้รับความปราชัย
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เขาเชื่อว่าศาสนาเป็ นสิ่ งที่ตกแต่งขึ้นมาจากความอ่อนแอและตัวเขาเองก็เป็ น
ผูต้ ่อต้านศาสนาและสิ่ งนี้คือความเชื่อที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดของคาร์ ล
มาร์ กซ์นิชเชท์มีความคิดว่าความอ่อนแอได้ถูกกุแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะจํากัดของ
เขตของพลังแห่งความแข็งแกร่ งและนักการศาสนาผูห้ ลอกลวงมนุษย์ได้
กระทําการโฆษณาชวนเชื่อ
ดังเช่นความคิดในการให้ความเมตตาเผือ่ แผ่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ความยุติธรรมและอื่นๆในหมู่ประชาชนและสิ่ งนี้ได้เป็ นอุบายที่จะทําให้
ความแข็งแกร่ งไปสู่ ความด้อยลง ซึ่ งพลังของมันเพื่อเห็นแก่มนุษยชาติ
เขาคิดว่าบรรดาผูซ้ ่ ึ งกล่าวว่า บุคคลควรจะต้องต่อสู ้กบั ตัวเอง(หมายถึงการ
ขัดเกลาตนเอง)เป็ นความผิดพลาด ถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องแล้วตัวเองควรจะ
ได้รับการทนุถนอมบรรดาผูซ้ ่ ึ งพูดถึงความเท่าเทียมกันก็เป็ นผูผ้ ดิ พลาด
เช่นเดียวกันในข้อนั้นตลอดเวลาผูอ้ ่อนแอควรที่จะมีชีวติ อยูอ่ ย่างผูต้ ่าํ ต้อย
ทั้งหลายเพื่อที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่ผสู ้ ู งสงอันที่จะทําใหพวกเขาสามารถ
เติบโตขึ้นและก่อให้เกิดมนุษย์ผวู ้ เิ ศษขึ้นในหมู่ผแู ้ ข็งแกร่ งเขาต่อต้านความ
เท่าเทียมกันทางเพศ เพราะถ้าว่าเพศชายในฐานะถูกสร้างขึ้นให้เป็ นเพศที่
แข็งแรงและเพศหญิงเป็ นเพียงผูร้ ับใช้เพศชายเท่านั้น
ด้วยเหตุน้ ี สํานักแห่งนี้มีความคิดว่ามนุษย์ผวู ้ เิ ศษหรื อมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ที่จะ
ไปถึงยังระดับหนึ่งใดได้ก็ดว้ ยความแข็งแกร่ งหรื อผูท้ รงพลังและความ
สมบูรณ์น้ นั หมายถึงอํานาจ

๖๗

บรรดาความคิดเช่นนี้ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดแจ้งหรื ออีกประการหนึ่งได้กลาย
มาเป็ นสิ่ งที่แพร่ หลายในหมู่มุสลิมและบางครั้ง บางคราว เราก็ไม่ระมัดระวัง
ที่จะพูดถึงเกี่ยวกับชีวติ อย่างเช่น “การที่จะรอดตายได้ก็ตอ้ งแข็งแรงที่สุด”

(ซึ่งเป็ นหลักในชีวติ วิทย) ด้วยเหตุที่คาํ พูดนั้น หมายถึง การต่อสู้เพื่อป้ องกัน
สิ ทธิ และความถูกต้องเที่ยงธรรมซึ่ งเป็ นที่อนุญาตในอิสลามและเรื่ องนี้
มุสลิมมักจะถูกต้องเที่ยงธรรมซึ่ งเป็ นที่อนุญาตในอิสลามและเรื่ องนี้มุสลิม
มักจะถูกกล่าวร้ายเสมอว่าเป็ นผูช้ อบก่อสงคราม
แต่ถา้ ปราศจากสงครามเพื่อปกป้ องสิ ทธิ และความถูกต้องเที่ยงธรรม
ดังกล่าวแล้วก็จะไม่มีบาทหลวงพระหรื อนักบวชคนใดสามารถที่จะ
ประกอบกิจในการเคารพภักดีอย่างสงบสันติภายในโบสถ์ในวัดหรื อบรรดา
ผูท้ ี่จะไปประกอบอิบาดัตในมัสยิดทั้งหลายได้และพวกเขาทั้งหมดก็ควรที่จะ
ได้ขอบคุณทหารที่ได้ทาํ ให้การเคารพภักดีน้ ีดาํ เนินไปได้โดยอิสรเสรี
มันคือสิ่ งที่ดีสาํ หรับมนุษยชาติอย่างหนึ่งที่ได้ไปถึงขั้นตอนที่รอคอยนัน่ คือ
เมื่อสันติภาพที่แท้จริ งมีมาและไม่มีการรุ กรานคงอยูซ่ ่ ึ งในกรณี เช่นนั้น
สงครามที่เป็ นความถูกต้องเช่นการต่อสู ้ป้องกันตัวเพราะถูกรุ กรานก็จะเป็ น
สิ่ งที่ไม่มีความต้องการ(หมายถึงแม้แต่การต่อสู ้ป้องกันเมื่อถูกรุ กราน(ดังเช่น
สังคมหนึ่งที่นาํ เสนอโดยอิสลามภายใต้รูปแบบแห่งการปกครองของมะห์ดี
(อ)อิมามที่กาํ ลังจะมาถึงกล่าวกันเวลานั้นแม้แต่สัตว์ป่าที่ดุร้ายก็จะมีไมตรี
สัมพันธ์กบั สัตว์อื่นๆและตอนนั้นจะไม่มีการคงอยูข่ องสงครามหรื อการ
รุ กรานใดๆหลงเหลืออยูเ่ ลย เพราะท่านคือสัญลักษณ์แห่งสันติ

๖๘

ประโยคหนึ่งที่อา้ งกันว่าเป็ นคําพูดของอิมามฮุเซน(อ)ซึ่ งไม่ถูกต้องและไม่
ตรงกับความเป็ นที่อา้ งกันว่าเป็ นคําพูดของอิมมฮุเซน(อ)ซึ่ งไม่ถูกต้องและไม่
ตรงกับความเป็ นจริ งตามที่ได้อา้ งโดยท่าน(อิมามฮุเซน(อ)และประโยคนี้ได้
กลายมาเป็ นที่แพร่ หลายเมื่อห้าสิ บปี ที่แล้วซึ่ งกล่าวว่า “บุคคลควรจะต้อง
ต่อสู ้ในสงครามศาสนาเพื่อความคิดของตนเอง ”

ประโยคเช่นว่านี้อยูใ่ นความเห็นพ้องกับความคิดของพวกตะวันตก
ขณะที่อลั กรุ อานกล่าว่าสงครามศาสนาจะต้องเป็ นการขับเคี่ยวในวิถีทาง
แห่งความถูกต้องเที่ยงธรรมเท่านั้น
ความเชื่ออาจจะเป็ นความถูกต้องหรื อผิดพลาดสถาบันแนวคิดอีกแห่ง
หนึ่งกล่าวว่าบุคคลจะต้องมีความเชื่อและมีอุดมคติซ่ ึ งสําหรับเขาจักต้อง
ตั้งอยูบ่ นความมุมานะทั้งหลายและกล่าวว่าไม่มีปัญหาต่อสิ่ งที่เป็ นความเชื่อ
นั้นแต่อลั กรุ อานกล่าวว่าความมุมานะทั้งหลายเหล่านี้จะต้องกระทําใน
วิถีทางแห่งความถูกต้องเที่ยงธรรมและถ้าหากว่าความเชื่อพิสูจน์ได้วา่ เป็ น
ความผิดพลาดมันก็จะต้องจัดรู ปแบบใหม่, หลายๆครั้งทีเดียวที่มนั เป็ นความ
จําเป็ นที่จะต่อสู ้กบั ความเชื่อของตัวบุคคลเองเพื่อจะค้นให้พบสัจธรรม
จากนั้นก็เริ่ มต้นต่อสู ้ในหนทางแห่งความเป็ นจริ งตามความคิดที่วา่ “การที่จะ
รอดตายได้ก็ตอ้ งเป็ นผูแ้ ข็งแกร่ งนั้น”

เป็ นมาตรฐานของการสมมุติในข้อที่วา่ อํานาจคือความถูกต้องเที่ยงธรรมนั้น
คือ ความคิดหนึ่งที่ได้มาจากปรัชญาของดาร์ วนิ เกี่ยวกับชีวติ สัตว์และแม้แต่
การประยุกต์ไปสู่ ชีวติ มนุษย์

๖๙

แต่วา่ เรามิสามารถที่จะพิจารณาให้มนุษยชาติท้งั หลายมีความเป็ นอยูใ่ น
ระดับเดียวกับบรรดาสรรพสัตว์ได้ดว้ ยการยึดถือความจริ งที่วา่ การต่อสู ้
เท่านั้นคือหนทางแห่งการรอดชีวติ ถ้าหากว่าเป็ นเช่นนี้
พวกเขาทั้งหลายสามารถกล่าวได้อย่างไรในเรื่ องของความร่ วมมือกัน
เรื่ องของเอกภาพความจริ งใจต่อกันและความเอ็นดูสงสารในหมู่มนุษยชาติ
ด้วยกัน?พวกเขาทั้งหลายสามารถกล่าวว่าการกระทําต่างเหล่านี้และบรรดา
ความรู้สึกภายในใจก็เช่นเดียวกันเป็ นสิ่ งสําหรับช่วยให้รอดชีวติ และถูก
กําหนดให้มีแก่มนุษย์ท้งั หลายโดยศัตรู ผอู้ ยูเ่ หนือกว่าเป็ นความจําเป็ นอย่าง
หนึ่งที่จะต้องมีรากฐานทั้งหลายเพื่อการเผชิญหน้ากับศัตรู ผแู ้ ข็งแกร่ งการ
พิสูจน์ของสิ่ งนี้ก็คือว่ายังมิทนั ที่ศตั รู จะเคลื่อนไหวเอกภาพก็กลับคืนไปสู่
การแตกแยกความแตกต่างกันและการถกเถียงกันเกิดขึ้นในระหว่างพวกเขา
แม้วา่ มีเหลืออยูเ่ พียงสองคนก็ตาม
ตามที่สถาบันในทางสติปัญญาและสถาบันแห่งความรักพบกับการคัดค้าน
นั้น สถาบันแห่งอํานาจก็เช่นเดียวกันได้เผชิญหน้ากับบรรดาผูซ้ ่ ึงดูถูกเหยียด
หยามพวกเขาและกล่าวว่าความสมบูรณ์ของมนุษย์ต้งั อยูใ่ นความอ่อนแอ
ของเขา เพราะว่าถ้าเขามีอาํ นาจเขาก็จะแสดงออกซึ่ งการรุ กรานบางครั้ง
จินตกวีซะอ์ดีก็ได้ทาํ ให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นเดียวกันโดยได้กล่าวว่า
“ฉันเป็ นมดที่มีแต่ถูกเหยียบยํ่าและฉันมิใช่ตวั ต่อที่จะทําให้ใครๆต้องครํ่า
ครวญด้วยความเจ็บปวดจากพิษของฉัน”
“ฉันจะพรรณนาคําขอบคุณของฉันอย่างไรสําหรับความโปรดปรานนี้ที่ฉนั

ไม่มีความแข็งแกร่ งเพื่อจะทําอันตรายผูค้ น”

๗๐

อันที่จริ งไม่มีเหตุผลอันใดที่จะเป็ นมดหรื อตัวต่อบุคคลควรจะได้ขอบคุณ
(พระเจ้า)ที่ได้มีความแข็งแกร่ งโดยปราศจากการทําอันตรายผูใ้ ดอื่น
ซะอ์ดีได้กล่าวอีกเหมือนกันเกี่ยวกับผูถ้ ือสันโดษผูห้ นึ่งเขาตอบว่า
“มันเต็มไปด้วยแสงสี ตระการตาและความสายงามของผูค้ นทั้งหลาย
ตลอดจนชายผูส้ ู งอายุที่สวมใส่ เสื่ อผ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้”

ซะอ์ดียงั ได้แสดงทัศนะในทางตรงกันข้ามกับความอ่อนแอในกวีบทอื่นๆอีก
ด้วยโดยได้พรรณนาถึงความแตกต่างกันระหว่างผูถ้ ือสันโดษกับผูท้ ี่คงแก่
เรี ยนและกล่าวว่า “ผูถ้ ือสันโดษมีความต้องการอย่างมากที่จะป้ องกันผิวหนัง
ของเขาเองในขณะที่ผคู ้ งแก่เรี ยนพยายามที่จะช่วยชีวติ คนจมนํ้า
อัลกุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ “ยูซุฟ”ซึ่งเรี ยกกันว่า “เรื่ องราวที่ดีที่สุด”

อายะฮ์ที่90เกี่ยวกับเขา

“ผูซ้ ่ ึงปกป้ อง(ตนเอง)ต่อต้านความชัว่ ร้ายและมีความอดทน”หมายถึง

ศาสดายูซุฟ(อ)ซึ่ งทั้งๆที่ท้งั หมดของทรัพย์สมบัติสามารถที่จะหามาได้เพื่อ
แสวงหาความสุ ขสําราญแต่ท่านก็ได้ควบคุมตนเองและปกป้ องความบริ สุทธิ์
ของท่านซึ่ งท่านได้รับคําขู่ดว้ ยความตาย ถ้าหากว่าท่านไม่ยอ่ มเข้าร่ วมกาม
ราคะ ท่านกล่าวว่า(อยูใ่ นซูเราะฮ์เดียวกันอายะฮ์ที่33)

“โอ้พระผูอ้ ภิบาลของข้าพระองค์ ที่คมขังเป็ นที่รักต่อพระองค์ยงิ่ กว่าการที่

พวกนางเชิญชวนข้าพระองค์ไปสู่ มนั และหากว่าพระองค์มิทรงทําให้กลลวง
ของพวกนางพ้นไปจากข้าพระองค์แล้วไซร้ขา้ พระองค์ก็คงจะใฝ่ หาไปสู่ ทาง
ของพวกนาง”อย่างแน่นอน)

๗๑

สิ่ งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสมบูรณ์ของมนุษย์มิได้ต้งั อยูใ่ นความอ่อนแอ
ของเขาถึงแม้วา่ ทัศนะที่ตรงกันข้ามจะได้แสดงความคิดเห็นออกมาอย่าง
มากมายในบทโคลงทั้งหลายของเราก็ตามดังตัวอย่างเช่น บาบาฏอฮิร
ฮะมะดานีกล่าวไว้วา่

“ช่วยฉันที ช่วยต่อต้านดวงตาและดวงใ จเพราะสิ่ งที่ดวงตาได้เห็น , ดวงใจ

มันปรารถนา ฉันจักต้องสร้างกริ ชเล่มหนึ่งด้วยเหล็กที่แสนคมเพื่อจะทิ่ม
แทนดวงตาและให้อิสระแก่ดวงใจ”

กวีบทนี้น่าที่จะมีการทิ่มแทงหูของเขาทั้งสองข้างด้วยเพื่อว่าจะได้ไม่
ปรารถนาต่อสิ่ งทีเขาได้ยนิ ตัวอย่างเช่นนี้จึงมิใช่แบบอย่างของมนุษย์ผู ้
สมบูรณ์ซ่ ึ งไม่สามารถควบคุมตัวเขาเองได้นอกเสี ยจากว่าโดยวิธีกาํ จัด
อวัยวะต่างๆรวมทั้งแขนขาของเขาออกไป
เรามีแบบอย่างของความอ่อนแอเช่นนี้อยูม่ ากมายและเป็ นที่น่าสังเวชใจต่อ
ผลิตผลของความถูกต้องด้วยศีลธรรมในความคิดของบรรดานักอักษร
ศาสตร์ ของเรา แต่เราก็น่าที่จะรําลึกได้วา่ มนุษย์ท้งั หลายรักชอบไปในทางที่
ผิดพลาดและมุ่งสู่ ความเลยเถิด เมื่อเราเปรี ยบเทียบสถาบันแนวคิดอื่นๆกับ
แนวทางอิสลามที่แท้จริ งแล้ว เราจึงตระหนักได้วา่ อิสลามจะต้องมาจากพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า
โสเครตีสได้สาํ รวมความคิดทั้งหลายบนทิศทางเดียวของมนุษย์ ส่ วนแต่ละ
บุคคลซึ่ งประกอบด้วยเพลโต, อเวซิ นา, มุฮิยดุ ดีนอะราบี, และบรรดาผูร้ ู้
ทั้งหลายจากทัว่ โลกได้เน้นหนักถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆของแต่ละทิศทางแต่
แนวทางทั้งหลายของพวกเขามิได้เป็ นความสมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ท่าน
ศาสดา (ศ) จึงมีความเชื่อมัน่ เฉพาะในสติปัญญาของท่านเองเพียงเท่านั้น

๗๒

เพราะทั้งหมดคือ วะห์ยทู ี่ลงมาจากอัลลอฮ(ซ.บ)มิใช่จากความนึกคิดหรื อ
จากการคาดคะเนเหมือนดังของบรรดาผูร้ ู ้และนักปราชญ์ท้งั หลายที่นาํ มนุษย์
ไปสู่ เฉพาะในแต่ละทิศทางดังกล่าวเพียงเท่านั้น แต่ท่านศาสดา(ศ)ได้นาํ
มนุษยชาติสู่ ความสว่างไสวในทุกทิศทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุก
กระบวนการ จนกระทัง่ หลังจากยุคของท่านแล้วจึงได้เกิดขึ้นซึ่ งบรรดา
สํานักแนวคิดต่างๆเพื่อการศึกษาค้นคว้าติดตามมามากมายไม่วา่ จะเป็ น
ทางด้านคุณธรรมความดีความก้าวหน้าของชีวติ สังคมเศรษฐกิจการเมืองและ
ในทุกสาขาวิชาการบรรดานักคิดทั้งหลายเหล่านั้นจะกลายเป็ นเด็กนักเรี ยน
ไปทันทีเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับท่านศาสดา(ศ)และท่านคือบรมครู ของพวก
เขาทั้งหลายผูซ้ ่ ึ งกล่าวถ้อยคําที่ดีที่สุและมัน่ คงนิรันดร
มีสถาบันแนวคิดอื่นๆเกี่ยวกับมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ซ่ ึ งวางพื้นฐานอยูบ่ นความรัก
และการเชื่อมัน่ ในตนเองสํานักแห่งนี้มีอายุยอ้ นหลังไปร่ วมหลายพันปี
มาแล้วและก่อให้เกิดความสู งส่ งทางด้านความคิดทั้งหลายในบรรดาคัมภีร์
โบราณของอินเดียซึ่ งมีบางเล่มได้แปลความหมายเป็ นภาษาฟาร์ ซีดว้ ย
เช่นเดียวกันเช่นคัมภีร์อุปปานิซาด(อุปนิษทั )
อุละมาอ์ใหญ่ตะบาตะบาอี(ขออัลลอฮทรงเมตตาท่าน)ซึ่ งได้อ่านหนังสื อเล่ม
นี้แล้วมีความประทับใจเป็ นอย่างมากด้วยความสู งส่ งของความคิดใน
หนังสื อนั้น การมัน่ ใจในตนเองเป็ นพื้นฐานแห่งการมีศกั ดิ์ศรี และความสง่า
งามของมนุษย์ท้ งั มวลจุดสําคัญ๗ประการนี้ได้แสดงความคิดเห็นโดยโส
คราตีสและบรรดาศาสดาต่างๆเช่นเดียวกันกับศาสดาทั้งหลายในอิสลามแต่
สถาบันแห่งนี้สาํ รวมความคิดบนความสู งส่ งเพียงจุดสําคัญเดียวเท่านั้น

๗๓

การรวบรวมบทร้อยกรองและบทความของคานธี ซ่ ึ งมีชื่อว่า
ข้าพเจ้าได้คน้ พบสิ่ งสําคัญสามประการจากการที่ได้ศึกษาคัมภีร์อุปนิษทั ซึ่ ง
ได้เป็ นสิ่ งที่นาํ ทางชีวติ ของข้าพเจ้าในประการแรกมีความจริ งเพียงอย่างเดียว
เท่านั้นและนัน่ ก็คือการรู ้จกั ตนเอง
นี่คือจุดสําคัญโดยที่ซ่ ึ งเขาได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์พวกตะวันตกและกล่าวว่า
พวกเหล่านั้นได้มีความเข้าใจต่อโลกแต่มองไม่เห็นตัวตนของพวกเขาเอง
และด้วยเหตุผลอันนี้ พวกเขาทั้งหลายได้นาํ ความโชคร้ายมาสู่ ตวั พวกเขาเอง
และโลกนี้
ในประการที่สองเขาผูซ้ ่ ึ งมีความเข้าใจต่อตัวของเขาเองก็จะมี
ความเข้าใจต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าและสิ่ งอื่นๆทั้งหลายประการที่สามในข้อนั้น
การดํารงอยูท่ ้ งั หลายมีเพียงพลังเดียวพลังแห่งการควบคุมเหนือตนเอง
ถ้าหากว่าบุคคลสามารถมีอาํ นาจเหนือตนเองได้แล้ว มันก็จะเป็ นไปได้
สําหรับเขาที่จะมีอาํ นาจเหนือสิ่ งอื่นๆได้
คานธี ยงั ได้กล่าวอีกว่า มีความดีอยูอ่ ย่างหนึ่งและสิ่ งนั้นคือการที่มีความ
ปรารถนาเพื่อผูอ้ ื่นทั้งหลายในสิ่ งที่บุคคลมีความปรารถนาเพื่อตนเอง
ปรัชญาอินเดียวางอยูบ่ นพื้นฐานแห่งความสํานึกต่อตนเองการสละแล้ว
ในเรื่ องความปรารถนาทั้งหลายและการค้นพบความเป็ นอยูอ่ ย่างแท้จริ งของ
บุคคลซึ่ งเป็ นเหตุที่ได้ก่อให้เกิดความเอ็นดูสงสารขึ้นมา

๗๔

ในยุคสมัยใหม่ซ่ ึ งอยูใ่ นสามศตวรรษสุ ดท้ายจํานวนของสถาบันทาง
ความคิดได้มีปรากฏมากขึ้นซึ่ งได้ทาํ ให้สังคมเบี่ยงเบนสถาบันหนึ่งพิจารณา
ให้มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์เป็ นเหมือนดังผูไ้ ม่มีชนชั้นและมีความเชื่ออย่างมากกว่า
ขึ้นอยูก่ บั ชนชั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชนชั้นสู งคือ สัญลักษณ์ของความเป็ นอยู่
ที่ไม่สมบูรณ์และความสมบูรณ์หมายถึงความเท่าเทียมกันกับสิ่ งอื่นๆ
ทั้งหลาย อีกสถาบันหนึ่งคล้ายดังสิ ทธิ แห่งการดํารงอยูเ่ น้นหนักถึงเสรี ภาพ
และการรับรู ้สังคม ตลอดจนความรับผิดชอบทั้งหลายสถาบันอื่นๆต่างก็เห็น
ด้วยกับสิ่ งนี้แต่กล่าวว่า ความโน้มเอียงไปสู่ การไม่ลงรอยกันเป็ นสิ่ งจําเป็ น
อย่างหนึ่งสําหรับท่าทีเช่นนี้
สถาบันอีกแห่งหนึ่งมีความเชื่อในการได้รับประโยชน์สถาบันซึ่ ง
ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันกับสถาบันแห่งอํานาจกล่าวว่าบุคคลควรที่จะได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุ ดจากสิ่ งต่างๆที่ได้จากธรรมชาติเพื่อที่จะบรรลุถึงความ
สมบูรณ์บรรดาผูซ้ ่ ึ งถือว่า ความรู ้ประหนึ่งเป็ นสิ่ งสู งสุ ดแห่งความสมบูรณ์
นั้น ความต้องการมันก็เพื่อการรู ้จกั ธรรมชาติ
เพราะฉะนั้น การครอบครองมัน (ธรรมชาติ)ก็เพื่อที่จะรับใช้มนุษย์
ด้วยเหตุน้ ีและผูค้ นที่ข้ ึนอยูก่ บั สถาบันแห่งนี้ก็มีความคิดเช่นเดียวกันนี้
เหล่านี้คือ ทัศนะต่างๆที่ได้เห็นการเทียบเคียงคุณค่าของสติปัญญาอํานาจ
ความรับผิดชอบทั้งหลายต่อสังคมและอื่นๆในนั้นหลักฐานอื่นๆแห่งความ
สมบูรณ์ของมนุษย์ก็คือ หนทางที่เขาเผชิญกับความตายเพราะว่าความคิด
และความหวาดหวัน่ ต่อความตาย เป็ นจุดอ่อนอย่างหนึ่งในตัวมนุษย์ซ่ ึงได้
ก่อให้เกิดความทุกข์ยากกังวลอย่างแสนสาหัสและยอมจํานนต่อความเลว
ทรามตํ่าช้าทั้งหลาย

๗๕

ถ้าหากว่าไม่มีความหวาดหวัน่ ต่อความตาย ชีวติ ทั้งชีวติ ก็จะมีการเปลี่ยน
รู ปแบบชายหนุ่มผูป้ ระเสริ ฐสุ ด(บรรดาอิมาม)ทั้งหลายคือบรรดาผูซ้ ่ ึ งเผชิญ
กับความตายอย่างกล้าหาญหรื อแม้แต่แสวงหามันด้วยความยินดีและรอยยิม้
อันชื่นบาน มิใช่ความตายซึ่ งเป็ นการสังหารตัวเองแต่เป็ นการกระทํา
เพื่อที่จะให้บรรลุถึงที่เป้ าหมายหนึ่งซึ่ งพวกเขาทั้งหลายสํานึกต่อหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่มีการฆ่าตัวตาย หมายถึง การละทิ้งภาระความรับผิดชอบ
ขณะที่ความตายเพื่อเห็นแก่หน้าที่เป็ นความสุ ขสบาย ความตายประเภทนี้
เป็ นที่พึงประสงค์ของบรรดาผูห้ ลุดพ้นเท่านั้นที่จะเป็ นผูท้ ี่คิดว่าความตาย
มิใช่สิ่งใดอื่นมากไปกว่าการเปลี่ยนที่พกั อาศัย
หรื อดังที่อิมามฮูเซน(อ)กล่าวว่า “ความตายนั้นมันเหมือนกับการเดินข้าม
สะพานไปยังสถานที่หนึ่งซึ่ งไม่น่าเชื่อ” มีรายงานว่าเมื่อท่านถูกตัวศีรษะ
แล้วตอนนั้น รอยยิม้ ยังคงปรากฏอยูบ่ นริ มฝี ปากของท่าน

บรรดาชายหนุ่ม(อะอิมมะฮ์)ดังกล่าวมีพลังอันยิง่ ใหญ่ท้งั สองของการ
ดึงดูดและผลักใสพวกท่านทั้งหลายมีบรรดาสหายผูจ้ งรักภักดีเช่นเดียวกัน
กับความร้ายกาจของบรรดาศัตรู ที่รอบรู ้ถึงการที่จะ
คัดค้านต่อต้านความถูกต้องเที่ยงธรรม บรรดาอิมาม(อ)ผูป้ ระเสริ ฐสุ ดแห่ง
อิสลามเป็ นเช่นบรรดามนุษย์ผสู ้ มบูรณ์และมีแบบอย่างมากมายให้แก่สังคม
ของพวกท่านเอง ด้วยประการฉะนี้ มนุษย์เท่านั้นที่เป็ นเพียงสิ่ งถูกสร้างที่
สามารถจะแยกอัตตาออกจากตัวตนของเขาเองได้ดว้ ยเหตุที่กอ้ นหิ น
ต้นไม้ท้งั หลายและสิ่ งถูกสร้างอื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถจะเคลื่อนย้าย
ออกจากตัวของมันเองได้

๗๖

คุณลักษณะทั้งหลายได้กาํ หนดแก่พวกมันในการสร้างสรรค์ไว้แล้วแต่
มนุษย์ก็ควรที่จะเข้าครอบครองสิ ทธิ แห่งความเป็ นมนุษย์ของเขา(ดังเช่นการ
แยกวิญญาณออกจากร่ างกายซึ่ ง หมายถึง การให้ความสู งส่ งแก่วญ
ิ ญาณ) ซึ่ ง
มิใช่สิ่งที่จะกระทําเกี่ยวกับแง่มุมทั้งหลายทางชีววิทยาของเขาเหมือนดังที่
กวีซะอ์ดีได้กล่าวได้วา่ “ตัวของมนุษย์จะสู งส่ งได้ก็ดว้ ยวิญญาณของเขาและ

เครื่ องนุ่งห่มที่หรู หรานั้นหาใช่สัญญาณแห่งการเป็ นมนุษย์ไม่ ”
การเกิดมาเป็ นมนุษย์ชาติ มิได้ทาํ ให้เขาเป็ นมนุษย์ นอกจากว่า เขามีขีด
ความสามารถในการที่จะมีชีวติ อยูอ่ ย่างมนุษย์ ในทํานองเดียวกัน เขาก็มีขีด
ความสามารถในฐานะมีชีวติ อยูอ่ ย่างผูเ้ รี ยนรู ้ มนุษยชาติอย่างนี้ไม่สามารถที่
จะแสดงให้เราเห็นได้โดยทางชีววิทยาหรื อในทางร่ างกายบางสิ่ งบางอย่าง
มันเป็ นสิ่ งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ ถึงแม้วา่ โดยส่ วนมากจากสํานักแนวคิดของพวก
วัตถุนิยมก็ตาม และจนกระทัง่ บัดนี้ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็ นบรรทัดฐาน
สําหรับมันได้
เราเริ่ มต้นสนทนากับแนวคิดทางสติปัญญากันบ้าง อันเนื่องมาจากนัก
ปรัชญาโบราณทั้งหลายได้กล่าวว่า ปั จจัยสําคัญของมนุษย์คือสติปัญญาของ
เขาเช่นเดียวกับร่ างกายของมนุษย์ที่มิได้เป็ นส่ วนหนึ่งของบุคลิกภาพของเขา,
วิญญาณของเขาและลักษณะพิเศษในทางจิตวิทยาของเขา ก็เช่นเดียวกันหา
ได้เป็ นส่ วนหนึ่งแห่งบุคลิกภาพอันแท้จริ งของเขาไม่ เว้นแต่พลังทาง
ความคิดของเขาเท่านั้นที่เป็ นเครื่ องวัดของบุคลิกภาพเช่นว่านั้นสิ่ งที่เขา
มองเห็นด้วยตาเของเขาเองทั้งหลาย มิใช่อื่นใดเลยเว้นแต่เป็ นสิ่ งประกอบ
และกระบวนการสําหรับความคิดของเขาเท่านั้น

๗๗

ตราบเท่าที่เป็ นความปรารถนาสําหรับเขามนุษย์ผสู ้ มบูรณ์เขาคือผูซ้ ่ ึ งได้
บรรลุถึงความสมบูรณ์ใน
ความคิดและมีความเข้าใจโลกแห่งการดํารงอยูต่ ามความเป็ นไปของมัน ,
ตามความคิดของแนวคิดสํานักนี้สติปัญญามีความสามารถเข้าใจความเป็ น
จริ งของโลกได้อย่างแจ่มแจ้งและสามารถเป็ นได้เหมือนดังกระจกเงาที่
สะท้อนภาพแห่งความจริ งที่เป็ นความเที่ยงแท้ในตัวของมันเองบรรดานัก
ปรัชญาอิสลามซึ่ งได้ยอมรับแนวความคิดนี้เชื่อว่านี่คือสิ่ งที่เป็ นความหมาย
ของการศรัทธาในอิสลามซึ่ งได้มีกล่าวในคัมภีร์อลั กุรอานตามความคิดของ
พวกเขามัน หมายถึง ความเข้าใจจักรวาล, รากฐานเดิมของมัน, และวิธีการ
ดําเนินงานของมัน, ระบบของมัน, ทิศทางในการกลับคืนของมัน,
ศรัทธาในพระผูเ้ ป็ นเจ้าและบรรดามลาอิกะฮ์ของพระองค์ในฐานะที่เป็ น
ขั้นตอนทั้งหลายของการดํารงอยูศ่ รัทธาในโลกนี้ ในฐานะที่เป็ นสิ่ งถูกสร้าง
อย่างหนึ่ง ศรัทธาในความคิดที่วา่ พระผูเ้ ป็ นเจ้ามิได้ปล่อยให้โลกนี้เป็ นไป
เอง แต่ได้ช้ ีนาํ โดยผ่านบรรดาศาสดาทั้งหลายและศรัทธาในความจริ งที่วา่
ทุกสรรพสิ่ งล้วนมาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าและจะกลับคืนสู่ พระองค์ กล่าวคือ การ
ฟื้ นคืนชีพขึ้นมาใหม่นกั ปรัชญาและเป็ นไปอย่างกว้างๆละมิได้เป็ นไปตาม
แนวของวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นความเข้าใจอย่างมีอคติ (ผิดพลาด)
บรรดาสํานักแนวคิดที่พากันไม่เห็นด้วยกันกับแนวคิดทางสติปัญญาก็คือ
กลุ่มผูใ้ ห้ความกระจ่างหรื อพวกนักปรัชญาที่ปฏิบตั ิตามแนวทางของเพลโต
บรรดาอารี ฟและบรรดาสํานักแห่งความรัก

๗๘

ตลอดจนบรรดาสํานักรายงานอัลฮะดีษในยุคสมัยใหม่และเมื่อสี่ ศตวรรษที่
ผ่านมา สํานักแนวสอนความสํานึกได้ลุกขึ้นต่อต้านสํานักทางสติปัญญาและ
พากันอ้างว่า สติปัญญาอยูใ่ นการรับใช้ของความสํานึกทั้งหลายและสามารถ
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ก็ดว้ ยผลิตผลของความสํานึกเท่านั้นเช่นเดียวกับ
โรงงานที่ผลิตทางสติปัญญาก็พากันยึดมัน่ ในตัวเองด้วยการต่อต้านการ
โจมตีต่างๆนานา
ขอให้เรามาดูกนั ว่าแนวคิดทางสติปัญญาเมื่อเปรี ยบเทียบกับแนวคิดแห่ง
อิสลาม
เป้ าหมายแรกคือ คุณค่าของความมีเหตุผลและความแท้จริ งจากความ
เข้าใจของปั ญญาชนหลายสํานักได้ปฏิเสธการมีเหตุผลดังกล่าวนี้ของ
สติปัญญาในตําราทั้งหลายของอิสลาม, อย่างไรก็ตามเราข้ามผ่านการ
สนับสนุนความผิดธรรมดาของสิ ตปั ญญาซึ่ งไม่พบในศาสนาหนึ่งศาสนาใด
เลย,
การเปรี ยบเทียบคริ สตศาสนากับอิสลามท่านจะเห็นว่าคริ สตศาสนา
กําหนดให้สติปัญญาไม่มีสิทธิ ที่จะเข้าและแทรกแซงในเรื่ องราวต่างๆที่
สัมพันธ์ต่อความศรัทธาและมันเป็ นหน้าที่ของบาทหลวงเท่านั้นที่จะ
ตรวจสอบทุกๆผลสะท้อนและการหาเหตุผลในปั ญหาของความศรัทธา

๗๙

ในทางตรงกันข้ามศาสนาอิสลามมีความเชื่อว่าไม่สิ่งใดนอกจาก
สติปัญญามีสิทธิ ที่จะเข้าแทรกแซงในศาสดาดังตัวอย่างเช่น
เมื่อท่านถูกถามในเรื่ องที่วา่ ท่านได้เข้ามาสู่ ความเชื่อความศรัทธาได้อย่างไร
ในหลักการแรกซึ่ งเป็ นความเชื่อในพระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียว คําตอบของท่านก็
จะต้องมีเพียงว่ามันเป็ นการผ่านทางสติปัญญาเท่านั้น แต่ถา้ เหตุผลของท่าน
ตั้งอยูบ่ นการเอาเยีย่ งอย่างหรื อศรัทธาตามแบบของบรรพบุรุษหรื อบรรดาผู ้
อาวุโสและปฏิบตั ิตามแบบอย่างของผูอ้ ื่นทั้งหลายแล้วไซร้ความเชื่อเช่นนี้ก็
จะไม่ถูกยอมรับและมันควรจะต้องมีความเชื่อมาโดยผ่านการใช้เหตุผล
เท่านั้น
อัลกุรอานได้กล่าวยืนยันอย่างแน่วแน่ในเรื่ องของการใช้เหตุผลตลอดจน
อัลฮะดีษ(สุ นนะฮ์)ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันได้พิจารณาให้สติปัญญาเป็ น
ความสําคัญอย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซ่ ึ งซูเราะฮ์แรกของอัลกุรอานก็
ได้ยกให้กบั สติปัญญา
, ท่านอิมามมูซาบินยะอ์ฟัรกล่าวว่า
“อัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้ทาํ ให้มีสัญญาณสองอย่างสําหรับมนุษย์การสื่ อสารภายใน
ซึ่ งก็คือสติปัญญาของมนุษย์และการสื่ อสารที่อยูภ่ ายนอกซึ่ งหมายถึงบรรดา
มนุษย์เหล่านั้น (คือบรรดาศาสดาทั้งหลาย) ผูซ้ ่ ึ งถูกส่ งมาเพื่อชี้นาํ มนุษย์
ทั้งหลาย”

๘๐

สัญญาณทั้งสองเหล่านี้เป็ นส่ วนประกอบที่ครบองค์แก่กนั และและถ้า
ปราศจากสองอย่างนั้น มนุษย์ก็มิสามารถที่จะได้มาซึ่ งความสุ ขสบายได้
บางครั้งมีคาํ กล่าวกันว่า การหลับนอนของผูฉ้ ลาดมีคุณค่ากว่าการนมาซของ
ผูโ้ ง่เขลาและการยับยั้งจากการถือศีลอดของผูฉ้ ลาดดีกว่าการถือศีลอดของผู ้
โง่เขลาและการคงที่อยูเ่ ฉยๆของเขาเป็ นการฉลาดยิง่ กว่าการเคลื่อนไหวของ
คนโง่ไม่มีศาสดาท่านใดที่จะได้รับคําสั่งจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าก่อนที่ท่านจะ
ได้รับความสู งส่ งทางด้านสติปัญญาไหวพริ บและความฉลาด เรายอมรับ
ท่านศาสดา(ศ)ในฐานะเป็ นผูช้ าญฉลาดที่ได้รับพรจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าและสิ่ งนี้
อยูใ่ นข้อที่ตรงกันข้ามกับคริ สตศาสนาซึ่ งเชื่อในสิ่ งที่วา่ สติปัญญากับศาสนา
เป็ นสิ่ งที่แยกกันต่างหากอย่างสิ้ นเชิง
จากแนวคิดของบรรดานักปรัชญาทั้งหลายถือว่าปั จจัยสําคัญของมนุษย์ คือ
สติปัญญาของเขาและบรรดาสิ่ งอื่นทั้งหมดดังเช่นความสํานึก , ความทรงจํา,
การจินตนาการ, ความเหมาะสมและความสามารถพิเศษเป็ นส่ วนประกอบ
และวิถีทางของสติปัญญาดังกล่าวเพียงเท่านั้น
อิสลามมิได้ยนื ยันในจุดนี้แต่กล่าวว่าสติปัญญาเป็ นหนึ่งในจํานวน
กิ่งก้านสาขาทั้งหลายแห่งการดํารงอยูข่ องมนุษย์และมิใช่ท้งั หมดของมัน

๘๑

ความคิดเห็นของนักปรัชญาทั้งหลายซึ่ งได้เปิ ดเผยว่า
ความศรัทธาคือ ขอบเขตจํากัดที่นาํ ไปสู่ ความเข้าใจเพียงเท่านั้น มิได้ตรงกัน
กับสิ่ งที่อิสลามได้กล่าวไว้ในอิสลาม ความศรัทธาเป็ นความจริ งแท้อย่าง
หนึ่งซึ่ งมากยิง่ ไปกว่าความเข้าใจมันคือ ความโน้มเอียง, การยอมจํานน, การ
ถ่อมตนและพร้อมกับความรักด้วยเช่นกันนักโหราศาสตร์ ที่เรี ยนรู ้เรื่ องของ
ดวงดาวทั้งหลาย แต่เขาก็ไม่มีความรักและความเอนเอียงให้แก่มนั
ผูเ้ ชี่ยวชาญในทางแร่ ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องมีความรู ้สึกรักไปยังบ่อแร่ และแร่
ทั้งหลายบุคคลหนึ่งอาจจะมีความรู ้เกี่ยวกับบางสิ่ งบางอย่าง
และในเวลาเดียวกัน ก็ไม่ชอบมันในทางการเมืองมีอยูบ่ ่อยครั้งเสมอที่
บุคคลหนึ่งรู ้จกั ศัตรู ของเพื่อนคนหนึ่งดีกว่าตัวของเพื่อนเอง(บางคนรู ้จกั ศัตรู
ของผูอ้ ื่นดีกว่าตัวของผูท้ ี่เป็ นศัตรู เองเสี ยอีก )ดังตัวอย่างในอิสราเอลที่นนั่
บางที่บรรดาปั จเจกบุคคลซึ่ งรู ้จกั ชาวอาหรับและพวกมุสลิมดีกว่าชาย
อาหรับและพวกมุสลิมเองเสี ยอีกในทํานองเดียวกันในอียปิ ต์หรื ออารเบีย
บางครั้งอิสราเอลเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ แต่ความเชี่ยวชาญเหล่านี้ได้ทาํ ให้เกิด
ความฝักใฝ่ โน้มเอียงไปยังประเทศที่อยูใ่ นฐานะเพื่อศึกษาเรี ยนรู ้ของพวกเขา
ด้วยกระนั้นหรื อ?มักจะมีอยูเ่ สมอที่ความรู ้เช่นนี้ผสมผสานไปดับ
ความเกลียดชัง คัมภีร์อลั กุรอานได้ให้ตวั อย่างที่ดีที่สุดสําหรับบรรดาผูซ้ ่ ึ ง
รู ้จกั พระผูเ้ ป็ นเจ้าและบรรดาศาสดาผูท้ รงเกียรติพร้อมกับกฎเกณฑ์อนั สําคัญ
ต่างๆของศาสนาอันสู งส่ งแต่มนุษย์ส่วนมากยังคงเป็ นพวกป่ าเถื่อน
(ญาฮิลีญะฮ์)และพวกนอกศาสนา(มุชริ ก), ซาตานมันไม่รู้จกั พระผูเ้ ป็ นเจ้าดี
ยิง่ กว่าใครๆอื่นที่ถูกสร้างมาและกระทําการเคารพภักดีพระองค์มานับเป็ น
เวลาหลายหมื่นปี , ไม่ใช่มนั ดอกหรื อ ที่ได้อยูร่ ่ วมกันกับบรรดามลาอิกะฮ์มา
ก่อนเป็ นระยะเวลาหลายพันปี ? มันรู ้จกั บรรดาศาสดาทั้งหลายเช่นเดียวกัน

๘๒

และนอกไปจากนี้อลั กุรอานได้เรี ยกมันว่าผูป้ ฏิเสธในซูเราะฮ์ซอด อายะฮ์ที่
74 และในสู เราะฮ์อลั บะกาเราะฮ์ อายะฮ์ที่34, ถ้าหากว่าสิ่ งที่บรรดา
นักปราชญ์ท้ งั หลายกล่าวไว้ในเรื่ องของความเข้าใจว่าเป็ นความแท้จริ งแล้ว
ดังนั้น ซาตานก็จะเป็ นผูศ้ รัทธาที่อยูใ่ นอันดับสู งที่สุดแต่มนั มิได้เป็ นเช่นนั้น
และยังกลับต่อต้านคัดค้านความเป็ นจริ งที่มนั เองก็รู้ดีอยูแ่ ต่มนั มิได้เป็ น
เช่นนั้นและยังกลับต่อต้านคัดค้านความเป็ นจริ งที่มนั เองก็รู้ดีอยู่ ดังนั้นมันจึง
เป็ นความแตกต่างกันระหว่างการรู ้จกั ในสิ่ งหนึ่งกับการมีความศรัทธาในสิ่ ง
นั้น
อัลกุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อตั ตีนโองการที่ 1ถึง6 (ดังนี้)
1) “ฉันของสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอก
,2)และภูเขาซิ ไนน์
3) และเมืองนี้ที่ทาํ ให้ปลอดภัย
4) แน่นอนเราได้สร้างมนุษย์ดว้ ยการสร้างที่ดีเลศ
5) แล้วเราได้กลับคืนเขาสู่ จุดตํ่าสุ ดของความตํ่าต้อย
6) เว้นแต่บรรดาผูซ้ ่ ึ งศรัทธาและกระทําการงานที่ดี
ในอายะฮ์ที่5ซึ่ งเกี่ยวพันกับบรรดาผูซ้ ่ ึ งมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และได้
ศรัทธามาก่อนแต่ปฏิเสธความศรัทธาในช่วยระยะหลังและปฏิเสธพระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเขาพวกเขาจึงถูกทําให้ต่าํ สุ ดของความตํ่าต้อย
ส่ วนในอายะฮ์ที่6 หมายถึง ผูท้ ี่ศรัทธาอย่างแท้จริ งในขณะเดียวกันพร้อมกับ
การศรัทธานั้นมีการปฏิบตั ิควบคู่ไปด้วยอัลลอฮ (ซ.บ) จึงตรัสว่าเว้นแต่พวก
เขาเท่านั้นที่จะไม่ถูกทําให้ตกตํ่า

๘๓

จนกระทัง่ บัดนี้ได้ความสําคัญสามจุดได้ผลถูกอธิ บายเหตุผลไว้ในความ
เกี่ยวเนื่องกับแนวความคิดในทางสิ ตปั ญญา
1) สติปัญญาเป็ นพื้นฐาน, การหยัง่ รู ้ของมันเป็ นสิ่ งที่เชื้อถือได้และมัน
สามารถให้การคํ้าประกันความรู ้ที่แท้จริ งได้สิ่งนี้เป็ นที่ยอมรับในอิสลาม
2) สติปัญญามิได้เป็ นปั จจัยสําคัญทั้งหมดของมนุษย์และอิสลามก็มิได้
ยืนยันในข้อนั้น
3) สิ่ งที่เรี ยกว่าการศรัทธาในอิสลามคือการหยัง่ รู ้ของสติปัญญาหรื อความ
เข้าใจซึ่ งสิ่ งนี้ไม่ถูกยอมรับโดยอิสลามแต่สิ่งที่เป็ นความสําคัญก็คือความ
ศรัทธาเป็ นขั้นตอนแรกที่จะกระทําและความจริ งแท้ในตัวมันเอง,ครานี้ได้
นํามาซึ่ งการเผชิญหน้าของสองสถาบันทางสติปัญญา,
อะไรคือความหมายด้านความแท้จริ งของความศรัทธา?มันเป็ นเพราะว่า
ความศรัทธาคือพื้นฐานแห่งความจริ งของมนุษย์และบุคคลก็ควรที่จะไม่
ลดละความบากบัน่ ตามวิธีการหนึ่งและเพื่อเป้ าหมายหนึ่ง
และใช้ความศรัทธาประหนึ่งเป็ นรากฐานของมันเพราะการเคลื่อนไหวมัน
ฝังอยูใ่ นธรรมชาติของมนุษย์และข้อกําหนดทั้งหลายนี้เป็ นพื้นฐานอย่างหนึ่ง
ของความนึกคิดและความเชื่อมัน่ เนื้อหาสาระ
ซึ่ งสามารถเปรี ยบได้กบั อาคารบ้านห้องเดียวนั้นคือเป้ าหมายและการกระทํา
อื่นๆทั้งหมดหรื อสิ่ งต่างๆหรื อส่ วนต่างๆอย่างเช่นสถานที่ต้งั และผนัง
ทั้งหลายฯลฯเป็ นสิ่ งปลีกย่อยตามเป้ าหมายนั้น

๘๔

ในสถาบันทั้งหลายของสังคมปั จจุบนั นี้ดงั เช่นลัทธิ คอมมูนิสต์วาง
แนวความคิดและความเชื่อทั้งหลายซึ่ งตั้งมัน่ อยูบ่ นสัทธิ วตั ถุนิยมในข้อนั้นมี
ระดับของสังคมการเมืองและเศรษฐกิจร่ วมอยูด่ ว้ ย
หลักการทั้งหลายทางศีลธรรมซึ่ งถือว่าเป็ นเสมือนรากฐานแต่มิใช่
เป้ าหมายลัทธิ วตั ถุนิยมจะไม่ถือเป็ นข้อพิจารณาว่าเป็ นเหมือนดังเป้ าหมาย
หนึ่งสําหรับพวกคอมมูนิสต์ความเอนเอียงนี้เป็ นเพราะความขัดแย้งอันโง่
เขลาของฝ่ ายศาสนจักรเช่นเดียวกับสังคมการเมืองและบรรดาความคิด
ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ เกี่ยวกับอิสระภาพเพื่อว่าแนวคิดเช่นนี้จะได้กลาย
มาเป็ นที่แพร่ หลายในยุโรปในแง่ที่วา่ มนุษย์จกั ต้องใด้รับอิสระภาพและมี
สิ ทธิอนั ชอบธรรมในสังคมและลืมเลือนพระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อเชื่อในพระผูเ้ จ้า
และละทิ้งสิ ทธิ กบั เสรี ภาพดัวยเหตุน้ ีเพื่อที่จะได้คน้ หาทางออกทางหนึ่งพวก
เขาทั้งหลายไม่ยอมรับในศาสนาในฐานะเป็ นรากฐานหนึ่งพวกคอมมิวนิสต์
มีความคิดที่ผดิ พลาดที่วา่
ถ้าปราศจากลัทธวัตถุนิยมแล้วจะไม่มีสังคม, การเมืองและหลักการ
ทั้งหลายทางเศรษฐกิจ
เมื่อไม่นานมานี้ผถู ้ ือลัทธิ คอมมูนิสต์จาํ นวนหนึ่งได้ปรากฏขึ้นบนโลกนี่
ซึ่ งได้กล่าวว่าวัตถุนิยมมิได้เป็ นความจําเป็ นและลัทธิ คอมมูนิสต์สามารถมี
อยูไ่ ด้โดยปราศจากหลักการทางจิตใจว่าไม่มีความแท้จริ งตัวของมันเองและ
สิ่ งเหล่านี้เคยใช้กนั มาในฐานะเป็ นเพียงพื้นฐานหนึ่งในการมองโลกบนสิ่ ง
ซึ่ งพวกเขาทั้งหลายสามารถที่จะสร้างสํานักแห่งความเชื่อของพวกเขาขึ้นมา
เท่านั้น(พวกคอมมิวนิสต์ที่มีความเชื่อในหลักจากจิต)

๘๕

ในอิสลามมีการศรัทธาในพระผูเ้ ป็ นเจ้าในบรรดามลาอิกะฮ์ในบรรดาศาสดา
ทั้งหลายในบรรดาอิมามและในวันแห่งการพื้นคืนชีพแต่การศรัทธาทั้งหลาย
เหล่านี้เป็ นเพียงรู ปร่ างเหมือนดังพื้นฐานของความคิดและความเชื่อโดย
ปราศจากความแท้จริ งในตัวของพวกเขาเองเท่านั้นหรื อ ?เปล่าเลยสิ่ งนี้หาได้
เป็ นความจริ งไม่ในอิสลามเมื่อความศรัทธาเป็ นรากฐานแห่งความคิดและ
ความเชื่อและอุดมการณ์อิสลามได้ถูกสร้างขึ้นแก่พวกเขาทั้งหลายแล้ว
รากฐานนี้ก็มีความแท้จริ งในตัวของมันเองและด้วยเหตุน้ ีนกั ปรัชญา
ทั้งหลายเป็ นฝ่ ายถูกต้องในความคิดที่วา่ ความศรัทธามีความเชื่อถือได้ในตัว
ของมันเองถ้าหากว่าคุณค่าของมันเป็ นไปเพื่อการปฏิบตั ิดงั นั้นการกระทําที่
ปราศจากการศรัทธาจึงไม่เหลือสิ่ งใดเลยความศรัทธาเป็ นเครื่ องคํ้าจุน
ความสุ ขอย่างหนึ่งและการกระทําก็เป็ นอีกอย่างหนึ่งในอิสลามความ
สมบูรณ์ของมนุษย์ในโลกนี้
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโลกหน้าขึ้นอยูก่ บั ความศรัทธาของเขาเพราะว่าใน
อิสลามนั้นมีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง
วิญญาณมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองและชัว่ กัลปวสานและถ้ามันมิได้
บรรลุถึงความสมบูรณ์มนั เป็ นข้อบกพร่ องและไม่สามารถที่จะคํ้าประกัน
ความสุ ขได้อลั กุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ อัลอิสรออ์ อายะฮ์ ที่ 72
(ว่า)
“และใครก็ตามที่ตาบอดใน(โลก)นี้เขาก็จะมืดบอดในโลกหน้า(ด้วยและหลง
ไปไกลยิง่ จากหนทางนี้”

๘๖

ด้วยเหตุน้ ี โดยความมืดบอดแน่นอน มิได้หมายถึง ความมืดบอดในทางร่ าง
แต่เป็ นความมืดบอดทางจิตใจและวิญญาณซึ่ งได้ขดั ขวางมนุษย์จากการ
มองเห็นสัจธรรมและจากการได้รับความศรัทธาในมัน
มาตรว่าการกระทําทั้งหลายของบางคน แม้วา่ ทั้งหมดเป็ นการกระทําดีที่
อาจจะเป็ นไปได้ในโลกนี้เช่นกําชับกันในการดีและห้ามปรามในการชัว่ ร้าย
และมีชีวติ อยูอ่ ย่างผูข้ ดั เกลา(ตนเอง)และอุทิศชีวติ ของเขาเพื่อรับใช้
มนุษยชาติ, แต่ในเวลาเดียวกันถ้าไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าและ
ไม่เข้าใจมนุษยชาติ ตลอดจนวันแห่งการฟื้ นขึ้นมาและไม่เข้าใจโลกแห่งการ
ดํารงอยูแ่ ล้ว
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า เขาคือผูม้ ืดบอดในโลกนี้และจะมืดบอดในโลกหน้าด้วย
คัมภีร์อลั กุรอานได้กล่าวไว้ในซูเราะฮ์ฏอฮาอายะฮ์ที่ 125(ว่า)
“เขาจะกล่าวว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพระองค์ ใยพระองค์จึงให้ขา้ ฟื้ นขึ้นมา
เป็ นผูม้ ืดบอดเล่าและแท้จริ งข้าพระองค์เคยเป็ นผูท้ ี่มองเห็น (มาก่อนมิใช่
หรื อ)? พระองค์ตรัสว่า แม้กระนั้น(ก็ตาม) สัญญาณ(สาร)ทั้งหลายของเราได้
มีมายังเจ้าแล้วแต่เจ้าก็ละเลยมันด้วยประการฉะนี้วนั นี้เจ้าจึงต้องถูกทอดทิ้ง ”

หนังสื อ “นะห์�ุลบะลาเฆาะฮ์”มีความเชื่อมัน่ ในความแท้จริ งแห่งความ

ศรัทธาและกล่าวไว้เกี่ยวกับบรรดามนุษย์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า , เมื่อพวกเขา
ทั้งหลายเรี ยกหาพระองค์และขออภัยโทษพวกเขามีความรู ้สึกตื่นเต้นภายใน
ตัวของพวกเขาเองที่จะได้รับความปลอดภัยและมีผคู ้ นในทุกยุคทุกสมัยซึ่ ง
ได้มีความใกล้ชิดกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าเคยประสบ

๘๗

ฟัคร์ ราซี กล่าวไว้ในโคลง(ดังนี้)

“ฉันเกรงว่าฉันอาจจะล่วงลับไปโดยปราศจากความเข้าใจโลกวัตถุอย่าง

แท้จริ งและปราศจากการหลุดพ้นออกไปจากสภาพการเป็ นอยูท่ างร่ างกาย
ของฉันเพื่อที่จะเข้าไปสู่ การดํารงอยูใ่ นทางวิญญาณของฉัน ”

ในอิสลามการรู ้จกั พระผูเ้ ป็ นเจ้าและการรู ้จกั บรรดามลิกะฮ์เป็ นเสมือน
สื่ อกลางของโลกแห่งการดํารงอยูแ่ ละการรู ้จกั บรรดาศาสดาและบรรดาผู ้
บรรลุท้งั หลาย(อิมาม)ก็เป็ นอีกกรณี หนึ่งสื่ อแห่งความโปรดปรานของพระผู ้
เป็ นเจ้ามายังเราและความรู ้ถึงเหตุผลสําหรับการมาสู่ โลกนี้ของเราและเรา
กําลังจะไปยังสถานที่แห่งใดการกลับคืนสู่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าในวาระสุ ดท้ายของ
เราเหมือนกับสิ่ งถูกสร้างอื่นๆทุกสิ่ งความเข้าใจทั้งหมดเหล่านี้เป็ นความ
แท้จริ งพร้อมกันนี้ท้งั หลายเหล่านั้นคือพื้นฐานแห่งอุดมการณ์อิสลาม
เพราะฉะนั้นไม่ใช่วา่ การศรัทธาจะเป็ นการเสี ยสละเพื่อการกระทําและทั้ง
ไม่ใช่การกระทําจะเป็ นการเสี ยสละเพื่อการศรัทธาเนื่องจากเหตุน้ นั จึง
สามารถกล่าวได้วา่ มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ของบรรดานักปราชญ์ท้งั หลายกล่าว
โดยทัว่ ๆไปแล้วไม่สมบูรณ์
เพราะว่าเขาครอบครองบางส่ วนของความสมบูรณ์ดว้ ยการเสาะหาความ
สมบูรณ์ดวั กล่าวในสติปัญญาของเขาอย่างเดียวเท่านั้น
เช่นบุคคลหนึ่งมีความรู ้อยูเ่ ต็มเปี่ ยมแต่ปราศจากความใฝ่ ฝัน
ความกระตือรื อร้นและความมุมานะ เพราะฉะนั้น เขาจึงเป็ นมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์
เพียงครึ่ งเดียว

๘๘

ในแนวทางอิรฟาน(บางกลุ่ม)ความรู ้และสติปัญญาได้รับการดูหมิ่นเหยียด
หยามอย่างมากแต่ในอิสลาม
เมื่อยอมรับความรักและจิตใจก็ไม่ดูหมิ่นสติปัญญา, หรื อการรู้จกั เหตุผล
และตรรกวิทยา, เว้นแต่ยอมรับในมัน นัน่ ก็คือว่า ทําไมในยุคหลังของ
อิสลาม ขณะนั้นมีกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นซึ่งมีการยอมรับในสติปัญญาและ
ความรัก
เชคชาฮาบุคดีน ซอหร์ เวอร์ ดี จากคณะผูใ้ ห้ความกระจ่างแก่จิตวิญญาณ
เป็ นผูห้ นึ่งจากพวกเขาและอีกผูห้ นึ่งก็คือ มุลลาซาดรอ ชีราซี , ผูซ้ ่ ึงเห็นว่า
แนวทางแห่งความรักและสติปัญญานี้จะต้องปฏิบตั ิตามคัมภีร์อลั กุรอานและ
ไม่ปรารถนาที่จะดูหมิ่นจิตใจเหมือนอย่างอเวซีนา, หรื อบรรดาพวกผูซ้ ูฟีซึ่ง
ได้เหยียดหยามสติปัญญา
ปั ญหาอื่นๆซึ่ งได้พบในแนวทางของอิรฟานและไม่เป็ นที่ยอมรับกันใน
อิสลามคือ ธรรมชาติที่คิดถึงแต่ภายในตัวเองเป็ นหลักมุ่งแต่ทางด้านในซึ่ ง
ครอบงําความเอาใจใส่ ต่อสิ่ งภายนอกของพวกเขาและทิศทางในการยึดถือ
ตัวบุคคลเป็ นเกณฑ์ซ่ ึ งแทบจะทําลายล้างทางด้านฝ่ ายสังคมของเขา (การไม่
สนใจต่อสังคม) ในทางอิรฟานนั้นมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์กาํ ลังสาละวนอยูก่ บั
ตัวเองเขาเองเพียงเท่านั้นแต่ในอิสลามนอกจากความรัก , ความถูกต้อง
เที่ยงธรรม, การขัดเกลาตนเองและจิตวิญญาณแล้ว , มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ยงั เป็ นผู ้
ที่เอาใจใส่ ต่อสิ่ งภายนอกและการผูกมิตรไมตรี ในสังคมด้วยเช่นกัน

๘๙

บรรดาสานุศิษย์ของอิมามมะฮ์ดี(อ)ทั้งหลายกล่าวว่า เป็ นกลุ่มผูท้ รงศีลใน
ยามคํ่าคืนและเป็ นกลุ่มราชสี ห์ในเวลากลางวัน
อัลกุรอานได้แสดงให้เห็นถึงแง่มุมทั้งสองในซูเราะฮ์บะรออัต (อัตเตาบะฮ์)
อายะฮ์ ที่112(ว่า)
“พวกเขาผูห้ นั สู่ (อัลลอฮ)ผูเ้ คารพนอบน้อม(พระองค์)ผูส้ รรเสริ ญ
(พระองค์)ผูถ้ ือศีลอด, ผูโ้ ค้งคารวะผูก้ ราบ (พระองค์) กําชับกันในสิ่ งที่ดีและ
ห้ามปรามในสิ่ งชัว่ ร้าย, และผูซ้ ่ ึ งรักษากฎบัญญัติของอัลลอฮและจงแจ้งข่าว
ดีแก่บรรดาผูเ้ ชื่อมัน่ ”
ในอายะฮ์น้ ีจุดสําคัญทั้งหลายอยูท่ ี่เรื่ องของการกราบกรานที่เป็ นการ
กระทําจากด้านในของอิบาดัต ส่ วนความหมายอื่นๆของอายะฮ์เป็ นความ
เกี่ยวพันไปยังหน้าที่ท้ งั หลายต่อสังคม(ด้านภายนอก)
อัลกุรอานได้กล่าวพาดพิงถึงเรื่ องในทํานองเดียวกันในซูเราะฮ์อลั ฟัตฮ์
อายะฮ์ที่ 29(ความว่า)
“มุฮมั หมัดเป็ นศาสนทูตแห่งอัลลอฮและพวกที่อยูด่ ว้ ยกับเขา มัน่ คงแข็ง
กร้าวกับพวกปฏิเสธ อ่อนน้อมในหมู่พวกเขาเอง เจ้าจะเห็นพวกเขาโค้ง
คารวะ(และ)หมอบกราบ(ในการภักดิ์ดีต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า )แสวงหาความกรุ ณา
จากอัลลอฮ์และความพึงในจากพระองค์เครื่ องหมายของเขาเด่นชัดอยูบ่ นใน
หน้าของพวกเขาเป็ นเพราะผลแห่งการหมอบกราบ นัน่ คือลักษณะของพวก
เขาในที่ปรากฏใน(คัมภีร์)เตารอตและใน(คัมภีร์)อินญีลเหมือนดังเมล็ดพืช
พันธ์ที่แตกต่างของมันออกมาแล้วมันก็แข็งแกร่ งแล้วมันก็เจริ ญขึ้นและยึด
มัน่ อยูบ่ นลําต้นของมันเป็ นความปี ติยนิ ดีแก่ผหู้ วานเพื่อพระองค์อาจจะทรง
กริ้ วต่อบรรดาผูป้ ฏิเสธด้วยเหตุวา่ พวกเขา(ดื้อดึง)และอัลลอฮทรงสัญญา
บรรดาเหล่านั้นผูซ้ ่ ึ งศรัทธาและปฏิบตั ิความดีงามในระหว่างพวกเขาด้วยการ
ให้อภัยและรางวัลอันยิง่ ใหญ่”

๙๐

ในอายะฮ์น้ ีส่วนแรกแสดงให้เห็นเกี่ยวกับด้านสังคมของท่านศาสดาและ
บรรดาผูป้ ฏิบบัติตาม(ศอฮาบะฮ์)ขณะที่ส่วนถัดมาพาดพิงถึงการกระทํา
ทั้งหลายของการภักดิ์ดีและการอิบาดัตในการประกอบอิบาดัตเช่นนี้พวกเขา
ทั้งหลายสุ ดแสนที่จะทรมาน(ในการตั้งสมาธิ)เพื่อที่จะได้รับความพอพระ
พระทัยจากพระองค์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งสู งสุ ดสําหรับพวกเขา
บางครั้ง การปฏิบตั ิอิบาดัตเพื่อที่จะให้ได้รับความพึงพระทัยจากพระองค์น้ ีดู
แล้วเป็ นการเกินสมควรในมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ของพวกซูฟี, จุดอ่อนอันนี้บอก
ความเห็นโดยบรรดาหัวหน้าอิรฟานบางคนซึ่ งเคยได้รับอิทธิ พลอย่างลํ้าลึก
จากสถาบันการสอนทั้งหลายของอิสลามและได้มีการนําขึ้นมากล่าวอยูเ่ สมอ
กับยังคงมีความเลยเถิดของการคิดถึงแต่ภายในตัวเองอยูเ่ พื่อว่าการเอาใจใส่
ต่อสิ่ งภายนอก(หรื อสังคม)จะได้ถูกลืมเลือนไป
มีแง่มุมอื่นๆอีกและนัน่ คือความละอายตนเองซึ่ งโดยความหมายคือ การทํา
ให้บริ สุทธิ์และหลีกเลี่ยงการเห็นแก่ตวั , การเชื่อตนเองและการอวดคุยโต,
บรรดาอารี ฟได้เน้นอย่างหนักแน่นสิ่ งทั้งหลายเหล่านี้ ในขณะเดียวกันก็ได้
หลงลืมทิศทางที่แท้จริ งของการขัดเกลาตนเองให้บริ สุทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นความไม่
เห็นแก่ตวั และบุคลิกภาพทั้งหลายที่เป็ นการนอกเหนือไปจากลัทธิวตั ถุนิยม
และชีววิทยาซึ่ งเป็ นคุณค่าทั้งหลายของมนุษย์ผไู ้ ม่ใฝ่ วัตถุ
โดยปราศจากการสํารวจตรวจสอบและการแยกแยะของสํานักแนวคิดต่างๆ
เราก็ไม่สามารถจะหยัง่ รู ้ถึงความลึกลํ้าแห่งแนวคิดทั้งหลายของอิสลามใน
ความเกี่ยวพันกันนี้ เราได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้วา่ บรรดาอารี ฟมากมายได้
ดูแคลนสติปัญญาและได้ยกย่องความรักให้มีตาํ แหน่งที่สูงส่ งมากยิง่ กว่า
สติปัญญา

๙๑

แต่วา่ มันเป็ นลักษณะที่เกินสมควรไปที่จะพิจารณาว่าผลสะท้อน, การรู้จกั
เหตุผลและการตามเหตุผล (ตรรกวิทย) เหล่านั้นเสมือนหนึ่งเป็ นความไม่
ถูกต้องในต้นศตวรรษที่หา้ ของฮิจเราะฮ์ศกั ราช เป็ นนักปราชญ์ผสู ้ ามารถ
ของสํานักทางสติปัญญาเป็ นบุคคลรุ่ นเดียวกันกับอิรฟานผูม้ ีชื่อเสี ยงอย่าง
มากผูห้ นึ่งนามว่า “อบูซะอีด อะบุลค็อยร์ ”

อเวซิ นาดําเนินชีวติ อยูใ่ นทรานซ์โซสาเนียของแคว้นบอลข่านและบุคคอรอ
แต่หลังจากที่ได้ปฏิเสธคําเชิญของซุ ลต่านมะห์มูดเพื่อที่จะให้เข้าร่ วมในราช

สํานักของท่านแล้วเขาได้หลบหนีดว้ ยความกลัวอันตรายมายัง “นิชาปูร”

สถานที่ซ่ ึ งเขาได้พบกับอาบูซะอีดมีคาํ บอกกล่าวว่าทั้งสองเก็บตัวอยูอ่ ย่าง
เร้นลับด้วยกันเป็ นเวลาสามวันเพื่อที่จะสนทนากันถึงทัศนะต่างๆของเขาทั้ง
สองและจะออกมาจากสถานที่เก็บตัวของพวกเขาก็เฉพาะความประสงค์ที่จะ
ปฏิบตั ินมาซร่ วมกันเท่านั้น หลังจากการพบปะเยีย่ มเยือนนกันนี้
อเวซิ นาได้ถูกถามเกี่ยวกับความรู ้สึกของเขาในเรื่ องของอาบูซะอีดและเขา

กล่าวว่า “เขา(อบูซะอีด)มองเห็นมากมายในสิ่ งที่เรารู ้ ”และเมื่ออาบูซะอีดถูก

ถามเกี่ยวกับอเวซิ นาบ้างเขากล่าวว่า “ชายตาบอดผูน้ ้ ี (อเวซินา) เดินไปตาม

ทางด้วยไม้เท้า (โดยสติปัญญา) คลําไปบนวิถีทางที่เรามองเห็นและยังคงเดิน
อยู”่ คําตอบซึ่ งแสดงให้เห็นว่าเป็ นการดูหมิ่นต่อสติปัญญา

ในสิ่ งที่เรากล่าวก็คือว่า ถ้าเราวางทัศนะแห่งอัลกุรอานไว้ขา้ งหนึ่งและทัศนะ
ของอิรฟานเกี่ยวกับสติปัญญาไว้อีกข้างหนึ่ง เราก็จะมัน่ ใจได้วา่ มันมิได้ลง
รอยกันเลย คัมภีร์อลั กุรอานได้ให้เหตุผลถึงคุณค่าอันใหญ่หลวงและพร้อม
กับให้ความสนใจแก่สติปัญญาการคิดคํานึงและแม้แต่เหตุผลแห่งปั ญญาอัน
บริ สุทธิ์

๙๒

อิมามอาลี(อ)ถือได้เป็ นแกนนําสําคัญของแนวทางอิรฟานโดยทุกกลุ่มทั้ง
นิกายชีอะฮ์และซุนนี(ประมาณเจ็ดสิ บจําพวกตามจํานวนทั้งหมด)และมีเพียง
กลุ่มเดียวเท่านั้นที่ปฏิบตั ิตามแนวทางอิรฟานของอบีบกั ร, ในนะห์�ุลบะลา
เฆาะฮ์ ตามรายงานของอิบนุอะบิลฮะดีด , อิมามอาลี (อ) ได้กล่าวถ้อยคําที่ชดั
แจ้งถึง บ่อเกิดของแนวอิรฟานซึ่ งมีอยูเ่ พียงสี่ ประเภทเท่านั้น ในขณะที่
บรรดาอารี ฟทั้งมวลได้ถกปั ญหากันในเรื่ องนี้ดว้ ยหนังสื อหลายเล่มด้วยกัน
แต่วา่ , อาลี (อ) บุคคลผูเ้ ดียวกันนี้ ในที่อื่นๆกลายเป็ นนักปรัชญาผูซ้ ่ ึ งใช้
เหตุผล(พิสูจน์)อย่างไม่มีนกั ปราชญ์คนใดเปรี ยบได้ ด้วยเหตุน้ ีมนุษย์ผู ้
สมบูรณ์ของอิสลามจึงมีความแตกต่างกันมากจากมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ของ
ทางอิรฟานเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตในเรื่ องสติปัญญา
ส่ วนทัศนะอื่นอีกของทางอิรฟานก็คือสิ่ งที่บุคคลมีความประสงค์ที่จะมอบ
ให้ผอู้ ื่นทั้งหลาย(หมายถึงความรู ้)ควรจะมาจากภายในตนเองสําหรับพวกเขา
ความคิดอื่นๆอีกก็คือการที่จะกลายมาเป็ นนักปรัชญาผูซ้ ่ ึ งใช้เหตุผล(พิสูจน์)
อย่างไม่มีนกั ปราชญ์คนใดเปรี ยบได้ดว้ ยเหตุน้ ีมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ของอิสลาม
จึงมีความแตกต่างกันอย่างมากจากมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ของทางอิรฟานเกี่ยวกับ
การเจริ ญเติบโดในเรื่ องสติปัญญาส่ วนทัศนะอื่นอีกของทางอิรฟานก็คือสิ่ งที่
บุคคลมีความประสงค์ที่จะมอบให้ผอู ้ ื่นทั้งหลาย(หมายถึงความรู ้)ควรจะมา
จากภายในตนเองสําหรับพวกเขาความคิดอื่นๆอีกก็คือการที่จะกลายมาเป็ นผู ้
สมบูรณ์ได้น้ นั บุคคลจะต้องขาดการติดต่อกับสิ่ งภายนอกด้วยเหตุน้ ีพวกเขา
ทั้งหลายได้อา้ งเหตุผลว่าไม่เป็ นการสมควรที่จะถกปั ญหาและใช้เหตุผลกัน
(เพื่อการนี้ )

๙๓

และเหมือนดังที่จินตกวีเมาลาวีได้กล่าวได้ดงั นี้
“ขาของผูใ้ ช้เหตุผลทําด้วยไม้และขาที่ทาํ ด้วยไม้ด้ือดึงจริ งเชียว”
(ความหมายของกวีของทางสํานักอิรฟานหมายถึง รากฐานของเหตุผลที่ไม่
มัน่ คงการสั่นสะท้านก็คือความดื้อดึง) ในที่อื่นๆเขากล่าวว่า

“มาตรว่าการถกเถียงกันของปัญญาชนคือไข่มุกและหินปะการังแล้วไซร้

บางสิ่ งบางอย่างอื่นๆก็คือแก่นสารแห่งชีวติ
การพูดถึงชีวติ ที่อยูร่ ะดับแตกต่างกันและไวน์องุ่นแห่งชีวติ ของชนิดที่

แตกต่างกัน” หมายถึง วิถีทางในการถกปั ญหามิใช่ดว้ ยการใช้สติปัญญา
แต่ดว้ ยจิตวิญญาณหรื อความรัก )ด้วยวิธีการขัดเกลาตนเองเป็ นอันดับแรก
และสถานที่สาํ หรับพูดจากันเกี่ยวกับเรื่ องแห่งชีวติ จึงต้องอยูใ่ นอีก
โครงสร้างหนึ่งซึ่ งอยูเ่ กินขีดความสามารถของสติปัญญาที่จะไปถึง (เหล่านี้
คือทัศนะของสํานักแห่งความรักที่ไม่ยอมรับแนวคิดของของสถาบันในทา
สติปัญญา)อะไรคือจุดหมายสุ ดท้ายของวิถีทางสําหรับนักปรัชญา?มันเป็ น
โลกแห่งความคิดและภาพสะท้อนซึ่ งเป็ นกระจกเงาในอันที่จะส่ องมองโลก
อะไรคือจุดสุ ดท้ายแห่งวิถีทางสําหรับบรรดาตะเซาวุฟ ? (สถาบันแห่งความ
รัก) มันคือการเข้าถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยการขัดเกลาตนเองและความรักและ
ซ่อนเร้นวิถีทางภายใต้ความระมัดระวังมากกว่าเป็ นความสมบูรณ์

๙๔

คัมภีร์อลั กุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อลั อินชิกอก อายะฮ์ที่ 6…

“โอ้มนุษย์เอ๋ ย แน่นอนเจ้าจักต้องฝ่ าฟัน(เพื่อบรรลุ)ยังพระผูอ้ ภิบาลของเจ้า
ฝ่ าฟันอย่างหนักหน่วยจนกระทัง่ เจ้าพบพระองค์”

หมายความว่า หลังจากเข้าถึงพระองค์แล้วท่านก็จะมีทุกสิ่ งทุกอย่างสิ่ งที่ทาํ
ให้เป็ นปริ ศนาก็คือว่า หลังจากสามารถบรรลุถึงตําแหน่งนั้นแล้ว บุคคลก็จะ
ไม่ปรารถนาในสิ่ งใดเว้นแต่ความโปรดปรานของพระองค์

อาบูซะอีดกล่าวไว้ในบทกวี(ดังนี้) “บุคคลจะกระทําฉันใดกับชีวติ หลังจาก
รู ้จกั พระองค์
เขาจะทําอย่างไรกับภรรยา ,ลูกๆและทายาทผูส้ ื บสกุลของเขา? พระองค์จะ
นําเขาสู่ ความรักจนคลัง่ ไคล้และจากนั้นก็มอบโลกทั้งสองให้แก่เขา
และเขาจะต้องการสิ่ งใดในโลกทั้งสองนี้ซ่ ึ งเป็ นความน่าคลัง่ ไคล้มากกว่า
พระองค์เล่า?
จุดสําคัญทั้งหลายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์เป็ นอย่างไรจาก
ทัศนะของบรรดาอารี ฟซึ่ งเมื่อเขาได้เข้าถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้วเขากลายเป็ นผู ้
สมบูรณ์ที่ชดั แจ้งของพระองค์และเป็ นกระจกแห่งแก่นสารของพระองค์
อิสลามมีความคิดเกี่ยวกับการขัดเกลาตนเองว่าอย่างไร ?

๙๕

อัลกุรอาน กล่าวไว้ในซูเราะ ฮ์อชั ชัมส์ อายะฮ์ที่ 9-10(ว่า)

“เขาได้รับความสําเร็ จอย่างแน่นอน ผูซ้ ่ ึงขัดเกลามัน(จิตใจ)และเขาจะ

ประสบกับความล้มเหลวอย่างแท้จริ ง ผูซ้ ่ ึ งสะสมความชัว่ (ไม่บริ สุทธิ์ )”

การขัดเกลาตนเองในอิสลามเป็ นหนทางในการรู ้จกั พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อ ?
หรื อว่ามันคือความเป็ นไปได้ในการรู ้จกั พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยการคิดคํานึงและ
การรู ้จกั เหตุผล?เกี่ยวกับการขัดเกลาตนเอง ประโยคหนึ่งของท่านศาสดา (ศ)
ซึ่ งจากอัลฮะดีษที่ถูกนํามาอ้างทั้งฝ่ ายชีอะฮ์และซุ นนี นัน่ ก็คือถ้าหากว่าผูใ้ ดผู ้
หนึ่งสามารถที่จะขัดเกลาตัวของเขาเองได้เป็ นระยะเวลาสี่ สิบวันคือ ถ้าเขา
ถือว่าความพึงพระทัยของพระผูเ้ ป็ นเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็ นเสมือน
สิ่ งที่มีคุณค่าและละทิง้ ความปรารถนาอื่นๆทั้งหมด เขาก็จะกลายมาเป็ น
มนุษย์เหมือนอย่างอิบรอฮีม (อ) จากที่ซ่ ึงคัมภีร์อลั กุรอานกล่าวไว้ใน
ซูเราะฮ์อลั อันอาม อายะฮ์ ที่162

“จงกล่าวเถิด แท้จริ งการนมาซของฉัน การเคารพภักดีของฉัน การมีชีวติ อยู่
ของฉันและการตายของฉันทั้งหมด เพื่ออัลลอฮผูท้ รงอภิบาลแห่งสากล

จักรวาล”

ด้วยเหตุน้ ี ความรู ้ที่กาํ เนิดมากมายมาจากภายในเป็ นที่ยอมรับต่ออิสลาม

๙๖

พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสแก่มูซา(อ)ในคัมภีร์อลั กุรอานซูเราะห์อลั กะฮ์ฟ์
อายะฮ์ที่ 65

“แล้วพวกเขา(ทั้งสอง) ก็ได้พบผูห้ นึ่งจากในบรรดาบ่าวทั้งหลายของเรา

ซึ่ งได้รับมอบความเมตตาจากเราและซึ่ งที่เราได้สอนความรู ้ (แก่เขาปจาก

เรา”

ท่านศาสดา(ศ)ได้กล่าวว่า “มันหาได้เป็ นความจริ งไม่ที่วา่ มารทั้งหลาย

ได้เคลื่อนไหววนเวียนอยูร่ อบๆจิตใจของบรรดาลูกหลานแห่งอาดัมและได้
สร้างภาพอันตํ่าต้อยและความมืดมน (ให้แก่พวกเขา) มาตรว่าบรรดา
ลูกหลานของอาดัมสามารถที่จะมองเห็นมวลมลาฮิกะฮ์ดว้ ยตาใจของพวก
เขาได้” (หมายถึงถ้าเราสามารถกระทําได้เหมือนฮะดีษที่กล่าวข้างต้น)

และท่านศาสดา(ศ)ยังได้กล่าวอีกว่า “ถ้าหากว่ามันมิได้เป็ นเพราะความ
ช่างพูดของพวกท่าน (การพูดจาที่ไร้สาระ)และถ้าหากว่ามันมิได้เป็ นเพราะ
หัวใจของพวกท่านซึ่ งเปรี ยบเสมือนทุ่งหญ้าที่ซ่ ึ งสัตว์ทุกตัวได้เล็มหญ้าแล้ว
ไซร้(ทุ่งหญ้าที่เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วและเป็ นที่สะสมบรรดาสรรพ
สัตว์จนกระทัง่ เกิดการไม่สงบขึ้น)พวกท่านก็สามารถที่จะเห็นในสิ่ งที่ฉนั

เห็นและได้ยนิ ในสิ่ งที่ฉนั ได้ยนิ ได้”

๙๗

ดังนั้นมันหาได้จาํ เป็ นไม่ที่จะต้องเป็ นศาสดาเพื่อที่จะได้เห็นและได้ยนิ
หลายๆคนสามารถจะกระทําได้เช่นนั้นและอาลี(อ)ก็กระทําได้เช่นนั้นด้วย
ท่านมีอายุเพียงสิ บขวบเมื่อท่านเป็ นผูต้ ิดตามท่านศาสดา(ศ)ไปยังสถานที่
ภักดีต่อ(นมาซ)พระองค์ยงั ถํ้าฮิรอ เมื่อวะห์ยไู ด้ลงมายังมุหมั หมัด(ศ)ใน
ฐานะเป็ นครั้งแรกซึ่ งทําให้ท่านศาสดา(ศ)อยูใ่ นความปลาบปลื้มเป็ นล้นพ้น
อาลี(อ)ก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะได้ยนิ เสี ยงทั้งหลายจากความลี้ลบั อัศจรรย์
นั้นด้วยท่านกล่าวว่า “ฉันได้กล่าวแก่ท่านศาสดา(ศ)ว่า เมื่อวะห์ยมู ีมาฉันได้

ยินเสี ยงรํ่าร้องครํ่าครวญอย่างมากมายของชัยฏอน” (ซาตาน)

ท่านศาสดา(ศ)พูดว่า “โอ้อาลีเจ้าสามารถได้ยนิ ในสิ่ งที่ฉนั ได้ยนิ และได้เห็น

ในสิ่ งที่ฉนั ได้เห็นถึงแม้เจ้าจะมิได้เป็ นศาสดาก็ตาม” ในวิถีทางนี้เพียงแค่ผล

ของการขัดเกลาตนเองเท่านั้นไม่ได้ทาํ ให้จิตใจบริ สุทธิ์ และมีความจริ งใจ
ตลอดจน การขจัดไปซึ่ งความปรารถนาทั้งหลายทางกิเลสตัณหาได้เลยแต่
ผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่านั้นของมันก็คือการผลิตความรู ้และฮิกมะฮ์(วิทยปัญญา)
จากภายในมีคาํ บรรยายว่า วันหนึ่งบรรดาซอฮาบะฮ์ของท่านรอซูลลุล้ ลอฮ์
(ศ)ผูท้ รงเกียรติกล่าวแก่ท่านว่า

“เราหวัน่ เกรงว่าเราจะเป็ นเช่นพวกมุนาฟิ ก(ผูก้ ลับกลอก) ทั้งที่พวกเขา
ทั้งหลายเป็ นบรรดาผูศ้ รัทธาที่แท้จริ ง”
และพวกเขาก็ยงั มีความรู ้สึกกังวลต่อสิ่ งนี้ท่านศาสดา(ศ)ถามถึงเหตุผลพวก
เขาทั้งหลายกล่าวว่า เมื่อเรามาอยูต่ ่อหน้าท่านและท่านได้ส่งั สอนเราถึงพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า, ชีวติ แห่งการฟื้ นขึ้นมาใหม่และความบาป, เรามีความรู ้สึกอย่างลํ้า
ลึกเกี่ยวกับการสํานึกต่อความคิด, สิ่ งนั้นเป็ นความน่าพอใจอย่างแท้จริ ง
ทีเดียว แต่พอเราจากท่านมาและกลับสู่ นิวาสสถานของเรา

๙๘

เราพบตัวของเราเองอยูใ่ นสภาพที่เคยเป็ นอยูด่ งั เดิมอย่างนี้มิใช่มุนาฟิ กหรื อ ?

ท่านศาสดา (ศ) ตอบว่า “ไม่ใช่อย่างนี้หาใช่มุนาฟิ กซึ่ งเป็ นการกระทําของ

พวกสองหน้า ไม่เกี่ยวกับสิ่ งที่พวกเจ้าได้แสดงความคิดเห็นเป็ นเรื่ องเงื่อนไข
สองอย่างของจิตใจเมื่อมันเป็ นความกลัดกลุม้ ”แล้วท่านก็กล่าวต่อไปอีกว่า

“ถ้าหากว่าพวกท่านยังคงสามารถอยูใ่ นสภาพเดิมเหมือนดังที่เมื่อพวกท่าน
อยูก่ บั ฉัน ดังนั้นปวงมลาอิกะฮ์ก็จะพากันจับมือกับพวกท่านและถ้าหากว่า
มันได้กลายมาเป็ นความเคยชินแก่พวกท่านแล้ว (ปฏิบตั ิอยูเ่ สมอ) พวกท่านก็
จะสามารถเดินบนนํ้าได้โดยปราศจากการจมนํ้าตาย”

นักอักษรศาสตร์ ในทางอิรฟานของเราซึ่ งถือได้วา่ อยูใ่ นจํานวนผูผ้ ลิตผลงาน
ชิ้นเอกของโลกเป็ นหนี้บุญคุณอย่างมากมายในทุกสิ่ งทุกอย่างต่ออิสลาม
ความพินิจพิเคราะห์ท้งั หมดที่ท่านพบในผลงานทั้งหลายของเมาลาวี,
ฮาฟิ ช, ซะอฺ ดี, และนาซิ รคอสราวี, มีรากเง้ามาจากอิสลามทั้งสิ้ น
ฮาฟิ ซกล่าวออกมาอย่างชัดแจ้งว่า เขาได้หยิบยืมทุกสิ่ งทุกอย่างมาจากพระ
มหาคัมภีร์อลั กุรอาน
ซะอฺ ดีกล่าวว่า บางสิ่ งบางอย่างดังเช่นในเรื่ องราวของศาสดายะอ์ก๊บู และ
ศาสดายุซุฟ(อ)ที่ได้ทาํ ตัวเองให้เป็ นที่รู้จกั แก่บรรดาพี่ชายของท่านในอียปิ ต์
แล้วท่านได้มอบเสื้ อของท่านแก่พวกพี่ๆของทานเพื่อที่จะได้นาํ ไปมอบยัง
บิดาของที่อยูใ่ นเมืองกันอานซึ่ งได้กลายเป็ นผูม้ ีนยั ตามืดบอดด้วยความ
โศกเศร้าเสี ยใจในการพรากจากกันกับบุตรอันเป็ นสุ ดที่รักของท่านสื บ
เนื่องมาจากอัลกุรอาน ท่านศาสดายะอ์ก๊บู ก่อนที่จะรับเสื้ อ (ของยูซุฟ)พลาง
กล่าวว่า(ซูเราะห์ยซู ุฟ อายะฮ์ที่94)
“แน่นอนฉันได้กลิ่นของยูซุฟ เว้นแต่เจ้าจะกล่าวว่า ข้าอ่อนแอในการ
วินิจฉัย”

๙๙

ซะอฺ ดี กล่าวไว้ในบทกวีของเขาว่า “ชายบางคนถามชายผูห้ นึ่งซึ่ งถึงการ
สู ญเสี ยบุตรชายของเขาว่า โอ้ผเู ้ ฒ่าที่ชาญฉลาดผูเ้ ปรื่ องปราดในการวินิจฉัย
ท่านได้กลิ่นเสื้ อผ้าของเขาจากอียปิ ต์แดนไกลมันเป็ นไปได้อย่างไรว่าท่าน
ไม่สามารถล่วงรู ้ได้ในการที่เขาได้ตกลงไปในบ่อนํ้าที่แสนใกล้(หมายถึง
ท่านศาสดายูซุฟ(อ)และพี่นอ้ งของท่านอยูใ่ นอียปิ ต์ แต่ท่านศาสดายะอ์ก๊บู
(อ)กับครอบครัวอยูใ่ นเมืองกันอาน(ปาเลสไตน์)
ขอตอบว่า “เรื่ องการรับรู ้ของเรานั้นฉับพลันเหมือนดัง่ สายฟ้ า(เป็ นการ

รับรู้ที่อลั ลอฮทรงอนุมตั ิให้) ชัว่ ครู่ เดียว มันปรากฏขึ้นมาในพริ บตาแล้วก็
เลือนหายไปมาตรว่า ชายผูถ้ ่อมตนรออยูใ่ นสถานที่ของเขาเอง เขาก็จะได้รับ
ความสู งส่ งทั้งในสองโลก” เพื่อที่จะยืนยันถึงจุดสําคัญทั้งหลายเบื้องต้น

ประโยคต่อไปนี้เป็ นการกล่าวอ้างอิงคําพูดของอิมามอาลี (อ)จากนะห์�ุลบะ
ลาเฆาะฮ์ในการพูดถึงผูล้ ้ ีลบั ที่เดินทาง(คือบรรดาผูซ้ ่ ึ งดําเนินอยูบ่ นวิถีทาง
ของตะเซาวุฟ)ว่า

“เขาได้ทาํ การฟื้ นฟูสติปัญญาของเขาและได้ทาํ ลายกิเลสตัณหาของเขา

เพื่อว่าการหยัง่ รู ้อย่างผูส้ มถะ จะได้ทาํ ให้เขาเป็ นผูม้ ีความละเอียดอ่อนและ
ความหยาบกระด้างของจิตวิญญาณจะได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ ความอ่อนนุ่ม
ละมุนละไมในสภาพการณ์เช่นนี้ประกายความคิดหนึ่งเกิดขึ้นภายในใจของ
เขาและส่ งแสงสว่างไปยังหนทางของเขาและเขาก็เดินไปตามทางนั้น
จนกระทัง่ เขาไปถึงจุดหมายปลายทางของเขาซึ่ งเป็ นที่อยูอ่ าศัยที่มน่ั คง
ปลอดภัยของเขาและเป็ นเป้ าหมายสุ ดท้ายของเขา”

๑๐๐

ด้วยประการฉะนี้มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์จึงควรจะได้ขดั เกลาตัวของเขาเองก่อน
เสมอ
อิสลามได้กล่าวว่าการเดินทางของมนุษย์ชาติยดึ มัน่ อยูบ่ นตําแหน่งอัน
สู งส่ งในการที่ได้ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆทั้งหลายของการเดินทาง(การ
เดินทางโดยจิตวิญญาณของมนุษย์ หมายถึง การตัดกิเลสตัณหาหรื อละจาก
ความปรารถนาที่ต่าํ ต้อยหรื อผูท้ ี่ยอมรับแนวทางของผูป้ ฏิบตั ิตามหนทาง
แห่งมนุษยชาติผสู ้ มบูรณ์
และไปถึงยังสถานที่หนึ่งที่ซ่ ึ งตรงนั้นไม่อยูใ่ นฐานะที่มีม่านขวางกั้น
ระหว่างเขากับพระผูเ้ ป็ นเจ้า อีกต่อไปจากนั้น เขาก็พบพระองค์ดว้ ยตาใจของ
เขาและเขาก็ไม่แสดงออกถึงความต้องการสิ่ งใดๆจากโลกวัตถุภายนอก
อีกเลยเมื่อได้พบกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา, บางคนถามอิมามอาลี (อ) ว่าท่าน
เคยเห็นพระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อไม่ท่านตอบว่า “ฉันมิเคยกราบกรานพระผูเ้ ป็ นเจ้า

โดยที่ฉนั ไม่เห็นพระองค์”แต่วถิ ีทางเกี่ยวกับการมองเห็นเช่นนี้น้ นั หาใช่ดว้ ย
ตาเปล่าหรื ออย่างชัดเจนโดยตรงไม่เว้นแต่ดว้ ยตาใจ
และในสภาพทางตรงทั้งหมดโดยปราศจากทิศทางอย่างไรก็ตาม มีปัญหา
อยูบ่ า้ งในหมู่อิรฟานบางกลุ่มซึ่ งได้ถูกดูแคลนจากการกระทําบางอย่างที่
ตรงกันข้ามกับแนวคิดของอิสลาม(เช่นการดูหมิ่นสติปัญญา)และด้วยเหตุผล
อันนี้มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ของอิรฟานกลุ่มนี้น้ นั จึงเป็ นความสมบูรณ์เพียงครึ่ ง
เดียว(เพราะมีอิรฟานบางกลุ่มเมื่อเข้าถึงด้านในแล้วพวกเขาได้ดูหมิ่นสํานัก
แห่งสติปัญญาว่าจะไม่สามารถบรรลุถึงซึ่ งจุดสุ ดท้ายได้มาตรว่ายังคงใช้
สติปัญญาเป็ นบรรทัดฐานในการเข้าถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าเว้นแต่ดว้ ยความรัก
เท่านั้น)

๑๐๑

แนวคิดมากมายของบรรดาอารี ฟในการเกี่ยวเนื่องกันนี้เป็ นสิ่ งสําคัญ
ต่อเรามากยิง่ กว่าแนวคิดของบรรดานักปรัชญาเหล่านั้นอย่างเช่นอริ สโตเติล
และอเวซิ นา อันเนื่องมาจากแนวคิดของเขาทั้งสอง ส่ วนมากถูกจํากัดของ
เขตไปเพียงตําราทั้งหลายของพวกเขาและมิได้เป็ นที่แพร่ หลายในหมู่
ประชาชนในขณะที่ทศั นะของบรรดาอิรฟานทั้งหลายโดยเฉพาะคําพูดที่
เป็ นร้อยแก้วและบทกวีตลอดจนในรู ปแบบของคติธรรมทั้งหลายได้มี
อิทธิ พลในทางความคิดต่อสาธารณะชนอย่างกว้างขวาง
สถาบันแห่งนี้ได้เสนอแนวคิดมากหลายซึ่ งสามารถรับได้ในอิสลาม
ขณะที่ในกรณี อื่นๆเป็ นการเปิ ดให้มีการวิพากษ์วจิ ารณ์เกี่ยวกับมนุษย์ผู ้
สมบูรณ์แห่งอิสลามของพวกเขา
บรรดาความคิดของอารี ฟไม่เหมือนกับของพวกนักปรัชญาทั้งหลาย
เพราะมิได้ถือว่าสติปัญญานั้นเป็ นกฎเกณฑ์ของมนุษย์แต่เป็ นเพียงวิถีการ
หนึ่งเท่านั้นและความเชื่อในตนเองอย่างแท้จริ งสําหรับพวกเขาเป็ น
ความสัมพันธ์ไปทางจิตวิญญาณมิใช่ทางกายแต่เป็ นศูนย์กลางแห่งความ
รู ้สึกภายในจิตใจและไปสู่ สิ่งที่เป็ นความปรารถนาโดยทางสติปัญญาของ
บรรดาตะเซาวุฟได้ให้เหตุผลถึงความสําคัญอย่างมากมายต่อความรักและ
อารมณ์ซ่ ึ งเป็ นความมัน่ คงในตัวมนุษย์ความรักของเขา
มิได้เป็ นความรักทางเพศแต่เป็ นความรักอย่างหนึ่งที่ข้ ึนสู่ ความสู งส่ ง
จนกระทัง่ มันได้พากันบรรลุถึงผูซ้ ่ ึ งเป็ นที่รักยิง่ ของเขา(พระผูเ้ ป็ นเจ้า)
พวกเขามีความเชื่ออย่างมากว่าความรักเช่นนี้มิได้เป็ นขอบเขตจํากัดแก่
มนุษย์เลย แต่วา่ มีอยูม่ ากมายในสิ่ งถูกสร้างทั้งมวลและในทั้งหมดของส่ วน
น้อยที่สุดแห่งการสร้างสรรค์

๑๐๒

เมาลาวีเปรี ยบเทียบความรักนี้กบั มหาสมุทรซึ่ งเหนือธรรมชาติท้งั มวล
และชั้นฟ้ าทั้งหลายตลอดจนสรวงสวรรค์ก็เป็ นเหมือนฟองนํ้าที่ลอยฟ่ อง
อยูใ่ นมหาสมุทรและทุกอย่างจะสลายเหลือเพียงมหาสมุทร คือแหล่งความ
รัก
ฮาฟิ ซกล่าวไว้ในกวีบทหนึ่งว่า “เรามิได้มายังประตูแห่งนี้เพราะว่า
ตําแหน่งและเกียรติยศ เราได้ล้ ีภยั มายังที่นี่เนื่องจากความโชคร้าย
เราคือบรรดาผูเ้ ดินทางด้วยความรักจากไม่มีที่ดาํ รงอยู่ (โลกนี้)และเรารอน
แรนมาแสนไกลเพื่อจะไปยังแผ่นดินแห่งการดํารงอยู่(โลกอาคิเราะฮ์)”
สองบรรทัดสุ ดท้ายแทบจะเป็ นความหมายหนึ่งของประโยคที่กล่าวโดย
ท่านอิมามสัจญาด(อ) อิมามที่สี่ ในการสรรเสริ ญพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูซ้ ่ ึ งทรงสร้าง
โลกนี้และปลุกเร้าไปสู่ ความรักยังพระองค์ ด้วยเหตุน้ ี สําหรับบรรดาอารี ฟ
ความเชื่อในตนเองเป็ นสิ่ งที่แสดงออกถึงความรักมิใช่สิ่งที่แสดงออกทาง
ความคิด
สําหรับแนวคิดของปรัชญาเชื่อว่า มนุษย์สามารถไปถึงความสมบูรณ์ได้
โดยวิถีของตรรกวิทยาการพิจารณาเหตุผลข้อพิสูจน์และผลสะท้อน
ในขณะที่ความคิดของอารี ฟนั้นการพูดและความรู ้อยูใ่ นฐานะที่ไร้ผลแต่
ดวงใจที่บริ สุทธิ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการดวงใจซึ่ งได้ทาํ ให้บริ สุทธิ์ ไร้มลทินจาก
ความชัว่ ร้ายทั้งปวงเท่านั้นที่จะกลับคืนสู่ พระองค์
และผลักไสมารให้พน้ ออกไปจากจิตใจเพื่อที่จะสร้างห้องให้แก่มลาอิ
กะฮ์(ภายในดวงใจ)ซึ่ งเป็ นรัศมีแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า

๑๐๓

จินตกวี ฮาฟี ซ กล่าวไว้ในความเกี่ยวเนื่องกันว่า “ฉันมีความมุ่งหมาย
มาตรว่ามันเป็ นไปได้ดว้ ยประการทั้งปวงเพื่อจะกระทําบางสิ่ งบางอย่างใน
อันที่จะยุติความหม่นหมองของฉัน ความสงบแห่งจิตใจมิใช่สาํ หรับบรรดา
ผูแ้ ปลงหน้า(มาร)ครั้งพอมารร้ายออกมามลาอิกะฮ์ก็เข้าไปพูดถึงเรื่ อง
กฎเกณฑ์ท้งั หลายเป็ นเพราะความมืดแห่งราตรี กาลอันแสนยาวนาน
(พูดถึงผูป้ กครองที่อธรรมที่ปกครองครอบงําอยูย่ าวนาน)ของแสงสว่างจาก
่
ดวงสุ ริยนั และวิงวอนต่อมันให้ส่องแสงออกมา, ไฉนจึงนัง่ รอคอยอยูณ
ประดุจที่ไร้ความเผือ่ แผ่ของบรรดาผูม้ งั่ คัง่ ที่เต็มไปด้ว ยความอหังการจะนาน
แสน นานสักปานใดหนอที่ท่านจะรอผูย้ ง่ิ ใหญ่เพื่อจะให้ออกมา?
อย่าได้ละเลยการภิกขาจาร ถ้าท่านต้องการที่จะพบขุมทรัพย์
ด้วยการติดตามผูเ้ ดินทางซึ่ งจะมาในมิชา้ นานนี้ ” (หมายถึงจะวอนขอต่อ

สิ่ งอื่นอยูใ่ ยจะรอนานอีกสักแค่ไหนจงขอต่อเจ้าของขุมทรัพย์ดว้ ยการร่ วม
เดินทางโดยจิตวิญญาณสู่ พระองค์และวอนขอต่อพระองค์เท่านั้น
แนวทางอิรฟาน คือ สํานักหนึ่งที่มีการขจัดกิเลสภายในตนเองเป็ นกฎเกณฑ์
ซึ่ งอยูภ่ ายในจิตใจเป็ นความยิง่ ใหญ่กว่าโลก มาตรแม้วา่ ท่านจะวางจักรวาล
ทั้งหมดนี้ไว้ขา้ งหนึ่งอีกข้างหนึ่งซึ่ งเป็ นที่วางจิตใจก็ตาม, จากหลักฐานแห่ง
อัลกุรอาน วิญญาณของพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ถูกเป่ าเข้าไปในตัวมนุษย์
( ซูเราะฮ์หิญร์ อายะฮ์ที่29)

“ต่อมา เมื่อข้าได้สร้างเขาจนครบสมบูรณ์แล้วและข้าได้เป่ าจากวิญญาณของ
ข้าเข้าไปในตัวเขา”พวกเขาทั้งหลายเรี ยกโลกนี้วา่ “มนุษย์ตวั น้อยๆ”และ
เรี ยกจิตใจว่า “มนุษย์ผยู ้ ง่ิ ใหญ่”หรื อโลกน้อยๆกับโลกอันไพศาล

๑๐๔

เมาลาวีกล่าวว่า “ถ้าท่านเป็ นลูกหลานแห่งอาดัม ก็จงอยูเ่ ยือ่ งอย่างเขาและ

ตรวจสอบการประพฤติปฏิบตั ิท้ งั หลายภายในตัวของท่านเอง อะไรที่อยูใ่ น
ถังใหญ่สิ่งนั้นมิได้อยูใ่ นลําธารหรื อ?สิ่ งใดที่อยูใ่ นบ้านเรื อนสิ่ งนั้นมิได้อยูใ่ น
เมืองหรื อ? โลกนี้เป็ นเพียงแค่ถงั ใบใหญ่ ส่ วนจิตใจนั้นคือกระแสธารโลก
นี้มีเพียงหนึ่งห้อง ส่ วนจิตใจทั้งผองคือเมืองอันอัศจรรย์”

ผูย้ ดึ ถือแนวทางอิรฟานบางกลุ่มได้พากันปฏิเสธการสนใจกับสิ่ งภายนอก
ตัวตนและมีความเชื่อว่าการบรรลุถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้จาํ ต้องมาจาก
ด้านภายใน
ฮาฟิ ซกล่าวไว้ในบทกวีอื่นๆของเขาอีกว่า
“นับเป็ นเวลานานที่หวั ใจปรารถนาแก้วของญัมชีด (ชื่อของกษัตริ ยผ์ เู้ ป็ น
เจ้าของแก้วที่เลื่องลือ) และวอนขอจากบรรดาคนแปลกหน้าในสิ่ งที่มนั มีมา
ในตัวของมันเอง (มีดวงใจยิง่ ใหญ่ล้ าํ ค่าอยูแ่ ล้วแต่วอนขอจากผูอ้ ื่น) แสวงหา
มันจากบรรดาพวกเรื อล่ม ณ ชายฝั่งทะเล (แสวงหาจากบรรดาผูท้ ี่หลงทาง)
ไข่มุกซึ่ งออกมาจากหอยแห่งการดํารงอยู่ (ซึ่งเปรี ยบเสมือนดวงใจและหอย
คือเรื อนร่ าง) ผูป้ ่ วยด้วยสมมุติฐานของความรักมีพระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านั้น
อยูก่ บั เขาตลอดกาล (ความรักในพระองค์) จนบัดนี้ เขายังมิพานพบพระองค์
และจึงได้พรํ่าเพรี ยกเรี ยกร้องออกมา ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า ราตรี กาลที่ผา่ นมา
ข้าพระองค์ได้นาํ ปั ญหาของข้าฯไปปรึ กษามหาบัณฑิตผูเ้ กี่ยวข้องกับความ
รัก(อิรฟาน)ซึ่ งยืนยันว่าพวกเขาสามารถแก้ปัญหานั้นได้” ข้าฯถามเขาว่า
เมื่อใดเล่าที่แก้ว(ดวงใจ)งามแห่งจักรวาลใบนี้ได้ถูกมอบแด่ท่าน?

๑๐๕

เขากล่าวว่า “วันนั้นเมื่อยอดโดมสี ฟ้าถูกสร้างขึ้น (ท้องฟ้ า) และจนกระทัง่ ผู ้
เจริ ญรอยตามไปลุกขึ้นต่อสู ้และผูบ้ ริ สุทธิ์ ถูกนําขึ้นสู่ ตะแลงแกงเพื่อแขวน
คอในฐานะที่เปิ ดเผยความลับ (ผูร้ ็ บางท่านได้ให้ทศั นะในความหมายจาก
กวีของท่านฮาฟิ ซประโยคนี้วา่ ท่านอาจหมายถึง “มัยซัมตัมมาร”ชายผูข้ าย

อินทผาลัมซึ่ งเป็ นสาวกผูใ้ กล้ชิดของอิมามอาลี(อ)ผูซ้ ่ ึ งถูกแขวนคอเนื่องจาก
พูดในสิ่ งที่เป็ นสัจธรรม
เมาลาวีได้พรรณนาไว้ในคติธรรมบทหนึ่ง ชายผูห้ นึ่งซึ่ งได้เฝ้ าวิงวอนต่อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าในเรื่ องของทรัพย์สมบัติบางส่ วนซึ่ งได้ถูกซ่อนเร้นไว้โดยผูค้ น
หลายคนภายใต้แผ่นดิน คือ หนึ่งเขาฝันไปว่าใครคนหนึ่งได้มาหาเขาคล้าย
ดังผูถ้ ูกส่ งมาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อจะชี้ที่ซ่อนทรัพย์สมบัติให้แก่เขา ผูน้ ้ นั ได้
ชี้ไปยังภูเขาลูกหนึ่งห่างจากยอดเขาและบอกแก่ชายผูน้ ้ นั ว่าจะต้องยิงธนูและ
ทรัพย์สมบัติก็จะอยู่ ณ สถานที่ซ่ ึ งลูกธนูไปตกอยู่
วันต่อมา เขาได้พบกับภูเขาลูกนั้น แต่เขาก็ไม่รู้วา่ เขาควรจะยิงลูกธนูไปยัง
ทิศทางใด เขาตัดสิ นใจยิงธนูไปยังทิศทางบางแห่ง แต่ก็ลม้ เหลวที่จะพบกับ
ทรัพย์สมบัติ ทุกวันเขาได้พยายามยิงลูกธนูไปยังทิศทางต่างๆอีกแต่ความ
พยายามของเขาในการขุดค้นด้วยจอบเสี ยมภายใต้แผ่นดินนั้นมิได้เกิดผลอัน
ใดเลย อีกราตรี หนึ่งผูเ้ ดียวกันปรากฏในความฝันของเขาอีกครั้งหนึ่งและชาย
ผูน้ ้ นั ได้แสดงความข้องใจต่อผูล้ ึกลับนั้นในฐานะที่ได้ช้ ีทิศทางที่ผดิ พลาด
ให้แก่เขา ชายผูน้ ้ นั ถูกถามว่าเขาได้พบภูเขาหรื อไม่และเขาตอบว่าเขาได้พบ
มันและได้กล่าวเกี่ยวกับการที่ได้ดึงสายธนูอย่างแรงเพื่อจะได้ลูกธนูพุง่ ออก
จากแหล่ง ผูล้ ึกลับนั้นกล่าวว่า “ฉันไม่เคยได้บอกท่านว่าให้ดึงสายธนูฉนั
เพียงแต่พดู ว่าให้ลูกธนูหล่นลงไปเอง”

๑๐๖

วันรุ่ งขึ้นชายผูน้ ้ นั ได้ไปที่นนั่ อีกและคราวนี้ใส่ ลูกศรบนคันธนูและ
ปล่อยให้มนั หล่นลงมามันจึงตกลงที่เท้าของเขาเขาจึงได้ขดุ ตรงนั้นและเพียง
ครั้งเดียวเขาก็พบกับทรัพย์สมบัติมากมาย, เมาลาวีได้สรุ ปเรื่ องราวนี้ดว้ ยการ

กล่าว “พระองค์ทรงอยูใ่ กล้ท่านยิง่ กว่าเส้น (เลือด) ที่ลาํ คอ, ท่านยังยิงธนูของ

ท่านไปไกลโพ้น, ท่านจัดแจงธนูและลูกศรของท่านกับท่าทีที่เตรี ยมพร้อม,
การยิงของท่านช่างแสนไกล ขณะที่ทรัพย์สมบัติน้ นั ไซร้อยูใ่ กล้เคียงตัว
(เปรี ยบประหนึ่งดังดวงใจที่อยูใ่ กล้แต่เราไปเสี ยไกลลิบ)
นักศึกษาวิชาศาสนาผูห้ นึ่งได้กล่าวว่า เขาเคยได้ยนิ เรื่ องราวข้างต้นจากนัก
เผยแพร่ ผหู ้ นึ่งซึ่ งมีความเชี่ยวชาญทางด้านบทกวีของเมาลาวีแต่เขาไม่เข้าใจ
ในสิ่ งที่มนั เป็ นความหมายและสอบถามถึงความหมายของมัน เขาให้คาํ ตอบ
ในหนึ่งประโยคและกล่าวว่า(คําตอบซึ่ งเป็ นการเลือกเฟ้ นมาจากโองการ
หนึ่งในซูเราะฮ์ อัซซาริ ยาต อายะฮ์ที่20-21)
“และมีสัญญาณมากมายในหน้าแผ่นดินแก่ผทู ้ ี่ศรัทธามัน่ คงและในตัว
ของพวกเจ้าเองด้วยพวกเจ้าไม่พิจารณาดอกหรื อ ? ด้วยเหตุน้ ี โลกภายนอกที่
เปรี ยบเสมือนจิตใจเป็ นที่ถูกดูหมิ่นในแนวทางของอิรฟานดังกล่า ว
ในขณะที่คาํ พูดทั้งหลายที่เป็ นการให้เหตุผลของอิมามอาลี (อ)ได้แสดง
ให้เห็นว่าโลกนี้เป็ นสิ่ งที่ใหญ่โตและมนุษย์น้ นั คือสิ่ งเล็กๆสิ่ งหนึ่ง
ถ้าเราเปรี ยบเทียบแนวคิดของพวกอารี ฟ(บางคน)กับทัศนะของอัลกุรอาน
เราจะพบกับแง่มุมที่เป็ นประโยชน์อยูบ่ า้ งในนั้นพร้อมกันกับข้อบกพร่ อง
มากมาย

๑๐๗

คัมภีร์อลั กุรอานมิได้ละเลยธรรมชาติและได้กล่าวไว้ในซูเราะฮ์ฮามีม
อายะฮ์ที53
“เราจะแสดงแก่เขาในเร็ วๆนี้ซ่ ึ งสัญญาณมากมายของเราในท้องฟ้ าอันไกล
โพ้น (สากลจักรวาล) นี้และในตัวของพวกเขาเอง จนกว่ามันจะกลายมาเป็ น
ความชัดแจ้งแก่พวกเขาทั้งหลายว่ามัน (อัล-กุรอาน) คือ สัจธรรม”
แน่นอนเรายอมรับว่าความสู งส่ ง , ความประเสริ ฐสุ ดและความรอบรู ้สาํ หรับ
มนุษย์น้ นั อยูภ่ ายในตัวของเขาเอง แต่เราก็ไม่สามารถที่จะเพิกเฉยได้ต่อ
ธรรมชาติ เปรี ยบเสมือนหนึ่งการเปิ ดเผยความเกรี ยงไกรของพระองค์ได้
ในข้อนี้เป็ นจุดสําคัญที่ดีเยีย่ มอย่างหนึ่งซึ่ งความคิดของอารี ฟได้มีอิทธิ พล
อย่างลึกลํ้าในหมู่ประชาชนมากยิง่ กว่าบรรดาความคิดในทางปรัชญา
เนื่องจากความละเอียดอ่อนความกระตือรื อร้นและความไพเราะในทางกวี
ของพวกเขา ดังเช่น อํานาจจูงใจของเมาลาวี ฮาฟิ ซ, และซะอฺ ดี
เราสามารถที่จะพบได้ในทุกๆหลังคาเรื อน นัน่ คือเหตุผลที่วา่ ทําไมเราจึง
ต้องอุทิศเวลาเพื่อที่จะถกกันถึงปั ญหานี้มากยิง่ กว่าเรื่ องราวของทางสํานัก
แห่งปรัชญา อะไรคือความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั ธรรมชาติ
นี่คือปัญหาหนึ่งในตัวของมันเอง หรื อนี่คือความสัมพันธ์อย่างหนึ่งของคน
แปลกหน้าสองคนกับผูอ้ ื่นอีกหนึ่งคนหรื อแม้แต่เป็ นความสัมพันธ์ของ
นักโทษกับที่กุมขังนกกับกรงขังของมันและยูซุฟกับบ่อนํ้านั้น
(ในข้อนี้อยาตุลลอฮ์ อัชชะฮีด มุเฏาะฮารี ได้กล่าวพาดพิงถึงการกระทํา
ความผิดของบรรดาพี่นอ้ งของท่านศาสดายูซุฟ (อ)ที่มีต่อท่านซึ่ งได้มีกล่าวไว้
ในซูเราะฮ์ยซู ุ ฟ อายะฮ์ที่10)

๑๐๘

บางคนอาจจะกล่าวว่า การที่เกิดมาบนโลกนี้ คือ การถูกจับขังในคุกกรงนก
หรื อบ่อนํ้า ถ้าเป็ นเช่นนั้นแล้วความสัมพันธ์อนั นี้ก็คือหนึ่งในสองของ
ความหมายตรงกันข้ามและความมานะบากบัน่ ของมนุษย์ก็ตอ้ งเป็ นเพียงการ
วางตัวของเขาเองให้เป็ นอิสระจากคุกตะรางหรื อกรงขังนี้เท่านั้น
แต่ในอิสลาม ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั ธรรมชาติคล้ายดังพ่อค้ากับตลาด,
ชาวไร่ กบั เรื อกสวนไร่ นา ผูเ้ คารพภักดีกบั มัสยิด สําหรับชาวไร่ แผ่นดินมิได้
เป็ นจุดหมายของเขาแต่เป็ นทรัพย์สินนิวาสถานของเขาอยูท่ ี่อื่นแต่วา่ เขาใช้
แผ่นดินให้เป็ นประโยชน์เพื่อที่จะเป็ นหลักประกันอันมัน่ คงในการทํามาหา
กินและเป็ นวิธีการแห่งความสุ ขสบาย เขาดายหญ้าไถหว่านและเก็บเกี่ยวมัน
และอื่นๆ ฯลฯ โลกนี้คือ ไร่ นาของโลกหน้าและแผ่นดินนี้
ก็มิควรที่จะถูกยึดถือโดยชาวไร่ เพื่อให้เป็ นอันถาวรของเขาสําหรับพ่อค้า
ตลาดคือ ที่ทาํ งานซึ่ งในการที่เขาได้ใช้การลงทุนและความมุมานะทั้งหลาย
ของเขา เพื่อจะให้ได้มาซึ่ งผลกําไร
เมื่อเป็ นเช่นนี้ มนุษย์จึงควรจะมองโลกอย่างไร? ชายผูห้ นึ่งมาหาอิมาม
อาลี (อ) และเริ่ มตําหนิติเตียนโลก ด้วยเหตุที่เขาเคยได้ยนิ มาว่าท่านอิมาม
อาลี(อ)เคยปฏิบตั ิเช่นนั้นมาก่อน เขาหาได้รู้ไม่วา่ อาลี (อ)ตําหนิผทู ้ ี่เคารพ
บูชาโลกซึ่ งตรงกันข้ามกับการเคารพภักดีพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่แท้จริ งและหักล้าง
คุณค่าทั้งหลายของมนุษย์จนหมดสิ้ น อาลี(อ)มีความไม่พอใจต่อสิ่ งนี้และได้
กล่าวว่า “โอ้ชายผูช้ อบตําหนิเอ๋ ย โอ้ชายผูซ้ ่ ึ งลวงโลก โลกมิได้หลอกลวง

ท่านเลย แต่ท่านต่างหากที่หลอกลวงตัวท่านเอง

๑๐๙

ดังตัวอย่างหนึ่ง, ข้าพเจ้าอาจจะพูดว่า หญิงชราผูห้ นึ่งหลอกลวงชายหนุ่มด้วย
การแต่งกายของนางและด้วยผมกับฟั นปลอมของนาง ชายหนุ่มก็จะแน่ใจได้
ทันทีวา่ เขาถูกหลอกลวงหรื อบางที่หญิงชราได้แสดงตัวออกมาและสารภาพ
ถึงข้อบกพร่ องทั้งหลายของนางเสนอตัวเพื่อขอแต่งงานในกรณี เช่นนั้นนาง
มิได้หลอกลวงเขามากไปกว่าชายหนุ่มได้หลอกตัวของเขาเอง
อาลี(อ)กล่าวว่า “โลกมิได้ซ่อนเร้นสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดไปจากท่านเพื่อจะหลอกลวง
ท่าน โลกได้หลอกลวงท่านในวันที่ท่านฝังศพบิดาของท่านหรื อไม่ (ตายไป
แล้วกลับคืนมาอีกได้หรื อ?)โลกกล่าวว่า ข้าคือสิ่ งที่เจ้าเห็นและข้ามิได้มี
เสถียรภาพที่มนั่ คงอันใด, จงมองข้าในวิถีทางที่ขา้ เป็ นอยู่ ไฉนเจ้าจึงสมมุติ
ให้ขา้ เป็ นในสิ่ งที่พวกเจ้าต้องการและในสิ่ งที่ขา้ มิได้เป็ นจริ งตามนั้น
ดังนั้นโลกจึงมิได้หลอกใครเลยสักคนเดียว ให้เรามาดูกนั ซิ วา่ โลกได้ทรยศ
ต่อท่านหรื อว่าเป็ นในทางกลับกัน นัน่ คือท่านต่างหากซึ่ งที่ได้ปฏิบตั ิตาม

ความต้องการของกิเลสตัณหาของท่าน”จากนั้นอาลี(อ)ได้พดู ต่อไปอีกว่า

“โลกนี้เป็ นตลาดการค้าของนักบุญทั้งหลายและเป็ นมัสญิดของบรรดามิตร
สหายแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า”
ความคิดที่วา่ โลกนี้เป็ นที่คุมขังหรื อกรงขังนั้นตั้งอยูบ่ นแนวคิดในทาง
จิตวิทยาซึ่ งได้เป็ นที่แพร่ หลายในอินเดียและในประเทศกรี ซยุคก่อนอิสลาม
แต่วา่ มิได้ถูกยอมรับในอิสลามกล่าวกันว่าวิญญาณของมนุษย์ได้ถูกสร้าง
ในรู ปแบบที่สมบูรณ์ในโลกอื่นและนํามาไว้ในกรงขังยังโลกนี้ซ่ ึ งในเมื่อเขา
ไม่มีทางเลือกก็ตอ้ งแหกกรงขัง

๑๑๐

แต่คมั ภีร์อลั กุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อลั มุมินูน อายะฮ์ที่ 12-14
“และแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์จากเนื้อแท้ของดินเหนียวแล้วเราทําให้
เขาเป็ นเชื้อ(น้อยๆที่มีชีวติ )ในสถานที่พกั ซึ่ งมัน่ คงแล้ว เราได้ทาํ ให้เชื้อที่มี
ชีวติ นั้นเป็ นก้อนเลือดแล้วเราก็ทาํ ก้อนเลือดให้เป็ นก้อนเนื้อแล้วเราได้ทาํ ให้
(ใน)ก้อนเนื้อมีกระดูกแล้วเราได้ห่อหุ ม้ กระดูกด้วยก้อนเนื้อ ครั้นแล้วเราได้
ทําให้เขาเกิดมาเพื่อเข้าไปสู่ อีกการสร้างสรรค์หนึ่ง”
ประโยคสุ ดท้ายแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเข้าไปในสิ่ งอื่นๆ
บางอย่างซึ่ งก็คือวิญญาณนี้เป็ นผลิตผลมาจากสิ่ งที่เป็ นวัตถุ
เพราะฉะนั้น มันจึงมิได้เป็ นความสมบูรณ์มาจากในที่อื่นๆเพื่อที่จะใส่ ไว้ใน
กรงขังที่นี่, ชีวติ ทั้งหลายของมนุษย์ในธรรมชาติซ่ ึ งสําหรับเขาเปรี ยบเสมือน
ตักของมารดาและในข้อนี้มนั เป็ นเพราะว่าเขาผ่านการวิวฒั นาการและความ
สมบูรณ์อิสลามกล่าวไว้วา่ มาตรว่าท่านมิได้กา้ วขึ้นสู่ ความสู งส่ งจากสภาพ
เดิมของธรรมชาติเช่นนี้แล้วไซร้ ท่านก็จะคงอยูใ่ นสภาพตํ่าสุ ดแห่งความตํ่า
ต้อยและในนรกอเวจีของโลกนี้
คัมภีร์อลั กุรอานในซูเราะฮ์อลั กอริ อะฮ์ อายะฮ์ที่ 1-11
กล่าวว่า
“มหันตภัยนั้น คืออะไร? และสิ่ งใดที่จะทําให้เจ้าเข้าใจได้วา่ มหันตภัย
นั้นคืออะไร?วันซึ่ งมนุษย์จะเป็ นประหนึ่งแมลงเม่าที่กระจัดกระจายและ
ภูเขาจะเป็ นเช่นเศษเกลื่อนกรานดุจขนสัตว์ ดังนั้นสําหรับเขาผูซ้ ่ ึ งมาตรการ
แห่งความดีมีน้ าํ หนัก เขาก็มีชีวติ อยูอ่ ย่างรื่ นรมย์และสําหรับเขาผูซ้ ่ ึ ง
มาตรการแห่งการกระทําดีเบาบาง ที่พาํ นักของเขาก็จะเป็ นอเวจีที่สุดลึกและ
สิ่ งใดจะทําให้เจ้ารู ้วา่ สิ่ งนั้นคืออะไรไฟที่ร้อนแรงลุกโซน”

๑๑๑

ด้วยเหตุน้ ี . ในทางมนุษยวิทยาของอิสลามและในด้านความรู ้วชิ าการของ
โลก, มนุษย์ไม่ได้เป็ นผลสําเร็ จรู ปที่ได้บินร่ อนอยูใ่ นท้องฟ้ านภา
อากาศอันกว้างใหญ่และฉะนั้นก็ถูกจับใส่ กรงขังเพื่อจะให้เกิดความจําเป็ น
สําหรับเขาที่จะแหกกรงหนี ถ้าท่านยอมรับในสิ่ งนี้โลกแห่งวิญญาณก็จะอยู่
ในอันดับที่เหนือกว่าโลกแห่งวัตถุและมันเป็ นลําแสงหนึ่งที่ส่องสว่างไสว
มายังโลก ฉะนั้นท่านจึงไม่สามารถที่จะเชื่อได้วา่ วิญญาณนั้นได้เป็ นรู ปแบบ
ที่สมบูรณ์มาจากโลกอื่นและจากนั้นก็ได้ถูกนํามายังโลกนี้เพื่ออยูใ่ นที่กกั ขัง
เหมือนดังความคิดของชาวอินเดียและตามความคิดของเพลโตเพราะว่าพวก
เขามีความเชื่อในเรื่ องที่วญ
ิ ญาณสามารถที่เข้าร่ างอื่นๆได้
เพลโตแห่งกรี กมีความเชื่อว่า วิญญาณได้ถูกสร้างในโลกอื่นและจากนั้นก็ถูก
นํามายังโลกนี้ ด้วยเหตุผลบางอย่าง, ใส่ ไว้ในที่กกั ขัง หลังจากนั้นก็เป็ นการ
ปลดปล่อยและคืนกลับ แต่ในอิสลามมิได้มีความเชื่อดังกล่าวนั้น เรามิได้
หมายความว่าบรรดาอิรฟานทั้งหมดมีความผิดพลาดอย่างมากมายในการ
เกี่ยวพันกับเรื่ องนี้ พวกเขาหลายคนมิได้เพิกเฉยต่อความสําคัญของสังคม
หรื อธรรมชาติและดังที่คมั ภีร์อลั กุรอานได้จดั วางมนุษย์กบั ธรรมชาติไว้เคียง
ข้างกัน พวกเขาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเชื่อว่า ธรรมชาติ คือ กระจกแห่งพระผู ้
เป็ นเจ้ากับความงดงาม(เดชานุภาพ)ของพระองค์
ชาเบสตารี ในบทกวีชิ้นเอกของเขาได้พดู เกี่ยวกับมนุษย์ชาติไว้ดงั นี้

“ด้วยพระนามแห่งพระองค์ ผูท้ รงสอนสั่งชีวติ ให้มีความคิดและแสงสว่างแก่
มันด้วยแสงสว่างดวงจิต โดยความโปรดปรานของพระองค์โลกทั้งสองจึง
ผ่องใสและจากความพึงพระทัย, โลกของอาดัมนั้นไซร้จึงเป็ นอุทยาน”

๑๑๒

และเขายังได้กล่าวต่อไปอีกว่า
“แด่เขาผูซ้ ่ ึ งวิถีชีวติ ปรากฏขึ้นพร้อมด้วยเกียรติยศโลกทั้งหมด คือ คัมภีร์
แห่งพระองค์ผทู ้ รงยิง่ ใหญ่”
ถ้าเราวางอัลกุรอานไว้ดา้ นหนึ่งและแนวคิดของอิรฟานไว้อีกด้านหนึ่งและ
ให้ความสนใจไปยังความเกี่ยวพันของอัลกุรอานต่อธรรมชาติ
เรามัน่ ใจว่า อัลกุรอานได้ให้ความสนใจแก่ธรรมชาติอย่างมากมายยิง่ กว่า
(ในขณะเดียวกัน ก็มิได้ปฏิเสธที่จะให้ความสนใจต่อตัวตนและจิตใจในทุก
รู ปแบบด้วย) ด้วยเหตุน้ ี มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ของอัลกุรอาน ความโน้มเอียงของ
เขา นอกจากจะไปในทางด้านสติปัญญาและจิตใจแล้วก็ยงั มีการโน้มไปสู่
ทางธรรมชาติดว้ ยเหมือนกัน ปั ญหาอื่นๆอีก ก็คือ เกี่ยวกับการไม่คาํ นึงถึง
ตนเอง(สละตัวตน)แนวทางอิรฟานให้ความเอาใจใส่ ต่อจิตใจแต่ดูหมิ่น
ตัวตนและมีความพึงพอใจในการที่ได้ละเลยมันสิ่ งนี้ในตัวของมันเองคือ
ความถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับในอิสลาม แต่วา่ มีตวั ตนอยูส่ องอย่างใน
อิสลาม อย่างหนึ่งซึ่ งต้องการลบล้างและอีกอย่างหนึ่งคือการฟื้ นฟูข้ ึนมาโดย
อิสลามสิ่ งนี้เป็ นเสมือนดังมิตรและศัตรู ที่อยูค่ ู่เคียงกัน ขณะที่เป้ าหมายใน
การยิงของเรา คือ ศัตรู ซ่ ึ งในรู ปการณ์น้ ี เราจักต้องเล็งอย่างระมัดระวังอย่าให้
พลาดไปโดนมิตรตัวตนที่จะต้องถูกทําลาย ก็คือ ตัวตนที่สร้างความชัว่ และ
เลวทรามและอีกตัวตนหนึ่งซึ่งจะต้องสงวนไว้ ก็คือ ตัวตนที่เป็ น
แหล่งกําเนิดแห่งคุณค่าทั้งมวลของมนุษย์ สิ่ งที่เป็ นปาฏิหาริ ยข์ องอิสลามวาง
อยูบ่ นความจริ งที่วา่ ตัวตนทั้งสองประเภทเหล่านี้เป็ นการจําแนกได้อย่าง
ถูกต้องที่สุดอย่างไม่มีช่องว่างของความผิดพลาดหลงเหลืออยูเ่ ลย

๑๑๓

ส่ วนในแนวทางอิรฟาน บางครั้งมีความแตกต่างกันระหว่างสองอย่างซึ่ ง
ก็มีอยูบ่ ่อยที่มิตรโดนยิงแทนศัตรู นนั่ คือแทนการละทิ้งตัวตนดังกล่าวนั้น
มนุษย์และจิตใจของเขา(ซึ่ งถูกถือว่าเป็ นศัตรู ถูกทําลายจากท่าทีดงั กล่าวและ
ด้วยเหตุที่วา่ ความหวานซึ่ งแห่งภาษาของบรรดาอารี ฟของเรา
ตลอดจนอิทธิพล(แรงจูงใจ)อันกว้างขวางในหมู่ประชาชนได้ทาํ ให้บงั เกิด
ผลอย่างลํ้าลึกชนซะตากรรมแห่งสังคมของเราและรวมทั้งมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์
(ของเรา)เราเพราะมีประชาชนเป็ นจํานวนมากถูกชี้นาํ โดยบรรดาอารี ฟ
(บางกลุ่ม)เพราะฉะนั้นการอรรถาธิ บายครั้งต่อไปจําเป็ นที่จะต้องแสดงให้
เห็นภาพประกอบในหัวข้อนี้
ปั ญหาสําคัญอย่างหนึ่งในสถาบันอิรฟานในการเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ผู ้
สมบูรณ์ ก็คือความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั ตัวของเขาเองซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ได้
ก่อให้เกิดปั ญหาอย่างมากมาย
เช่นเดียวกัน ต่ออิสลามโดยเฉพาะบรรดาอารี ฟที่โน้มไปสู่ แนวทางของ
ซูฟี กล่าวคือ คําสอนทั้งหลายของอิสลามที่อยูใ่ นความพึงใจของพวกเขา คือ
การต่อสู ้กบั ความเห็นแก่ตวั และต่อสู ้กบั ความปรารถนาทั้งหลายของกิเลส
ตัณหาเพียงเท่านั้น แต่ความจริ งก็คือว่า สงครามที่ต่อต้านตนเองเช่นนี้
เป็ นทัศนะหนึ่งของอิสลาม ซึ่ งพวกเขาทั้งหลายได้นาํ มาใช้, ซะอฺ ดีกล่าวว่า
“ท่านคือ ผูท้ ี่พกั อาศัยอยูก่ บั ศัตรู ของท่านเอง ไฉนท่านจึงกังวลใจในเรื่ องการ
ต่อสู้กบั พวกคนแปลกหน้า (หมายถึงศัตรู ที่แท้จริ งและแข็งแกร่ งนั้นอยู่
ภายในตัวตนจึงมิควรหวัน่ ต่อศัตรู ภายนอก) แนวคิดนี้ได้พบอยูใ่ นถ้อยคํา
แห่งศาสดาผูส้ ู งส่ ง(ศ)ด้วยเหมือนกันซึ่ง
ท่านได้กล่าวว่า “ศัตรู ที่น่ากลัวที่สุดของท่าน ก็คือตัวตนของท่านเองซึ่ งอยู่

ในระหว่างสองข้างของท่าน”

๑๑๔

ในกุลิสตาน “ซะอฺ ดี” ได้พดู ถึง อารี ฟผูห้ นึ่งซึ่ งได้ถูกถามถึง
ความหมายของถ้อยคําข้างต้นแห่งท่านศาสนา(ศ)และอารี ฟผูน้ ้ นั ได้ตอบว่า
“ถ้าท่านปฏิบตั ิต่อศัตรู ของท่านอย่างกรุ ณาและให้แก่เขาในสิ่ งที่เขาปรารถนา
เขาก็จะกลายมาเป็ นมิตรสหายผูห้ นึ่งของท่าน
แต่ถา้ ท่านปฏิบตั ิต่อตัวตนของท่านอย่างกรุ ณาปรานีมากไปกว่านั้นความ

เป็ นศัตรู ของมันต่อท่านก็จะเพิ่มมากขึ้นและตัวตนเช่นนี้คือความเห็นแก่ตวั ”
ระดับและประเภทหนึ่งของความเห็นแก่ตวั ก็คือ การที่กระทําตนเองให้
เห็นแก่นกลางของทุกสิ่ งทุกอย่างและทุกๆการกระทําทั้งหลายเพื่อตนเอง
ทั้งสิ้ น เพื่อการทํามาหากินของตนเอง เพื่อเครื่ องนุ่มห่มของตนเองและเพื่อที่
อยูอ่ าศัยถึงขั้นนี้
ความเห็นแก่ตวั เช่นนั้นมิได้เป็ นความเลยร้ายหรื อความเจ็บป่ วยและมันก็
ไม่ใช่คุณค่าหนึ่งใดอีกด้วย
คัมภีร์อลั กุรอานเชื่อในฐานะของมนุษย์วา่ เป็ นความสู งส่ งกว่าตําแหน่ง
ของสัตว์หรื อบางครั้งก็สูงส่ งกว่าตําแหน่งของมลาอิกะฮ์หรื อบางครั้งถือว่า
อยูใ่ นระดับเดียวกับสัตว์กบั บางครั้งอยูใ่ นสภาพของความตํ่าต้อยยิง่ กว่า
สรรพสัตว์ ด้วยเหตุน้ ีมีการกระทําของมนุษย์อยูส่ ามอย่างด้วยกัน
1) ในทางศีลธรรมซึ่ งอยูเ่ หนือระดับของสัตว์
2) การไร้ศีลธรรมซึ่ งอยูท่ ี่ระดับเดียวกันกับสรรพสัตว์ท้งั หลาย
3) การต่อต้านศีลธรรมซึ่ งเป็ นความตกตํ่ากว่าระดับของสัตว์กบั บางคน
คิดว่าตัวของเขาเองเป็ นเหมือนอย่างนกหรื ออย่างสัตว์เช่นนี้ ไม่ใช้ท้งั สอง
อย่าง (มีศีลธรรมหรื อไม่มีศีลธรรม)

๑๑๕

แต่บางครั้ง บางคราวในการคิดถึงแต่ตนเองเพียงเท่านั้นบุคคลก็เป็ น
โรคติดต่อทางจิตและความเป็ นมนุษยชาติของเขาวางอยูบ่ นการรับใช้
ธรรมชาติแหงความเป็ นสัตว์ของเขาซึ่ งนําไปสู่ การฆ่าตัวเองความละโมภ คือ
โรคเช่นว่านั้นซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันว่าไร้ขอบเขตและเมื่อมีหนทางที่จะต้อง
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นเกี่ยวกับความเมตตาและความโอบอ้อมอารี บุคคลก็มีความ
เอนเอียงไปสู่ ความมีใจแคบและตระหนี่ซ่ ึงเป็ นอีกโรคหนึ่งในตัวมันเอง
ในกรณี เช่นนั้นเขาเพียงแต่ถูกโรคป่ วยทางจิตของเขาครอบงําเหนือเขาอยู่
เท่านั้น มิใช่สติปัญญาของเขาหรื อความคิดและความตั้งใจของเขา เพราะถ้า
หากว่าเขาถูกครอบงําโดยสติปัญญาของเขาแล้วเขาก็จะรู ้วา่ ตรงจุดไหนคือที่
ซึ่ งเขาควรจะใช้ในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งของเขาและตรงจุดไหน
คือการตั้งอยูบ่ นความพึงพอใจและความสุ ขสบายของเขา
แต่ความตระหนี่ถี่เหนียวของเขาเป็ นอุปสรรคขัดขวางและทําให้เขาตก
ตํ่าลงยิง่ กว่าระดับของสัตว์เพื่อจะทําให้ความประพฤติปฏิบตั ิของเขาเป็ นการ
ต่อต้านศีลธรรม และสิ่ งเหล่านี้หาได้เป็ นเพียงโรคทีทาํ ให้เกิดความเจ็บป่ วย
แก่มนุษย์เท่านั้นไม่มีความลําบากยุง่ ยากต่อผูค้ นทั้งหลายมากมายยิง่ ไปกว่า
นั้นเสี ยอีกซึ่ งเรี ยกว่าโรคแทรกซ้อน อย่างเช่น ความริ ษยา ในกรณี ของบุคคล
ที่จะแสวงหาความสุ ขสบายของบุคคลเองและปรารถนาเพียงอย่างจะให้
ความทุกข์ยากและความเคราะห์ร้ายได้เกิดขึ้นแก่ผอู ้ ื่นเท่านั้นความสุ ขและ
ความปิ ติยนิ ดีของเขาเองเป็ นเรื่ องไม่สาํ คัญสําหรับเขา
เหมือนดังความปรารถนาของเขาเพื่อที่จะให้ความทุกข์แก่ผอู ้ ื่นทั้งหลาย,
สภาพเช่นนี้ไม่มิในสัตว์ใดๆเลย เว้นแต่มนุษย์ ความหยิง่ ทรนงก็เป็ นอีกโรค
หนึ่งซึ่ งเจริ ญเติบโตในตัวบุคคลในวิถีทางดังกล่าวเช่นนั้น ตัวของเขาเองก็
มิได้ระมัดระวังมัน

๑๑๖

บางครั้งบางคราว อัตตาหลอกลวงตัวตนในวิถีทางที่แปลกประหลาดมาก
ทีเดียวดังที่คมั ภีร์อลั กุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์“ยูซุฟ”อายะฮ์ที่ 83
“เขากล่าวว่า เปล่าเลยหัวใจของพวกท่านได้สร้างเรื่ องราว (ที่ผอ่ นหนัก)
ให้เป็ นเบาสําหรับพวกท่าน ดังนั้นการอดทน คือความดี บางที อัลลอฮจะนํา
พวกเขาทั้งหมดมายังฉันพร้อมกันแน่นอนพระองค์เป็ นผูท้ รงรู ้ผทู ้ รง
วิทยปัญญา (การรู ้เท่าทันของท่านศาสดายะกู๊บ (อ) ต่อการเสแสร้งของ
บรรดาพี่นอ้ งของท่านศาสดายูซุฟ (อ)) การลวงคือเล่ห์เหลี่ยมอันแท้จริ งอย่าง
หนึ่งในเรื่ องของจิตวิทยาซึ่ งมีการกล่าวถึงในคัมภีร์อลั กุรอานแสดงให้เห็นว่า
บุคคลบางทีถูกหลอกลวงโดยตัวของเขาเองด้วยการประดับประดา
(คลัง่ ไคล้) ความปรารถนาสิ่ งแปลกปลอมในวิถีทางเช่นนี้ซ่ ึ งบุคคลมีความ
เชื่อว่ามันเป็ นสิ่ งที่แท้จริ ง
ปั จจุบนั นี้นกั จิตวิทยาสามารถที่จะรู ้ได้ถึงความละเอียดอ่อนอย่าง
มากมายและได้บนั ทึกผลสรุ ปในข้อนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า บางครั้ง
มนุษย์เป็ นบ้าคลัง่ ไคล้ไปโดยปราศจากความบกพร่ องทางกายหรื อระบบ
ประสาท แต่โดยการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่บางอย่างภายในของจิตใจ
เท่านั้น จนถึงคราวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงบางประการ
ในกรณี เช่นนั้น บุคคลกล่าวคําอําลาต่อสติปัญญาของตนในอันที่จะปลด
เปลื้องความทุกข์โศกอันใหญ่หลวงของตนเอง

๑๑๗

ดังนั้นกวีบทหนึ่งกล่าวไว้วา่ “ผูม้ ีสติทุกคนในโลกนี้มีความเศร้า

ครั้นแล้วจงคลัง่ ไคล้เถิด โอ้หวั ใจ เพราะว่ามันคือ อาการที่น่าอัศจรรย์ที่สุด
อย่างหนึ่ง”การหลอกตนเองเช่นนี้ เป็ นปั ญหาสําคัญอย่างหนึ่งในทาง

จิตวิทยาและเป็ นสิ่ งที่น่าแปลกใจที่วา่ นับเป็ นพันปี ล่วงมาแล้วเรื่ องราว
ดังกล่าวยังคงเป็ นการบันทึกผลการวิเคราะห์กนั อยูร่ วมทั้งปั ญหามากมายที่
อยูใ่ นศตวรรษนี้และวิชาการทั้งหลายที่พวกเขาศึกษากันอย่างระมัดระวัง
ถึงแม้วา่ คัมภีร์อลั กุรอาน คือ แหล่งที่มาแห่งความรู ้ท้งั หมดนี้ก็ตาม
(เพราะอัลกุรอานได้ถูกเปิ ดเผยอย่างกระจ่างแจ้งโดยผูร้ ู ้ของอิสลามมา
นับเป็ นเวลาพันปี ดังนั้น ทั้งหมดจึงต้องมุ่งสู่ คมั ภัร์อลั กุรอานเพื่อความ
แน่นอนชัดแจ้งของศาสตร์ ของแขนง)
แน่นอน บางครั้งบรรดาความชัว่ ร้ายอย่างนั้นได้ซึมซาบเข้าไปในจิตใจ
ของมนุษย์ซ่ ึ งบุคคลเองก็มิได้คาดคิดไว้ก่อน(ไม่รู้สึกต่อมัน)และภายใต้
เงื่อนไขบางประการเท่านั้น ความชัว่ ร้ายเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นมาจากความลํ้า
ลึกเพื่อที่จะเผยตัวของมันเองแก่เจ้าของมันซึ่ งเป็ นความประหลาดใจอย่าง
มากแก่พวกเขาในการที่สิ่งเหล่านี้ได้เข้าครอบงําหัวใจทุกๆด้านของพวกเขา
บางครั้งบุคคลหนึ่งมีความแน่ใจว่าเขาไม่มีจิตใจที่ไม่สะอาดบริ สุทธิ
ปราศจากการริ ษยาและผูกพยาบาทต่อผูค้ น แต่แล้วโดยฉับพลันเขาก็
พบว่าตัวเขาเองยังคงอยูใ่ นสภาพที่ติดแน่นอยูก่ บั ความชัว่ ร้ายเหล่านั้น (ความ
อิจฉาริ ยา)

๑๑๘

จินตกวี เมาลาวี เปรี ยบเทียบสิ่ งนี้กบั งูตวั หนึ่งที่หนาวจนตัวแข็งโดยความเย็น
ในฤดูหนาวด้วยการไม่เคลื่อนไหวและมิได้ส่อปรากฏสัญญาณแห่งการเป็ น
อันตรายแต่อย่างใด เพื่อว่าเด็กๆอาจจะเล่นกับมันและเมื่อมันได้รับความ
อบอุ่นจากแสงอาทิตย์ ธาตุแท้ของมันก็จะเผยให้เห็นในตัวของมันทันที
(เมาลาวี)ได้ยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับการซ่อนเร้นอยูภ่ ายในไปยังบทกวี
ต่อไปนี้

“บรรดากิเลสตัณหาเหมือนพวกสุ นขั (หมา)ที่เอาแต่นอน ในสันดานที่มีท้งั ดี

ชัว่ เมื่อไม่มีพลังพวกมันพากันสงบนิ่งไม่ไหวติงดูเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ชีวติ
พอเห็นซากศพเน่าเข้าเท่านั้น, เสี ยงร้องเห่าแห่งความตะกละปลุ กพวกมันให้
พลันตื่น เมื่อลาโง่พบความตายบนทางสายนั้นเป็ นร้อยพันของพวกมันจะถูก
ปลุกความตะกละซึ่ งมันพากันซ่อนซุ กผลุกพลันลุกวิง่ ห้อยอย่างเต็มเหยียด,
ประหนึ่งว่า ถ้าทุกเส้นขนของพวกมันกลายเป็ นฟันจนหมดสิ้ นเพื่อกินเหยือ่ ,
หางกระดิกเชิงฉลาดแถมแถมโกง ในเรื อนร่ างของเรานั้นไซร้มีสุนขั ที่
หลับไหลอยูเ่ ป็ นร้อย และที่พวกมันสงบนิ่งอยูภ่ ายใน เพราะขาดเหยือ่ ที่จะ
ให้พวกมันกิน”

กล่าวถึง ผูท้ ี่ซ่อนเร้นธาตุแท้ของตนเองโดยเสแสร้งทําเป็ นถ่อมตนสงบ
เสงี่ยมและเมื่อถึงเวลาธาตุแท้ก็จะปรากฏออกมา)จะกระทัง่ บัดนี้ปัญหา
เหล่านั้นเป็ นสัจธรรมและเป็ นสิ่ งที่ได้รับการสนับสนุนโดยอัลกุรอานที่กล่าว
ไว้วา่ พวกเขาทั้งหลายจักต้องต่อสู ้คดั ค้านตนเอง

๑๑๙

อายะฮ์ต่อไปนี้พาดพิงไปถึงจุดสําคัญทั้งหลายดังเช่น ซูเราะฮ์อนั นาซิ อาต
อายะฮ์ที่ 37 ถึง อายะฮ์ที่ 41
ﻓَﺄَﱠﻣﺎ َﻣ ْﻦ ﻃَﻐَﻰ
اﳊَﻴَﺎةَ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ
ْ َوآﺛـََﺮ
ِ ْ ﻓَِﺈ ﱠن
ﻴﻢ ِﻫ َﻲ اﻟْ َﻤﺄْ َوى
َ اﳉَﺤ
ِ
ﺲ َﻋ ِﻦ ا ْﳍََﻮ ٰى
َ َوأَﱠﻣﺎ َﻣ ْﻦ َﺧ
َ ﺎف َﻣ َﻘ َﺎم َرﺑﱢﻪ َوﻧـَ َﻬﻰ اﻟﻨﱠـ ْﻔ
اﳉَﻨﱠﺔَ ِﻫ َﻲ اﻟْ َﻤﺄْ َو ٰى
ْ ﻓَِﺈ ﱠن
“ดังนั้น สําหรับเขาผูซ้ ่ ึ งผูท้ ี่อยูใ่ นการเลยเถิดและฝักใฝ่ ในทางชีวติ ของ
โลกนี้ ครั้นแล้วแน่นอนนรกนั้นจะเป็ นที่พกั อาศัยและส่ วนเขาผูซ้ ่ ึงเกรงกลัว
ในการที่จะยืนอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ แห่งพระผูอ้ ภิบาลของเขาและยับยั้งจิตใจ
จากความปรารถนาอันตํ่าต้อยทั้งหลาย ดังนั้นแน่นอนสวนสวรรค์คือ ที่พกั
อาศัย (สําหรับเขา)
“ซูเราะฮ์อลั ญาษิยะฮ์” อายะฮ์ที่ 28 (กล่าวว่า)
“แล้วเจ้าได้พิจารณาเห็นเขาผูซ้ ่ ึ งยึดเอาความปรารถนาอันตํ่าต้อยของเขา
เพื่อเป็ นพระเจ้าของเขาบ้างไหม?

“ซูเราะฮ์ยซู ุฟ”อายะฮ์ที่ 53
“แล้วฉันไม่ได้ประกาศว่าตัวฉันเองนั้นบริ สุทธิ์ แน่นอนส่ วนมากตัวตน
(ของมนุษย์)มักจะบัญชา(เขาให้กระทํา)ความชัว่ ช้า”

๑๒๐

นี่คือสิ่ งที่ท่านนบียซู ุ ฟ (อ) ได้กล่าวไว้หมายความว่าท่านก็ไม่สามารถที่
จะเชื่อในตัวตนและความปรารถนาทั้งหลายของมันได้ มันคือคุณสมบัติของ
ผูศ้ รัทธาผูห้ นึ่งที่มิได้วางในหัวใจของท่านเองเพื่อจะไม่ให้มนั โน้มไปสู่ ความ
ชัว่ ช้าและเลวทราม การต่อสู ้ขดั ขวางตนเอง(มิได้ละเมิดบทบัญญัติ
ของอัลลอฮ์)เป็ นที่เน้นหนักโดยอิสลาม ศอฮาบะฮ์ของท่านศาสดา(ศ)จํานวน
หนึ่งเมื่อกลับจากสนามรบ, กลุ่มหนึ่งได้เดินไปยังท่าน, ท่านศาสดาจึงกล่าว
แก่พวกเขาว่า “บรรดาผูซ้ ่ ึ งได้กลับจากการสู ้รบ ควรได้รับการสดุดี แต่วา่

การต่อสู ้ที่ยงิ่ ใหญ่ของพวกเขาคงจะมาถึง”พวกเขาทั้งหลายถามท่านว่าอันใด
เล่าคือการต่อสู ้ที่ยงิ่ ใหญ่ และท่านศาสดา (ศ) ได้ตอบว่า “คือการต่อสู ้กบั
ตนเอง”

อย่างไรก็ตามในสํานักของอารี ฟ (บางกลุ่ม) การต่อสู้ที่ยงิ่ ใหญ่กบั ตนเอง
เช่นนี้ได้ไปถึงจุดหนึ่งซึ่ งไม่เป็ นที่ยอมรับของอิสลามเกี่ยวกับผูซ้ ่ ึ งมีข้นั ตองที่
เข้มงวดในการทรมานตนเองอิสลามอ้างสิ ทธิ ต่อร่ างการของบุคคลและ
ศาสดา (ศ) เองก็ได้คดั ค้านอย่างแข็งขันต่อบรรดาผูซ้ ่ ึงกําหนดให้ตวั พวกเขา
เองอยูใ่ นระเบียบอย่างเคร่ งครัดในทางร่ างกายเช่นนั้น
การต่อสู้กบั ตนเองมีอยูส่ องประเภทด้วยกัน
1) ทรมานและเข้มงวดต่อร่ างกายโดยวิธีให้อาหารและการพักผ่อนแก่มนั
อย่างไม่เพียงพอ
2) การต่อสู้กบั จิตใจและวิญญาณด้วยการกระทําที่ตรงกันข้ามกับความ
ปรารถนาทั้งหลายของมัน

๑๒๑

สิ่ งที่บางทีก็มีความถูกต้องอยูบ่ า้ งแต่มีเนื้อหามากมายไม่ตรงกันกับอิสลาม
และไม่ตรงกับทัศนะของมนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ดงั ที่ตวั อย่างหนึ่งจากสิ่ งนี้คือ
แนวทางที่ถูกนํามาใช้โดยพวกซูฟีบางคนเรี ยกกันว่า
“แนวทางในการตําหนิตนเอง”ซึ่ งเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับแนวทางของพวกผู ้
กลับกลอกเพราะพวกนี้มีจิตใจที่เลวทรามแต่เสแสร้างทําเป็ นผูม้ ีจิตใจดีงาม
ในขณะที่ผตู ้ าํ หนิตนเองเป็ นคนดีแต่เสแสร้งทําเป็ นคนชัว่ เพื่อว่าผูค้ นจะได้
ไม่มองว่าเขาเป็ นคนดี
เขากล่าว่า “ข้าพเจ้ากระเช่นนี้ก็เพื่อที่จะทําลาย (ความปรารถนาของ) ตนเอง
ซึ่ งมันปรารถนาที่จะให้ได้มาซึ่ งเกียรติยศชื่อเสี ยงและความนิยมชมชอบจาก
ประชาชน”อิสลามปฏิเสธแนวคิดและการกระทําเช่นนี้และกล่าวว่า, ผู้

ศรัทธาไม่มีสิทธิ ที่จะลดเกียรติหรื อสร้างความเสื่ อมเสี ยให้แก่ตวั ของเขาเอง
อิสลามกล่าวว่า “มาตรว่าท่านเป็ นคนไม่ดี (ไม่ใช่คนดี) อย่าได้แสร้งทําเป็ น
คนดีและไม่ใช่วธิ ี การแสร้งทําผิดพลาดด้วยกระทําความเลวทรามเพราะการ
ปฏิบตั ิท้งั สองอย่างนั้นเป็ นความในทางอักษรศาสตร์ ของอารี ฟ (บางกลุ่ม)คือ
การแสร้งทําเป็ นเลวทรามเช่นนี้เหมือนกันเราพบ
ตัวอย่างมายมายของสิ่ งนี้ในบทกวีท้งั หลายของฮาฟิ ซเขากล่าวว่า
“โอ้ดวงใจให้ขา้ นําเจ้าไปสู่ ความปลอดภัยเถิด ”
อย่างแสดงความภูมิใจในความเสเพลและอย่าได้เสแสร้งแกล้งทําเป็ นศรัทธา”
ถึงอย่างไรก็ตาม แนวทางในการตําหนิตนเอง คือ วิธีการหนึ่งของซูฟีในการ
ต่อสู ้กบั ตัวตนซึ่ งไม่เป็ นที่ยอมรับของอิสลาม, เป็ นธรรมดาอยูเ่ องที่มีบรรดา
ซูฟีคนอื่นๆดังเช่น“คาจาอับดุลลอฮ์อนั ศอรี ”ซึ่ งมิได้เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตาม
แนวทางนี้

๑๒๒

บางครั้งในสํานักของซูฟีการทําสงครามกับตนเองเช่นนี้นาํ ไปสู่
ความตกตํ่าในอันที่จะให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนและเพื่อที่จะสร้างความ
ตํ่าช้าน่าสงสารให้แก่
ตัวตนซึ่งเป็ นสิ่ งที่หลงเหลืออยูอ่ ย่างไม่มีผใู้ ดคัดค้าน ในขณะที่ศกั ดิ์ศรี
เกียรติยศของตนเองน่าที่จะได้รับการปกป้ องบางคราวในการรับใช้ผเู ้ ป็ น
หัวหน้าสานุศิษย์ก็ถูกบังคับให้ปฏิบตั ิงานที่แสนจะตํ่าต้อยซึ่ งตํ่ากว่าศักดิ์ศรี
ของมนุษย์ดงั เช่นการเก็บรวบรวมกากเดนของสัตว์และอื่นๆ

“อิบนิอบั ดุลฮาดีด”ได้อา้ งคําพูดของ อิบรอฮีมอัดฮาม ซึ่งเป็ นอารี ฟ

อาวุโสผูห้ นึ่งตามที่ได้กล่าวไว้วา่ เขาไม่เคยรู ้สึกยินดีต่อสิ่ งดังกล่าวเลยดังเช่น
เหตุผลทั้งสามข้อต่อไปนี้
1) ฉันนอนป่ วยอยูใ่ นมัสยิดและฉันไม่สามารถลุกขึ้นได้ผรู้ ักษามัสยิดเข้า
มาและบังคับให้ทุกคนลุกขึ้นแต่โดยเหตุที่ฉนั ไม่สามารถที่จะกระทําดังนั้น
ได้เนื่องจากอาการป่ วยเขาจึงจับที่ขาของฉันและลากฉันไปเหมือนคนตาย
แล้วโยนฉันทิ้งไปข้างนอกฉันมีความรู ้สึกเป็ นสุ ขอย่างมากเมื่อตนเองได้พบ
กับความทุกขเวทนาอย่างมากมายเช่นนั้น
2) พวกเราอยูก่ นั บนเรื อเดินทะเลซึ่ งขณะนั้นตัวตลกได้สร้างความขบขัน
ให้แก่ผคู ้ นด้วยมุขตลกของเขาและทําให้ผคู ้ นหัวเราะเขาเริ่ มต้นเล่าเรื่ องราว
(นิทาน) การดึงเคราของคนป่ าเถื่อนและมองไปรอบๆตัว, เขาจึงได้
สังเกตเห็นฉันจากนั้นเขาก้าวมาข้างหน้าพลางดึงเคราของฉันและกล่าวว่า
“เหมือนอย่างนี้ ”ทุกคนพากันหัวเราะและฉันรู ้สึกมีความปลื้มปี ติ
เป็ นล้นพ้นที่เขาได้ทาํ ให้ตวั ตนของฉันได้รับความอับอายเช่นนั้น

๑๒๓

3) มันเป็ นฤดูหนาวและฉันได้ออกมาจากบ้านพักหลังหนึ่งและมอง
ไปที่เสื้ อคลุมของฉันฉันพบว่ามันเต็มไปด้วยตัวหมัดซึ่ งเป็ นการยาก
สําหรับฉันที่จะเห็นมันได้ในเสื้ อขนสัตว์ฉนั รู้สึกมีความสุ ขในที่ได้แบก
ภาระนี้ตลอดจนทําให้ตวั ตนได้รับความอับอาย
ซูฟีอีกคนหนึ่งกล่าวว่า ฉันได้ไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่ งได้นาํ ผูค้ นมากมาย
ในตอนพลบคํ่าเพื่อการละศีลอดในเดือนรอมฎอน เมื่อฉันเคาะประตูเขา
ไม่ให้ฉนั เข้าไปข้างใน ฉันได้เคาะประตูอีกครั้งหนึ่งและก็อีกนัน่ แหละ
เจ้าของบ้านปฏิเสธที่จะเปิ ดประตูรับฉันเป็ นเช่นนี้ซ้ าํ ๆกันหลายครั้งและใน
ที่สุดเจ้าของบ้านจึงเปิ ดประตูและกล่าวขึ้นว่า
“ท่านเป็ นคนที่แปลกประหลาดอะไรเช่นนี้ ฉันได้ปฏิเสธที่จะเปิ ดประตู
รับท่านตั้งหลายครั้งด้วยกันและท่านก็ยงั คนมาเคาะอยูร่ ่ าํ ไป”ซูฟีผูน้ ้ นั
กล่าวว่า “ใช่แล้วสุ นขั ก็ถูกปฏิบตั ิในวิถีทางเดียวกันนี้”
เป็ นความภาคภูมิใจของอิสลามที่ไม่อนุญาติให้ดูหมิ่นต่อบุคลิกภาพของ
ตนเองเช่นนั้น
ด้วยเหตุน้ ี มีอยูส่ องอย่างที่จะเป็ นข้อพิจารณาใจในการฝึ กฝนตนเอง ตาม
แนวทางอิสลาม คือ การละอายตนเองตามขั้นตอนที่หนึ่งและการเคารพ
ตนเองในอีกขั้นตอนหนึ่ง ตัวตนอาจเป็ นดังนี้ คือมีดา้ นที่ทาํ ให้บริ สุทธิ์ และ
ด้านของความตกตํ่าและหลังจากนั้นก็จะต้องตรวจสอบ เมื่อมันกําลังจะไป
ในทางที่เลยเถิด
บรรดานักปรัชญามีความคิดว่า ความเชื่อตนเองของบุคคล คือ วิญญาณของ
เขา แต่นกั จิตวิทยาทั้งหลายเชื่อว่า ความเชื่อตนเองมีดา้ นของความสํานึกด้าน
หนึ่งและด้านของความไม่สาํ นึกอีกด้านหนึ่งซึ่ งได้จดั เป็ นรู ปแบบส่ วนสําคัญ
ของความเชื่อในตนเองและพวกเขาได้แสดงการคัดค้านอย่างชัดแจ้งต่อ
ความคิดของบรรดานักปรัชญาที่วา่ ความเชื่อตนเอง คือ วิญญาณ

๑๒๔

พวกเขาพากันกล่าวว่า
ความเชื่อในตนเองที่แท้จริ งนั้นจักต้องลึกลํ้ายิง่ ไปกว่านั้นและจะค้นพบ
ตัวเองได้ก็ต่อเมื่อมันได้คน้ พบพระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านั้น
อัลกุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อลั ฮัชร์ อายะฮ์ที่ 19 ดังนี้

“และจงอย่าได้เป็ นเช่นบรรดาผูซ้ ่ ึงลืมเลือนอัลลอฮ ดังนั้นพระองค์ทรง
ได้ทาํ ให้พวกเขาละทิ้ง(ลืม)ตัวของพวกเขาเอง เหล่านี้พวกเขาคือผูล้ ะเมิด”
“มุฮียดิ ดีน อะรอบี”ผูซ้ ่ ึ งเป็ นบิดาแห่งแนวทางอิรฟานและบรรดาอารี ฟ

อีกหลายท่านด้วยกัน รวมทั้งซาวอิหร่ านและซาวอาหรับต่างก็เป็ นสานุศิษย์
ของเขาได้พากันดูหมิ่นบรรดานักปรัชญาทั้งหลายรุ นแรง
อัลกุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อซั ซุมรั จากอายะฮ์ที่ 15(บางตอน)

“จงกล่าวเถิดแน่นอนผูข้ าดทุนทั้งหลายนั้นคือบรรดาผูซ้ ่ ึงจะได้รับความ
หายนะต่อตัวเขาเอง”
วิญญาณแห่งการอิบาดัตและความเที่ยงแท้ของการอิบาดัตซึ่ งก็คือการมุ่ง
ความสนใจไปยังพระผูเ้ ป็ นเจ้าและการค้นพบตัวตนเองที่แท้จริ งในเวลา
เดียวกับการเกี่ยวข้องกับเรื่ องราวของการปฏิเสธตนเอง
เราพบสิ่ งเล็กน้อยจากความเชื่อเช่นนี้ในแนวทางของอิรฟานว่ามันเป็ น
การผ่านการเคารพตนเองและบนพื้นฐานของมันที่วา่ มนุษย์ได้พากันบรรลุ
ถึงขั้นสู งสุ ดในวิถีทางนี้พวกเขาทั้งหลายได้รับคําแนะนําเพียงเล็กน้อยจาก
บรรดาคําสอนของอิสลาม

๑๒๕

คัมภีร์อลั กรุ อานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ อัลมุนาฟิ กูนบรรดาผูก้ ลับกลอก)
อายะฮ์ที่8(ว่า)

“และอํานาจเป็ นของอัลลอฮ์และของรอซูล(ศ)แห่งพระองค์และของ

บรรดาผูศ้ รัทธา”
ท่านศาสดา(ศ) ได้กล่าวว่า “ถ้าเจ้าอยูใ่ นความต้องการก็จงอย่าได้วอนขอต่อ
สิ่ งนั้นในสภาพที่น่าเวทนาสงสารผูห้ นึ่งผูใ้ ด จงขอสิ่ งนั้นในสภาพที่ให้
เกียรติแก่ตนเอง (นะห์�ุลบะลาเฆาะฮ์)
อิมามอาลี(อ)กล่าวไว้ในหนังสื ออนะห์�ุลบะลาเฆาะฮ์ คุฏบะฮ์ที่51(ดังนี้)

“การมีชีวติ อยูอ่ ย่างผูป้ ราชัยนัน่ คือความตาย, และความตายที่ได้รับชัย
ชนะนัน่ คือการมีชีวติ อยู่” อิมามฮุเซน (อ) กล่าวว่า (ในหนังสื อวิถีชีวติ ของ
อิมามฮุเซน(อ)เล่ม 1หน้า 183.)
มันเป็ นการดีที่จะตายอย่างมีเกียรติมิใช่เพื่อที่จะมีชีวติ อยูใ่ นสภาพอันน่า

สังเวช.ท่านกล่าวว่า “อิบนิซิยาด ไพร่ สารเลวผูน้ ้ ี บุตรแห่งชายผูไ้ ร้เกียรติได้
ถามฉันเพื่อจะให้เลือกเอาระหว่างความเวทนาน่าสงสารกับคมดาบแล้วเรา
จะรับเอาความสมเพทเวทนานั้นมาได้อย่างไร
ในขณะที่ ทั้งอัลลอฮและรอซูลของพระองค์ รวมทั้งบรรดาผูศ้ รัทธาไม่
อนุญาตให้เรากระทําเช่นนั้น (พระองค์และรอซูล (ศ) และผูศ้ รัทธา
(อิมามอาลี) ไม่อนุญาตให้จาํ นนต่อศัตรู ของพระองค์) เราได้รั บการอบรม
เลี้ยงดูมาจากบิดามารดาผูบ้ ริ สุทธิ์ ขา้ ฯจะไม่มีวนั ที่จะยืน่ มือของข้าฯในฐานะ
อันน่าเวทนาสงสารแก่เจ้าและจะไม่กระทําเยีย่ งพวกทาสหรื อการยอมจํานน
อย่างเด็ดขาด”

๑๒๖

สถาบันแนวคิดอีกแห่งหนึ่งก็คือสถาบันแห่งอํานาจซึ่งมีความเชื่อในเรื่ อง
ของความสมบูรณ์วา่ คือความเท่าเทียมกันของความสามารถและความ
บกพร่ องก็คือความเท่าเทียมกันกับความอ่อนแอไม่วา่ จะเป็ นความดี
หรื อความชัว่ เป็ นมาตรการมาจากบรรทัดฐานเดียวกันกล่าวคือพลังอํานาจ
หมายถึง ความดีและความไร้สมรรถภาพหมายถึงความชัว่ ร้าย กล่าวกันว่า
นิชเช่ท์ นักปรัชญาเยอรมัน กลายเป็ นคนบ้าคลัง่ ในช่วงสุ ดท้ายแห่งชีวติ ของ
เขา แต่ในทัศนะของข้าพเจ้า เขาได้แสดงให้เห็นอาการแห่งความบ้าคลัง่
แม้แต่จากแรกเริ่ ม เขาคือผูน้ าํ มาซึ่ งกฎของพลังในทางจริ ยธรรม ก่อนหน้า
เขามีนกั ปรัชญาสองคนกล่าวคือ เดสคาร์ ท ซึ่ งเป็ นชาวฝรั่งเศสและเบคอน
เป็ นชาวอังกฤษซึ่ งทั้งสองคนในฐานะที่ได้เสนอความคิดเห็นไว้มากมาย
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้ทาํ การปรับปรุ งแก้ไขบรรดาทฤษฎีแต่เก่าก่อนและ
นําไปสู่ ความก้าวหน้าอย่างกว้างขวางในทางวิทยาศาสตร์ และไปสู่ ทฤษฎีวา่
ด้วยการครอบครองเหนือธรรมชาติของมนุษย์และพร้อมกันนี้จึงเป็ นเหตุให้
มนุษย์นาํ ไปสู่ ในทางที่ทุจริ ต(ชัว่ ช้า)
ก่อนหน้านักปรัชญาทั้งสองนี้ศาสนาและวิชาปรัชญาได้เคยใช้วทิ ยาศาสตร์
ในการส่ งเสริ มสัจธรรมมิใช่ในการส่ งเสริ มอํานาจ(พลัง)
และด้วยเหตุผลอันนี้ วิทยาศาสตร์ จึงได้ครอบครองความศักดิ์สิทธิ์ บางอย่าง
เหนือผลประโยชน์ท้งั หลายของมนุษย์ ตลอดจนบรรดาวัตถุสิ่งของทั้งหลาย
ความรู ้ถูกนํามาเปรี ยบเทียบอย่างกว้างขวางกับความมัง่ คัง่ และได้ถูก
กําหนดให้มีความสู งส่ งเหนือกว่าความมัง่ มีศรี สุข

๑๒๗

นี่คือ สิ่ งที่อิมามอาลี(อ)กล่าวไว้ในนะห์�ุลบะลาเฆาะฮ์ “ครู ผสู้ อนสั่งจัดอยุ่
ในขั้นที่จะต้องได้รับความเคารพ”และอิมามอาลี(อ)กล่าวว่า “เขาผูซ้ ่ ึ งได้

สอนสั่งฉัน แม้เพียงถ้อยคําเดียวก็ทาํ ให้ฉนั เป็ นทาสรับใช้ของเขาใด้”
คัมภีร์อลั กุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อลั -บะกอเราะฮ์ อายะฮ์ที่ 43(ว่า)

“และเมื่อเราได้กล่าวแก่บรรดาลาอิกะฮ์วา่ จงน้อมคารวะ(กราบ) ต่อ
อาดัม”

และเหตุผลที่ให้ไว้ก็คือว่าอาดัมรู ้ในสิ่ งที่บรรดามลาอิกะฮ์ไม่รู้
ด้วยเหตุผลนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของความรู ้
แนวคิดของเบคอน ก็คือความรู ้สึกมิใช่เป็ นเรื่ องของความขบขัน แต่ควรที่จะ
ได้รับใช้มนุษย์ชาติและทําให้เขาสามารถที่จะครอบครองธรรมชาติได้
ดังนั้น ความเลิศเลอของธรรมชาติแห่งความรู ้ถูกทําให้หมุนกลับไปในทาง
ลบและเส้นทางแห่งการค้นคว้าได้ถูกเปลี่ยนใหม่ในฐานะแห่งการค้นพบ
เกี่ยวกับความเร้นลับทั้งหลายของธรรมชาติเพื่อที่จะจัดเตรี ยมความสะดวก
ง่ายดายทั้งหลายให้แก่มนุษยชาติ
ในประการหนึ่งท่าทีเช่นนี้เป็ นการตอบสนองการรับใช้ที่ยงิ่ ใหญ่ต่อ
มนุษยชาติ แต่ในเวลาเดียวกัน ความรู ้ก็สูญเสี ยความศักดิ์สิทธิ์ ของมัน

๑๒๘

บรรดานักศึกษา(รู ฮานี )ของวิทยาลัยวิชาการทางศาสนาทั้งหลายซึ่ งได้
ดําเนินการค้นคว้าของพวกเขาตามระบบเก่าของการศึกษาได้ตอ้ งข้อสังเกต
บางอย่างต่อแบบแผนทั้งหลายในการเชื่อมโยงกับการเข้าร่ วมชั้นเรี ยนวิชา
ศาสนาซึ่ งแสดงให้เห็นว่าฐานะของความศักดิ์สิทธิ์ และ
ความสู งส่ งของความรู ้ยงั คงไว้ซ่ ึ งความสําคัญอยูแ่ ละศิษย์ก็พากันรู ้สึกเคารพ
อย่างลึกซึ่ งต่อครู ของเขา
สําหรับความคิดของพวกเขาการศึกษาเล่าเรี ยนมิใช่เพื่อคุม้ ครองทรัพย์สมบัติ
และฐานะของครู ก็มิได้ถือว่ามันตํ่ากว่าศักดิ์ศรี ของเขาที่จะเปลี่ยนแปลงตัว
ของครู เขาเองไปเป็ นคนรับค่าจ้าง
แต่วา่ ในการศึกษายุคใหม่ซ่ ึ งเป็ นการสื บเนื่องมาจากแนวคิดทั้งหลายของ
เบคอนและพวกเหล่านั้นผูซ้ ่ ึงสั่งสอนตามความคิดเดียวกัน เช่น การศึกษาหา
ความรู ้เป็ นก้าวแรกสําหรับการมีชีวติ อยูภ่ ายใต้ลกั ษณะเฉพาะตามแบบแผน
ของมัน นัน่ คือ เพื่อที่จะตระเตรี ยมตนเองให้เป็ นเหมือนดัง่ วิศวกรหรื อ
พ่อค้าหรื อแม้แต่เป็ นครู ผสู ้ ั่งสอน ฯลฯ เพื่อที่จะได้มาซึ่ งเงินทองให้มากเท่าที่
จะเป็ นไปได้เพื่อความสุ ขสบายแห่งชีวติ เช่นเดียวกันกับบรรดานักศึกษาซึ่ ง
ชอบที่จะให้ร้ายนินทาพวกครู อาจารย์ของพวกเขาลับหลังอยูเ่ สมอ
แนวคิดของเบคอน มีดงั นี้ ความรู ้น้ นั หมายถึงพลังอํานาจทุกสิ่ งทุกอย่าง
สมควรขึ้นอยูก่ บั พลังและในการรับใช้ของพลังผูค้ งแก่เรี ยนและบรรดา
นักวิทยาศาสตร์ เป็ นทาสรับใช้ของผูอ้ ื่นทั้งหลาย ไม่วา่ จะเป็ นในค่ายของ
จักรวรรดินิยมหรื อสังคมนิยมมันหาได้สร้างความแตกต่างอันใดขึ้นมาไม่
โลกถูกควบคุมโดยอํานาจมิใช่โดยวิทยาศาสตร์ หรื อบรรดานักวิทยาศาสตร์
สิ่ งที่ประดิษฐ์ข้ ึนและที่คน้ พบทุกสิ่ งวางอยู่ ณ ที่การรับใช้ของพลังอํานาจ

๑๒๙

ประการแรกในฐานะเป็ นความมุ่งหมายไปในทางที่ชว่ั ร้ายและถ้าหากว่ามิได้
มีการใช้เกี่ยวกับทางทหารแล้ว ดังนั้น บรรดาประเภทของความรู ้เช่นนี้เป็ น
การรับจ้างเพื่อรับใช้ผอู ้ ื่น ดังเช่น บรรดาพาหนะทั้งหลายหรื อความ
เจริ ญก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีอื่นๆ
แนวทางที่ใช้ในการดําเนินไปโดยเบคอนได้กลับไปสู่ จุดจบในสิ่ งที่นิชเช่ท์
ได้ประกาศความมุ่งหมายเอาไว้รวมทั้งสิ่ งที่เป็ นความเชื่อของมาเคียเวลลี่ซ่ ึ ง
นําไปสู่ การเสริ มสร้างทฤษฎีของดาร์ วนิ ตัวของดาร์ วนิ เองเป็ นผูน้ บั ถือ
ศาสนาคริ สต์ผหู ้ นึ่งและมีการกล่าวว่ากันว่า เมื่อใกล้ความตายของเขา เขา
กระชับคัมภีร์ไบเบิ้ลไว้แนบสนิทกับหน้าอกของเขาและคําสารภาพผิด
ทั้งหลายของเขาเผยให้เห็นความศรัทธาของเขาในพระผูเ้ ป็ นเจ้าและจีซสั
ไคร้ซ(เยซู)แต่วา่ บรรดาความคิดทั้งหลายของเขาถูกนําไปใช้ในทางที่ผดิ โดย
ผูอ้ ื่นมากหลายในวิถีทางที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาของเขาเอง,
พวกนักวัตถุนิยมได้ใช้ประโยชน์จากทฤษฏีววิ ฒั นาการของดาร์ วนิ เพื่อจะ
ปฏิเสธการดํารงอยูข่ องพระผูเ้ ป็ นเจ้า ปรัชญาของดาร์ วนิ ก็เช่นเดียวกันถูก
นําไปใช้ในทางที่ผดิ จากหลักจริ ยธรรม เขาได้เสนอหลักสี่ ประการ
ประการแรกเกี่ยวกับความรักตนเองซึ่ งได้กระตุน้ เตือนให้ทุกๆชีวติ ที่มีการ
ดํารงอยูเ่ พื่อที่จะทําให้เกิดความมุมานะในการปกปั กรักษาตัวของมันเอง
ประการที่สองความอยูร่ อดซึ่ งได้ทาํ ให้ทุกชีวติ ต้องต่อสู ้กบั สิ่ งอื่นทั้งหลายใน
ฐานะที่เป็ นผลมาจากที่วา่ ผูแ้ ข็งแรงจะเหลือรอดอยูแ่ ต่เพียงผูเ้ ดียว
หลักการนี้ได้ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลนานาประการซึ่ งเหตุผลหนึ่งจากที่วา่ นั้น
ก็คือ บรรดาสิ่ งมีชีวติ ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมากมายที่มีชีวติ รอดอยูน่ ้ นั มิได้
ครองความแข็งแกร็ งและมีอาํ นาจเพื่อการอยูร่ อดเลย

๑๓๐

นิชเช่ทม์ ิได้เพียงแต่เจริ ญรอยตามทฤษฎีที่วา่ สัตว์ที่จะรอดตายได้ตอ้ ง
แข็งแรงที่สุดเท่านั้นไม่ แต่เขายังกล่าวเสริ มอีกด้วยว่า มันคือความถูกต้องที่
พวกเขาทั้งหลายควรจะต้องมีชีวติ รอดและกล่าวว่า วิถีทางของธรรมชาติ
กําลังบ่ายหน้าไปยังการให้กาํ เนิดมนุษย์ผมู ้ ีความสามารถเหนือมนุษย์
ธรรมดา(ซุ ปเปอร์ แมน)และสําหรับเขาสิ่ งนี้คือ มนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ หมายถึง
ชีวติ ที่ปราศจากความอ่อนแอ สําหรับความคิดของนิชเช่ทน์ ้ นั ความเสน่หา
ความเมตตากรุ ณาและการรับใช้มิได้เป็ นศีลธรรมและเหล่านี้ มันคือสาเหตุ
ของความหายนะ ตลอดจนเป็ นการขัดขวางการวิวฒั นาการของมนุษย์ที่มุ่ง
ไปสู่ ความเหมาะสมที่จะเป็ นมนุษย์ผวู ้ เิ ศษ เขาไม่เห็นด้วยทั้งหมดกับ
ความคิดของโสเครตีสและพระคริ สต์(เยซู)เพราะว่า โสเครตีสเป็ น
ผูส้ นับสนุนคุณงามความดีความโอบอ้อมอารี และความยุติธรรม
ส่ วนพระเยซูคริ สต์น้ นั ได้คืบหน้าไปอย่างราบเรี ยบ ด้วยการสั่งสอนความรัก
และแผ่เมตตาจิตเหล่านี้เป็ นเพราะเขามีความอ่อนแอซึ่ งเป็ นการขัดขวาง
ความสมบูรณ์ของมนุษย์
โฟรุ กีในหนังสื อของเขาชื่อ “แนวทางของปรัชญาในยุโรป ”กล่าวว่า
ผูค้ งแก่เรี ยนทั้งหมดในโลกนี้มีความเห็นว่า การเห็นแก่ตวั สมควรได้รับ
การตําหนิและความเมตตากรุ ณา สมควรแก่การยกย่องสรรเสริ ญในขณะที่
นิชเช่ทม์ ีความคิดว่าความเห็นแก่ตวั เป็ นสิ ทธิ อนั ชอบธรรมและความเมตตา
กรุ ณา เป็ นความอ่อนแอและเป็ นความบกพร่ องอย่างหนึ่ง เขาได้เห็นพ้อง
กับโชเปนเฮาเออร์ ที่วา่ กฎเกณฑ์ในจักรวาล คือ ความปรารถนาเพื่อการดํารง
อยู่ แต่นิชเช่ทก์ ็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของโชเปนเฮาเออร์ ที่วา่ สิ่ งนี้เป็ น
ความผิดพลาด(โชเปนเฮาเออร์ ได้ปฏิเสธแนวคิดของตนเองเพราะพบความ
ผิดพลาดแต่ แนวคิดนี้เป็ นที่ถูกยอมรับโดยนิชเช่ทไ์ ปแล้วนิชเช่ทจ์ ึงเข้าใจ
ว่าเฮาเออร์ ต่อต้านเขา)

๑๓๑

นิชเช่ทก์ ล่าวว่า ความปรารถนาเพื่อการดํารงอยูน่ ้ ีเป็ นสิ่ งที่ดีและเป็ นความ
ถูกต้องและความปรารถนาเพื่อการดํารงอยูน่ ้ ีเป็ นสิ่ งที่ดีและเป็ นความถูกต้อง
และความปรารถนานี้ หมายถึง ปรารถนาเพื่อพลัง(อํานาจ)นิชเช่ทไ์ ด้อา้ ง
ทฤษฎีของดาร์ วนิ ที่เกี่ยวกับว่าความอยูร่ อด
ประหนึ่งเป็ นการต่อสู ้ดิ้นรนอย่างหนึ่งและได้อา้ งในสิ่ งที่ถูกปฏิเสธไป
แล้วในทฤษฎีของดาร์ วนิ โดยผูอ้ ื่นทั้งหลายอีกด้วยเขาได้ให้การรับรองและ
กล่าวว่า การต่อสู ้ดิ้นรนเช่นนี้ คือ ความจําเป็ นเพื่อการได้รับพลังอํานาจ
บรรดาผูท้ ี่รักเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันทั้งมวลในโลกนี้ถือว่าเป็ นเหมือนดังพันธะ
หน้าที่อย่างหนึ่งในการเอาใจใส่ ดูแลต่อสภาพความเป็ นไปทั้งหลายของชน
หมู่มากและได้วางรากฐานกิจการงานทั้งหลายของโลกไว้บนความสมบูรณ์
พูลสุ ขของสาธารณชนในอีกทางหนึ่งนิชเช่ทไ์ ด้ดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างมาก
ต่อชนส่ วนใหญ่และให้ความสําคัญต่อผูท้ ี่ได้เลือกสรรมาแล้วเพียงจํานวน
น้อยหรื อชนกลุ่มน้อยเท่านั้นบุคคลผูม้ ีพลังมากกว่าเขาก็จะเป็ นผูเ้ สวยสุ ขกับ
ผลประโยชน์อนั ใหญ่หลวงของเขาจนถึงความปรารถนาทั้งหลายของเขา
(แนวคิดของนิชเช่ท์)
บางคนกล่าวว่า มันจะเป็ นการดีกว่าที่จะไม่ตอ้ งมีการเกิดมาเสี ยเลย
แต่มนุษย์คิดเพียงว่าบัดนี้ซ่ ึ งเขาเกิดมาแล้วเขาจักต้องได้รับประโยชน์จาก
โลกมากที่สุดเท่าที่เขาจะได้รับถึงแม้วา่ จะเป็ นไปโดยวิธีที่โหดร้ายทารุ ณโดย
การใช้อุบายหลอกลวงและด้วยการเป็ นปรปั กษ์ต่อกันก็ตามทุกสิ่ งทุกอย่าง
เป็ นการคัดค้านจุดมุ่งหมายนี้ ดังเช่นความจริ ง, ความโอบอ้อมอารี , และ
คุณความดีเป็ นสิ่ งที่เลวร้าย

๑๓๒

ข้อเขียนของนิ ชเช่ทบ์ างส่ วนมีความจงใจที่จะทําลายกฎเกณฑ์ท้ งั หลายของ
ศีลธรรมจากอดีตที่ผา่ นมา, และบางส่ วนเพื่อที่จะนํามาทดแทนสิ่ งที่เขาเห็น
ว่าอยูใ่ นฐานะที่เป็ นความปรารถนาและเป็ นที่น่าสรรเสริ ญสําหรับพวกเขา
เขาเห็นว่ามันเป็ นความผิดพลาดที่จะเชื่อกันโดยทัว่ ไปว่าผูค้ นทั้งหมดและ
ประชาชาติท้ งั หลายนั้นมีความเท่าเทียมกันในบรรดาสิ ทธิ อนั ชอบธรรมของ
พวกเขาและทัศนะเช่นนี้เป็ นสิ่ งที่ตรงกันข้ามกับความเจริ ญก้าวหน้าของ
มนุษย์ในข้อนั้นจะมีอยูส่ องพวกเสมอ
ประกอบด้วยพวกที่อยูเ่ หนือกว่าและพวกที่ดอ้ ยกว่าและสิ ทธิ พิเศษกับ
เกียรติยศชื่อเสี ยงเป็ นของพวกผูท้ ี่อยูเ่ หนือกว่าซึ่งเป็ นจุดหมายสุ ดท้ายแห่ง
การดํารงอยูส่ ่ วนพวกที่ดอ้ ยกว่าเป็ นประโยชน์เหมือนดังเครื่ องมือเครื่ องใช้
(ส่ วนประกอบ)ทั้งหลายและพากันให้ความหมายโดยพวกที่อยูเ่ หนือกว่า
เพียงเพื่อการบรรลุถึงความมุ่งหมายทั้งหลายของพวกเขา
ความเจริ ญก้าวหน้าของมนุษย์ข้ ึนอยูก่ บั พวกที่อยูเ่ หนือกว่าซึ่ งเป็ นชน
กลุ่มน้อยและชนหมู่มากอยูใ่ นการรับใช้ของพวกเขาสังคมและอารยธรรม
เป็ นรู ปแบบเฉพาะกลุ่มชนชั้นสู งพวกนั้นซึ่ งตรงกันข้ามกับสิ่ งที่เข้าใจกันว่า
พวกที่อยูเ่ หนือกว่าเป็ นผูค้ อยรับใช้พวกที่ดอ้ ยกว่าพวกผูท้ ี่อยูเ่ หนือกว่า
จะต้องทนุถนอมดูแลผูท้ ี่ดว้ ยกว่าแต่พวกตํ่าต้อยกลับ
เป็ นดังบรรดาสัตว์ที่เท้าที่จะต้องบรรทุกสัมภาระให้แต่พวกผูท้ ี่อยู่
เหนือกว่า
ท่าทีเช่นนี้เป็ นการกลับกันอย่างสิ้ นเชิงกับสิ่ งที่จินตกวีซาดีกล่าวไว้วา่

“ฝูกแกะมิได้เป็ นของคนเลี้ยงแกะมากไปกว่าความมุ่งหมายของคนเลี้ยงแกะ
ที่จะปรนนิบตั ิพวกมัน”หมายถึง ผูม้ ีอาํ นาจจะต้องดูแลและปฏบัติต่อ
ผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองซึ่ งเป็ นชนหมู่มากอย่างดีและเที่ยงธรรมมิใช่ทาํ ลาย)

๑๓๓

บรรดาผูเ้ รี ยนรู ้ชาวตะวันตกมีทฤษฎีเกี่ยวกับชาติพนั ธุ์ที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขซึ่ ง
ได้ขยายกว้างออกไปโดยอเล็กซ์ซิสคาร์ ลในหนังสื อ
ของเขา (คือ) “มนุษย์ : สิ่ งถูกสร้างที่ยงั ไม่รู้จกั ”ซึ่ งเขากล่าวไว้วา่

ความอ่อนแอนั้นมิควรที่จะให้ได้รับสิ ทธิ ในการขยายพันธุ์ข้ ึนมากอีก
ตามที่นิชเช่ทไ์ ด้ออกความเห็นในเรื่ องหลักการทั้งหลายของศีลธรรมก่อน
หน้านี้น้ นั เป็ นการใส่ ไคล้ในบรรดาผลประโยชน์ของชนหมู่มาก กล่าวคือ
พวกผูท้ ี่ดอ้ ยกว่าและกฎเกณฑ์ท้งั หลายเหล่านั้นจําต้องเปิ ดทางให้พวก
เหล่านั้นซึ่ งพึงพอใจในความเป็ นพวกที่อยูเ่ หนือกว่าคุณความดี , ความ
ซื่อสัตย์สุจริ ตและธรรมจริ ยามิได้เป็ นสิ่ งที่เที่ยงแท้ แน่นอนอันใดสิ่ งที่
เป็ นความจริ งแท้ก็คือทุกคนพากันปรารถนาอยากได้พลัง (อํานาจ)เขามีความ
เชื่อว่าศาสนาทั้งหลายได้หลอกลวงมนุษย์ชาตินบั ตั้งแต่บรรดาพวกผูเ้ ผยแพร่
ได้สง่ั สอนเรื่ องของความถูกต้องเที่ยงธรรมและปกป้ องความอ่อนแอ
เมื่อไม่มีศาสนาแล้วกฎหมายป่ าเถื่อนจึงเข้าปกครอง มันจึงเป็ นการดีกว่า
อย่างมากเมื่อความแข็งแกร่ งได้ทาํ ลายความอ่อนแอ
ชนส่ วนน้อยผูม้ ีอาํ นาจเป็ นอันดับแรกที่ได้รับความชอบในฐานะที่เป็ นความ
แข็งแกร่ ง ส่ วนความอ่อนแอหรื อชนหมู่มากเป็ นทาสของพวกเขา
แต่ดว้ ยเหตุที่พวกแรกอยูใ่ นสภาพของชนกลุ่มน้อยพวกหลังจึงได้ใช้กล
อุบายในการโฆษณาชวนเชื่อความคิดในเรื่ องของกุศลทาน ความโอบอ้อม
อารี ความถูกต้องเที่ยงธรรม, (ยุติธรรม) และอื่นๆฯลฯ
ประหนึ่งเป็ นสิ่ งที่ดีงามเพื่อที่จะทําให้ความอ่อนแอได้ชื่นชนพลังของ
ความแข็งแกร่ งและเพื่อหาโอกาสในการปลดแอกจากพวกผูแ้ ข็งแกร่ งและ
ด้วยเหตุน้ ี ศาสนาจึงถูกใช้เป็ นประโยชน์ในฐานะที่เป็ นวิธีการหนึ่งที่จะ
บรรลุถึงจุดหมายของพวกผูอ้ ่อนแอ

๑๓๔

แต่สิ่งนี้กลับตรงกันข้ามอย่างมากกับสิ่ งที่เป็ นความเชื่อของคาร์ ลมาคร์ ซ

ซึ่ งเขากล่าวว่า “ศาสนาถูกกุแต่งขึ้นโดยความแข็งแกร่ งเพื่อต่อต้านความ

อ่อนแอ ในขณะที่นิชเช่ทก์ ล่าวว่ามันได้ถูกกุแต่งขึ้นโดยความอ่อนแอ
ตามความคิดของพวกแรก จริ ยธรรมของผูท้ ี่นบั ถือศาสนาคริ สต์เป็ นศีลธรรม
ที่อยูใ่ นภาวะจํายอมซึ่ งได้สร้างความหายนะแก่จริ ยธรรมแห่งการปกครอง
ของพวกขุนนางการพูดจากันฉันพี่นอ้ ง, ความเสมอภาค, ความรัก, สันติภาพ,
และการออกความเห็นเกี่ยวกับบรรดาสิ ทธิ ของสตรี ตลอดจนพวกกรรมกร
ซึ่ งได้กลายมาเป็ นสิ่ งที่แพร่ หลายอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ , เริ่ มต้นมาจากแหล่งกําเนิด
นั้นทั้งหมดเป็ นการหลอกลวงและฉ้อฉลและนัน่ คือสาเหตุแห่งความยากไร้
ขัดสน, ความอ่อนแอ ตลอดจนความเสื่ อมโทรม
สิ่ งเหล่านี้จะต้องถูกทดแทนด้วยหลักการแห่งความสง่าภาคภูมิของชีวติ
ความคิดในเรื่ องของพระผูเ้ ป็ นเจ้าและในโลกหน้าจําต้องทอดทิง้ ไปความ
โอบอ้อมอารี และความเห็นอกเห็นใจก็จะต้องผลักไสไป
ความโอบอ้มอารี หมายถึง ความอ่อนแอ ความถ่อมตนกับการอ่อนน้อมเชื่อ
ฟัง หมายถึง ความตํ่าต้อย ส่ วนการมีขนั ติธรรมและให้อภัยแสดงให้เห็นถึง
การขาดความเฉี ยบขาด ความแข็งแกร่ งอย่างชายชาตรี คือสิ่ งที่ถูกยอมรับโดย
เหตุที่จุดมุ่งหมายก็เพื่อจะกลายมาเป็ นมนุษย์ผวู ้ เิ ศษผูซ้ ่ ึ งอยูเ่ หนือความดีและ
ความชัว่ และเป็ นมนุษย์ผปู ้ ระกอบด้วยจิตตานุภาพ
ในแถบประเทศยุโรปที่นนั่ มีปรากฏสถาบันเช่นนั้นมากมาย แต่นบั ว่ายัง
โชคดีอยูท่ ี่เราได้รอดพ้นจากพวกเขา, กฎบัติแห่งสิ ทธิ มนุษยชนซึ่ งได้ถูก
ประกาศโดยพวกเขาเป็ นเพียงความหมายเพื่อจะหลอกลวงผูอ้ ื่นทั้งหลาย
เท่านั้นหลักจริ ยธรรมของชาวยุโรปที่แท้จริ งเป็ นความคิดของมาเคียเวลลี่
จน(มาเคียเวลลี่)กับนิชเช่ทน์ ้ นั เองและพฤติการณ์ในการตั้งอาณานิคมขึ้นบน
โลกก็วางอยูบ่ นความคิดเดียวกันนี้

๑๓๕

เมื่อเราได้รับอิทธิ พลโดยความคิดทั้งหลายเหล่านี้ เราก็ถูกนําไปสู่ ทางที่หลง
ผิดอย่างแน่นอนหรื อว่าการกระทําที่ผดิ พลาดทั้งหลายของอเมริ กาใน
เวียดนามมิใช่อนั ใดเลย เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิตามในทางทฤษฎีเดียวกันและ
มีเพียงบรรดาผูท้ ี่ผดิ แปลกกว่าธรรมดาเท่านั้นที่คิดเป็ นอย่างอื่น
นิชเช่ทก์ ล่าวว่า ทําไม่บุคคลจึงต้องฆ่าตัวเอง ตัวตนควรที่จะได้รับการทนุ
ถนอมดูแล ทําไมบุคคลจึงต้องรักผูอ้ ื่น บุคคลควรที่จะต้องรักตนเอง
ปล่อยให้ความอ่อนแอถูกทําลายไปโดยลําพังเถิดและด้วยประการฉะนี้เป็ น
การทําให้ความยุง่ ยากลําบากของโลกลดน้อยลงไป มนุษย์วเิ ศษเป็ นผูม้ ีพลัง
แข็งแกร่ งและมีชีวติ อยูอ่ ย่างมีอาํ นาจเพื่อที่จะสนองความต้องการทั้งหลาย
ของเขาคล้ายดังขุนนางและเจ้าใหญ่นายโตผูซ้ ่ ึ งขจัดอุปสรรคทุกอย่าง
ให้พน้ ไปจากวิถีทางของเขาโดยมิได้หวาดหวัน่ ต่อสงครามและภัยอันตราย
ใดๆแล้วเขาก็หนั ไปทางสตรี และกล่าวว่า

“มันเป็ นการไร้ประโยชน์ที่จะพูดถึงความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี หรื อ
การออกความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ ทธิ ของสตรี สิ่งที่สาํ คัญ คือ บุราที่ซ่ ึ งเป็ น
นักต่อสู้และสตรี น้ นั อยูใ่ นฐานะเป็ นเครื่ องหย่อนใจของเขาและในฐานะผูใ้ ห้

กําเนิดบุตร”

ดังนั้น สิ่ งนี้จึงเป็ นบรรทัดฐานสําหรับพวกเขา(ชาวยุโรป)เกี่ยวกับมนุษย์ผู ้
สมบูรณ์ ในทางตรงกันข้ามก็คือ สํานักที่มีความพึงพอใจในความ
อ่อนแอและเห็นว่าคุณความดีน้ นั เป็ นสิ่ งที่ดาํ รงอยูใ่ นความอ่อนแอ
สถาบันดังกล่าวเป็ นของศาสนาคริ สต์ซ่ ึ งได้สอนเกี่ยวกับการหันแก้มอีกข้าง
หนึ่งหลังจากข้างหนึ่งถูกตบมาแล้ว

๑๓๖

อิสลามได้สัง่ สอนสิ่ งใดไว้พลังหรื อความอ่อนแอหรื อไม่ใช่ท้ งั สองอย่าง?
ในความสํานึกของบุคคลนั้นเป็ นความเห็นพ้องด้วยกับพลังอํานาจ แต่มิใช่
เหมือนอย่างของนิชเช่ทเ์ พราะพลังนั้นเป็ นที่มาของความสู งส่ งแห่งบรรดา
คุณลักษณะของมนุษย์ซ่ ึ งออกมาจากความโอบอ้อมอารี ,ความสงสาร, ความ
เมตตาปรานีและความมีใจกุศล, ในความสํานึกเช่นนี้
คัมภีร์อลั กุรอานกล่าวไว้อย่างมากมายเกี่ยวกับพลังซึ่ งไม่มีศาสนาอื่นใดจะ
เน้นหนักเพื่อจะเป็ นที่ยดึ ถือของพวกเขา

“วิลล์ดูรานท์”นักเขียนชาวยุโรป ผูค้ น้ คว้าเรื่ องราวของอารยธรรมแห่ง
มนุษยชาติ)ในประวัติศาสตร์ เรื่ องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรมของ
เขาได้แสดงความคิดเห็นในเรื่ องของอารยธรรมอิสลาม

เขากล่าววว่า “ไม่มีศาสนาใดที่ได้เชิญชวนประชาชนไปสู่ พลังและความ
แข็งแกร่ งเหมือนที่ศาสนาอิสลามได้กระทํา”

คัมภีร์อลั กุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ มัรยัม อายะฮ์ที่ 12(ตอนหนึ่งว่า)

“โอ้ยะห์ยา จงยึดมัน่ คัมภีร์ไว้ดว้ ยความแข็งแกร่ ง”

ในที่อื่นๆอัลกุรอานได้แสดงให้เห็นเกี่ยวกับความแข็งแกร่ งของบรรดา
ผูศ้ รัทธาในซูเราะฮ์ อาลิอิมรอน อายะฮ์ที่ 145 (ตอนหนึ่งว่า)

“และนบีต้งั เท่าไหร่ มาแล้วที่ได้ต่อสู้(เพื่อสัจธรรม)ร่ วมกับบรรดาผูซ้ ่ ึงภักดี
(ต่ออัลลอฮ)มากมาย ดังนั้นพวกเขาไม่อ่อนแอ”

๑๓๗

อัล กุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ ศ็อฟ อายะฮ์ที่ 4 ว่า

“แน่นอน อัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผูซ้ ่ ึงต่อสู้ในหนทางของพระองค์เป็ นทิวแถว

ประหนึ่งพวกเขาเป็ นผูม้ นั่ คงและเป็ นกําแพงที่แข็งแกร่ ง
และในซูเราะฮ์ อัลฟัตห์ อายะฮ์ที่ 29(ตอนหนึ่งว่า)

“และบรรดา(ผูศ้ รัทธา)เหล่านั้นที่อยูพ่ ร้อมกันกับเขา(ศาสดา)มัน่ คงห้าวหาญ
ต่อผูไ้ ม่ศรัทธาโอบอ้อมอารี ในหมู่พวกเขาเอง ”

อิสลามเห็นพ้องด้วยกับการมีพลังถึงขั้นที่อนุญาติให้มีเพื่อจะได้ไม่มีผใู ้ ดมา
กดขี่เขาคัมภีร์อลั กุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ อัลอัมฟาล อายะฮ์ที่ 60(ว่า)
“และจงเตรี ยมพร้อมในการต้านทานพวกเขาในพลังใดๆที่เจ้าสามารถและม้า
ทั้งหลายที่ผกู ไว้ดว้ ยวิธีน้ นั เพื่อสร้างความหวาดกลัว”
และในซูเราะฮ์อลั บากอเราะฮ์ ในอายะที่ 190

“และจงต่อสู้ในวิถีทางของอัลลอฮ์กบั บรรดาเหล่านั้นผูซ้ ่ ึงต่อสู้กบั พวกเจ้า
และจงอย่าล่วงเกินขอบเขตแน่นอนอัลลอฮทรงรักบรรดาผูซ้ ่ ึ งล่วงเกิน ”ด้วย
เหตุน้ ีเป็ นการแนะนําว่า ถ้าหากศัตรู ได้วางอาวุธและยอมรับความพ่ายแพ้การ
สู ้รบกับพวกเขาก็ควรจะต้องยุติลงในข้อนี้จึงจะต้องไม่มีการกดขี่ข่มเหงเด็ก
สตรี และคนชราหรื อบรรดาผูท้ ี่ได้ละทิ้งจากสนามรบ
มีฮะดีษรายงานมากมายเคียงข้างกับอายะฮ์อลั กุรอาน ดังตัวอย่างเช่น
ท่านศาสดา(ศ)ได้กล่าวว่า “สองสิ่ งที่เป็ นความไม่คู่ควรต่อผูศ้ รัทธาคือการ
เป็ นผูโ้ ลภโมโหโทโสและการเป็ นคนขี้ขลาดตาขาว ”

๑๓๘

ในคําวิงวอนของท่านศาสดา (ศ) ท่านกล่าวว่า “ข้าฯแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ข้าฯพระองค์ขอยึดเอาพระองค์เป็ นที่พึงในการต่อต้านสิ่ งสองสิ่ ง
นัน่ คือความละโมภและความขี้ขลาด”

อิมามอาลี(อ)กล่าวไว้ในนะห์�ุลบะลาเฆาะฮ์ ๓๓ ว่า
“วิญญาณของผูศ้ รัทธานั้นมัน่ คงและแข็งแกร่ งยิง่ กว่าหิ นผาศิลาแรง
อิมามศอดิก(อ)ได้กล่าวกับบุฮารว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงให้ผศู ้ รัทธา
เลือกเอาในทุกสิ่ งทุกอย่างเว้นแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และนัน่ ก็คือ การทํา
ตัวของเขาเองให้น่าสงสารเวทนา ผูศ้ รัทธาเป็ นผูท้ ี่มีคุณค่ายิง่ เสมอและสู งส่ ง
กว่าขุนเขา เพราะว่าขุนเขานั้นสามารถที่จะขุดเจาะถกถากถางด้วยจอบและ
เสี ยมได้แต่วญ
ิ ญาณของผูศ้ รัทธาไม่สามารถที่จะผ่าตัดออกเป็ นชิ้นๆได้ในทุก

วิถีทาง”

อิมามบาเก็ร(อ)กล่าวว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงประทานให้แก่ผศู ้ รัทธา

สามอย่าง
(1)ได้รับความเคารพทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

(2)ความปลอดภัยทั้งสองโลก

(3)ความหวาดหวัน่ (ที่พระองค์ทรงใส่ ไว้)ในหัวใจของผูก้ ดขี่ท้งั หลาย”

๑๓๙

มีรายงาน(อัลฮะดิษ) ที่สืบต่อกันมาเกี่ยวกับความสํานึกในเกียรติยศซึ่ ง
ท่านศาสดา (ศ) ได้กล่าวไว้วา่

“ศาสดาอิบรอฮีม (อ) มีความสํานึกในเกียรติยศ แต่ความสํานึกใน
เกียรติยศของอัลลอฮ์ (ซ.บ) มีมากยิง่ กว่านั้น”
มุสโสลินีจอมเผด็จการแห่งอิตาลีครั้งหนึ่งได้พดู ว่า

“เขาผูซ้ ่ ึงมีเหล็กมีขนมปัง”โดยความหมายของเหล็กคืออาวุธและความ

แข็งแกร่ ง)
แต่อิกบาลลาโฮรี ได้เปลี่ยนคําพูดเบื้องต้นนั้นมาเป็ นดังนี้

“เขาผูเ้ ป็ นเหล็กมีขนมปัง”

ท่านอิมามอาลี(อ)ได้กล่าวในนะห์�ุลบะลาเฆาะฮ์ ในคุฏบะฮ์ที่ 27และ
29ว่า

“บุคคลจะไม่สามารถได้รับสิ ทธิอนั ชอบธรรมของเขาได้เว้นแต่ดว้ ย

ความมุมานะบากบัน่ , และบุคคลผูท้ าํ ตัวเองให้น่าสงสารเวทนาจะไม่
สามารถยับยั้งจากการถูกกดขี่ได้เลยเว้นแต่ดว้ ยความพยายาม”

บรรดาชาวตะวันตกกล่าวว่า สิ ทธิ จกั ต้องได้รับการปกป้ องแต่ปัญหาอยู่
ที่วา่ จะต้องได้รับการปกป้ องหรื อจะต้องยอมมอบให้ (คืน)คริ สตศาสนา
วางรากฐานอยูบ่ นการให้สิทธิ และไม่มีความต้องการในอันที่จะปกป้ องมัน
แต่อิสลามกล่าวว่า มันคือทั้งสองอย่าง กล่าวคือปกป้ องสิ ทธิ และมอบสิ ทธิ
คืนให้เขาผูซ้ ่ ึ งได้แย่งชิงสิ ทธิ จาํ ต้องตระเตรี ยมที่จะมอบคืนและเขาผูซ้ ่ ึ งสิ ทธิ
ของเขาถูกลิดรอนก็เช่นเดียวกัน จักต้องลุกขึ้นต่อสู้เพื่อที่จะนํามันกลับคืนมา

๑๔๐

อิมามอาลี(อ)ในนะห์�ุลบะลาเฆาะฮ์ในสารของท่านถึงมาลิกอัชตารได้
อ้างถึงคําพูดของท่านศาสดา(ศ)ที่กล่าวว่า

“จะไม่มีผใู้ ดขึ้นสู่ ถึงระดับของการไม่ถูกลิดรอนสิ ทธิได้เลย เว้นเสี ยแต่วา่

ความอ่อนแอได้ยนื หยัดต่อต้าน)ไม่มีสังคมใดเป็ นสังคมอิสลา มเว้นแต่
สังคมนั้นได้ลุกขึ้นปกป้ องสิ ทธิ ของมัน”

ท่านศาสดา(ศ)ครองความแข็งแกร่ งทั้งทางด้านร่ างกายและจิตวิญญาณ

ในหนังสื อ “มุฮมั มัดศาสดาที่ถูกรู ้จกั ใหม่”สองจุดสําคัญที่ได้อธิ บายอย่างชัด
แจ้งคือ
1) ท่านศาสดา(ศ)เป็ นผูน้ าํ ในทางการเมืองและในทางสังคมซึ่ งตั้งมัน่ อยู่
ในสถานการณ์ที่ท่านมิได้มีความหวังจากถิ่นฐานหนึ่งใดเลย(นอกจากพระผู ้
เป็ นเจ้า)แต่ท่านก็มิเคยสิ้ นหวัง, และยืนหยัดด้วยความมัน่ คงเข้มแข็งตลอดมา
จิตวิญญาณของท่านแข็งแกร่ งตลอดระยะเวลา 23ปี ที่น่าระทึกใจเหล่านั้น

“ฮัซซาน บิน ษาบิต”จินตกวีชาวอาหรับได้กล่าวถึงท่านศาสดา(ศ)ในโคลง
บทหนึ่งว่า “ท่านศาสดามีความหวังอย่างมากถึงความยิง่ ใหญ่ที่ไร้ขอบเขต
จํากัด ส่ วนความหวังอันเล็กน้อยทั้งหลายนั้นยิง่ ใหญ่กว่าโลก”
ความหวังอันยิง่ ใหญ่ของท่านศาสดา(ศ)นั้นปราศจากขอบเขตจํากัด
ส่ วนความหวังอันเล็กน้อยของท่านนั้นยิง่ ใหญ่กว่าโลกนี้

๑๔๑

2) ในทางร่ างกายท่านศาสดา (ศ) เป็ นผูแ้ ข็งแกร่ งและมีความกล้าหาญอย่าง
มาก จนกระทัง่ อิมามอาลี (อ) กล่าวว่า “ในสถานการณ์ที่ยากลําบากทั้งหลาย
เราทั้งมวลแสวงหาการอารักขาจากท่าน ท่านศาสดา (ศ) ได้สรรเสริ ญความ

แข็งแกร่ งและความกล้าหาญอยูเ่ สมอ”และด้วยเหตุน้ ี บรรดาคุณลักษณะ

เหล่านี้ได้ยนื หยัดเคียงข้างอยูก่ บั คุณค่าอื่นๆทั้งหลายของมนุษย์ในอิสลาม

นิชเช่ทไ์ ด้รับเพียงคุณค่าเดียวเท่านั้น กล่าวคือ อํานาจและความแข็งแกร่ งใน
ฐานะที่เป็ นบรรทัดฐานแห่งความสมบูรณ์และบรรดาคุณค่าอื่นๆมิได้รับการ
เอาใจใส่ ขณะที่ในอิสลาม บรรดาคุณค่ามากมายเป็ นที่รวมสัญลักษณ์แห่ง
ความสมบูรณ์ของมนุษย์ในแนวคิดดังกล่าว(นิชเช่ท)์ อํานาจคิดความเท่า
เทียมกันกับสิ ทธิ และความยุติธรรม ส่ วนความอ่อนแอนั้นคือความผิดพลาด
และมันหมายถึงความพ่ายแพ้...มีขอ้ ผิดพลาดอยูส่ องอย่างในทางปรัชญาของ
แนวคิดแบบนี้ ประการแรกมันได้ละเลยบรรดาคุณค่าทั้งหมดของมนุษย์
นอกจากพลังอํานาจเท่านั้นที่ถือว่าเป็ นคุณค่าในเรื่ องของพระผูเ้ ป็ นเจ้าก็
เช่นเดียวกัน
คุณลักษณะทั้งหลายของพระองค์มิใช่มีเพียงความแข็งแกร่ งและอํานาจ
เท่านั้น แต่มีสิ่งอื่นอีกมากมายเหลือคนานับที่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
สมบูรณ์ในคุณลักษณะของพระองค์(เพราะว่ามนุษย์ผสู ้ มบูรณ์ตามทัศนะ
ของนิชเช่ทน์ ้ นั มีเพียงคุณค่าเดียวคือพลังอํานาจเท่านั้น
แต่ในอัลกุรอานได้เปิ ดเผยคุณสมบัติของอัลลอฮ์ (ซ.บ) ไว้อย่างมากมายมิใช่
เพียงคุณสมบัติทางด้านของพลังอํานาจหรื อความแข็งแกร่ งของพระองค์
เพียงเท่านั้น)

๑๔๒

ข้อผิดพลาดที่สองอยูใ่ นคําจํากัดความเกี่ยวกับพลังของมันเอง
และนัน่ เป็ นเพียงชนิดเดียวของพลังซึ่ งเป็ นความแข็งแกร่ งของสัตว์ไม่วา่ มัน
จะแพร่ ขยายไปในทางร่ างกายของบุคคลหรื อในความปรารถนาทางกิเลส
ตัณหาทั้งหลายเพื่อความพึงพอใจของพวกเขาซึ่ งบุคคลควรที่จะคาดคะเนดู
ว่า เขาได้พลังที่มีอยูน่ ้ นั กดขี่ข่มเหงผูอ้ ื่นทั้งหลายด้วยวิธีใช้ความแข็งแกร่ ง
ของเขาหรื อไม่มีเรื่ องราวหนึ่งที่รายงานไว้เกี่ยวกับศาสดา(ศ)ในความ
เกี่ยวเนื่องกันนี้ ครั้งหนึ่งท่านได้เดินผ่านถนนสายหนึ่งในเมืองมะดีนะฮ์ที่ซ่ ึง
พวกเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งกําลังแข่งขันยกก้อนหินที่หนักหน่วงกันอยู่
ท่านศาสดา(ศ)จึงได้เสนอที่จะทําหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ นและพวกเขาทั้งหลายก็
เห็นชอบด้วย หลังจากนั้นแล้วท่านศาสดาจึงได้กล่าวขึ้นว่า

“ไม่ตอ้ งแข่งขันกันยกหินเพื่อจะดูวา่ ใครแข็งแรงกว่ากันหรอก เขาผูซ้ ่ ึงถูก

ชักชวนโดยกิเลสตัณหาเพื่อที่จะให้กระทําบาปแต่เขาได้ต่อต้าน(และเอาชนะ
มัน) คือผูท้ ี่แข็งแรงที่สุด”

ในข้อนี้ท่านศาสดา(ศ)ได้พดู เกี่ยวกับพลังของความตั้งใจและสิ่ งนั้นเป็ น
ความแตกต่างไปจากพลังของร่ างกายซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกันในระหว่างมนุษย์และ
สรรพสัตว์ใจจริ ยธรรมอิสลามและในทางอักษรศาสตร์ ของอารี ฟ
ความตั้งใจนี้ถือเสมือนว่าเป็ นพลังที่เหนือความแข็งแกร่ งของร่ างกายซึ่ งได้
พิชิตชัยชนะเหนือบรรดาความต้องการของกิเลสตัณหา

ซะอฺ ดีได้กล่าวในกวีบทหนึ่งว่า “ป้ อนขนมหวานใส่ ปากผูอ้ ื่นถ้าท่านสามารถ
ทําได้เขามิใช่ลูกผูช้ ายที่จะแจกจ่ายหมัดบนปากของใครๆ(ผูซ้ ่ ึ งสามารถ
ควบคุมตนเองได้เมื่อถูกชัยฏอนมันเร่ งเร้าและสามารถทําลายกิเลสตัณหาเมื่อ
มันมีความต้องการ) ใครคือชายผูซ้ ่ ึ งสามารถควบคุมความโกรธโลภหลงผู ้

นั้นหนาฉันกําลังมองหาเขาอยูใ่ นทุกถนนหนทาง”

๑๔๓

การที่สามารถควบคุมตนเองได้ในความกริ้ วโกรธและตัณหาระคะคือพลัง
อย่างหนึ่งเป็ นธรรมดาอยูเ่ องที่บางครั้งในสิ่ งที่เป็ นความอ่อนแออย่างแท้จริ ง
คือ ความผิดพลาดสําหรับพลังและนัน่ ก็คือเพราะเหตุใดนักสอนศีลธรรมจึง
พูดว่าอารมณ์ท้ งั หลายจะต้องประกอบด้วยวิทยปั ญญาและความศรัทธา
เพื่อที่จะครอบครองคุณค่า
ซะอฺ ดีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ งนี้ในบทกวีของเขาว่า “
การแสดงความสงสารต่อเขี้ยวเสื อที่คมกริ บนั้น...ก็คือ การแสดงความทารุ ณ
โหดร้ายต่อฝูงแกะ”ความสงสารเช่นนั้นเป็ นการกระทําที่ไม่ยตุ ิธรรมอย่าง

แท้จริ งต่อผูอ้ ่อนแอและต่อผูถ้ ูกกดขี่ข่มเหง

มีกฎเกณฑ์จากอัลหะดีษรายงานว่า “มาตรว่าชายผูม้ ีภรรยาแล้วกระทําการ
ล่วงประเวณี การรับโทษของเขาคือความตายและหญิงที่มีสามีแล้วกระทํา
การล่วงประเวณี ก็จะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหิ นถึงตายต่อหน้าบรรดาผู ้
ศรัทธา”ถึงแม้วา่ ในเรื่ องดังกล่าวจะได้ก่อให้เกิดความรู ้สึกสงสารหรื อได้

ปลุกเร้าจิตใจในหมู่ผทู ้ ี่ยนื ดูอยูใ่ กล้เคียงก็ตามเพราะว่าในกรณี เช่นนี้กฎเกณฑ์
ทั้งหลายของพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงสู งส่ ง คือสิ่ งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวล
มนุษย์ที่อยูใ่ นความไม่ปลอดภัยและความเมตตาสงสารต่อสิ่ งนั้น หมายถึง
ความยุติธรรมต่อสังคม (ประหนึ่งการเห็นใจต่อเขี้ยวคมกริ บของเสื อ )
“อัลกุรอาน ซูเราะฮ์อนั นูร อายะฮ์ที่ 2 (ตอนหนึ่ง) กล่าวว่า

“และจงอย่าให้เกิดการสงสารแก่พวกเขาทั้งสอง(ผูร้ ่ วมกันล่วงประเวณี )

เป็ นการยับยั้งเจ้า (เพื่อที่จะลงโทษความผิดของเขา) ถ้าพวกเจ้าศรัทธา
ในอัลลอฮและวันสิ้ นโลก”

๑๔๔

ปั จจุบนั นี้มีการพูดกันอยูเ่ สมอว่า การประหารชีวติ ไม่มีความหมายอันใด
และไร้มนุษยธรรมการถกเถียงกันของพวกเขาก็คือว่า อาชญากรควรที่จะ
ได้รับการกลับตัวเสี ยใหม่ การกลับตัวเป็ นความถูกต้อง แต่มนั ก็น่าที่จะมีมา
ก่อนหน้าอาชญากรรมหลายๆสังคม ขาดพลังแห่งความรู ้ ในขณะที่วถิ ีทาง
ของความเลร้ายมีอยูด่ าษดื่น ถ้าหากว่าการลงโทษถึงตาย(การประหาร)ถูก
ล้มเลิกขีดความสามารถของอาชญกรซึ่ งมิได้กลับตัวก็จะกลายเป็ นความ
เคลื่อนไหวมากยิง่ ขึ้นและพวกเขาก็คือผูท้ ี่สนับสนุนเพื่อจะได้เกิด
อาชญากรรมเพิ่มขึ้นบรรดาผูต้ ่อต้านที่คดั ค้านการตัดมือผูร้ ้ายลักทรัพย์ก็
เช่นเดียวกันทั้งๆที่เราก็ได้เห็นแล้วว่ามันเป็ นความมากมายเพียงใดในเรื่ อง
ของผูร้ ้ายลักทรัพย์และการนําไปสู่ การประกอบอาชญกรรมทั้งหลายก็ทาํ ได้
ง่ายดายเพราะว่าบทลงโทษที่แสนจะเบาบางหรื อแม้แต่การเพิกเฉยต่อมัน ...
ดังนั้นเราจึงแน่ใจว่าสถาบันทางอํานาจไม่ได้รู้จกั คุณค่าอื่นๆทั้งหลายของ
มนุษย์เลยและไม่ยอมรับในพลังหรื ออํานาจในตัวของมันเองพลัง หมายถึง
การช่วยเหลือผูอ้ ื่นทั้งหลาย
อิมามอาลี(อ)กล่าวแก่บุตรชายทั้งสองของท่านอิมามฮะซันและอิมามฮุเซน

(อ)ว่า “จงให้ความแข็งแกร่ งของเจ้าได้ถูกใช้ไปในการช่วยเหลือประชาชนผู ้

ถูกกดขี่และในการต่อสู ้กบั บรรดาผูก้ ดขี่ข่มเหงเถิด”

ความเจ็บแค้น ความอิจฉาริ ษยา ความประสงค์ร้ายและทั้งหมดของความเลว
ทรามเหล่านี้มีรากเหง้าของมันอยูใ่ นความอ่อนแอ เขาผูซ้ ่ ึ งผูกพยาบาทและ
ได้รับความทุกข์ทรมานจากการมีนิสัยเช่นนี้มิใช่ผแู ้ ข็งแกร่ ง แต่อ่อนแออย่าง
มาก

๑๔๕

ผูแ้ ข็งแกร่ งนั้นยากนักที่จะมีความอิจฉาริ ษยาหรื อผูกพยาบาท
คําพูดหนึ่งที่เป็ นคําบรรยายความจากอิมามฮุเซน (อ) กล่าวว่า

“พลังเป็ นสิ่ งขจัดความจงเกลียดจงชัง”ในทางตรงกันข้ามกับสิ่ งนี้ ก็คือ
ความอ่อนแอคือต้นเหตุของความจงเกลียดจงชัง
ประโยคอื่นๆอีกที่อา้ งถึงคําพูดของอิมามอาลี (อ) เกี่ยวกับการให้ร้ายซึ่ งเป็ น
ข้อควรจําท่านถูกถามว่า ผูค้ นประเภทใดที่ชอบการให้ร้ายป้ ายสี และท่านได้
ตอบว่า “ผูม้ ีความอ่อนแอมันคือความพยายามอย่างสุ ดเหวีย่ งของความ

อ่อนแอ”

บุคคลผูแ้ ข็งแกร่ งไม่มีความต้องการมัน ท่านใด้ให้เหตุผลว่าการล่วงประเวณี
เป็ นความอ่อนแอเช่นเดียวกัน
เพราะว่าบุคคลที่มีความสํานึกในชื่อเสี ยงเกียรติยศและผูแ้ ข็งแกร่ งทางด้าน
ความศรัทธาจะไม่ไปมัว่ สุ มกับสิ่ งเลวร้ายนั้น
.อิสลามมิได้เห็นพ้องด้วยกับความอ่อนแอ แต่ในเวลาเดียวกันก็มิได้ถือว่า
ความแข็งแกร่ งเพียงเท่านั้นที่จะเป็ นบรรทัดฐานแห่งความสมบูรณ์ยงิ่ กว่านั้น
ความแข็งแกร่ งประกอบด้วยความประเสริ ฐหลากหลายและเป็ นลําดับหนึ่ง
ในอิสลามซึ่ งได้ถูกละเลยในสํานักแนวคิดอื่นๆบางแห่งการลงความเห็นอยู่
ในความพึงพอใจของสังคม
การเห็นอกเห็นใจมิใช่เป็ นความอ่อนแอ แต่เป็ นความแผ่เมตตาและกุศลทาน

๑๔๖

สํานักแนวคิดอื่นๆอีกคือ กลุ่มซูฟีซึ่งแพร่ หลายอยูใ่ นอินเดียเป็ นส่ วนมาก
และมีอยูบ่ า้ งที่ทาํ การเผยแพร่ โดยคริ สตศาสนาคือสํานักแห่งความรักใน
สํานักแห่งนี้ความสมบูรณ์ของมนุษย์อยูใ่ นการรับใช้ผคู ้ นและให้ความรักแก่
พวกเขา สิ่ งนี้เป็ นขั้วที่ตรงกันข้ามกับสํานักของนิชเช่ท์
เพราะว่าความมีมนุษยธรรมในตะวันตก หมายถึง การรับใช้ต่อเพื่อนมนุษย์
ทั้งหลายเป็ นเพียงคําพูดเท่านั้นและคําว่า “มนุษยธรรม” ใช้ในฐานะโดยการ
ยัดเยียดของบรรดาสื่ อสารมวลชน หมายถึงเป็ นความใจบุญสุ นทาน
ซะอฺ ดี, จินตกวีของเราทั้งที่เขาก็อยูใ่ นสํานักแห่งความรักเช่นเดียวกัน
บางครั้งเขาก็ไม่เห็นพ้องกับการกระทําอันเลยเถิดของพวกซูฟีบางกลุ่มที่
ปฏิบตั ิในวิถีทางที่เกินความเป็ นจริ งโดยกล่าวว่า

“การอิบาดัตมิใช่อื่นใด เพียงแต่เป็ นการรับใช้ผคู้ นและมิใช่ดว้ ยลูกประคํา,

พรมนมาซหรื อเสื้ อคลุมคําพูดของเขา บางครั้งได้ถากถางอย่างชัดแจ้งต่อซูฟี
กลุ่มที่มิได้รู้เรื่ องรายละเอียดอันใดเลยเกี่ยวกับความเมตตากรุ ณา
ส่ วนคนอื่นๆก็อา้ งถึงแนวความคิดเช่นเดียวกันนี้วา่
“ท่านอาจดื่มดํ่าหรื อเผาธรรมาสน์ แต่จงละเว้นจากการทําร้ายคนอื่น ”
เช่นเดียวกัน ในสํานักแห่งความรักนี้ก็มีเพียงคุณค่าเดียวเท่านั้นและนัน่ ก็คือ
ความเมตตากรุ ณากับข้อเสี ยหายเพียงอย่างเดียวซึ่ งก็คือ การทําอันตรายต่อ
ผูค้ น

๑๔๗

คัมภีร์อลั กุรอานได้สนับสนุนอย่างมากในเรื่ องความเมตตากรุ ณา แต่มิได้
จํากัดขอบเขตของความสมบูรณ์แก่มนั โดยได้กล่าวไว้ในซูเราะฮ์อลั นะห์ล์
อายะฮ์ที่ 90 (ว่า)
“แน่นอนอัลลอฮ์ทรงบัญชาให้มีการปฏิบตั ิในเรื่ องของความยุติธรรมและ
การกระทําความดี(ต่อผูอ้ ื่น)และการให้แก่เครื อญาติและพระองค์ทรงห้ามใน
ความประพฤติต่าํ ทรามและชัว่ ช้าและการก่อความเสี ยหายพระองค์ทรงเตือน
สําหรับสู เจ้าเพื่อบางทีสูเจ้าจักได้สาํ รวม”

ความใจกว้างเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่เป็ นหลักการของอัลกุรอาน หมายถึง การให้
ความสําคัญแก่ผอู ้ ื่นก่อน เพื่อที่เขาจะได้รับประโยชน์จากสิ่ งที่พวกท่าน
ทั้งหลายและตัวของท่านเองต้องการมัน
อัลกุรอานระบุไว้ในซูเราะฮ์ อัลฮัชร์ อายะฮ์ทิ่ 9
เกี่ยวกับพวกอันศ็อร(บรรดาสหายของท่านศาสดา.ศ) ซึ่ งสมัครใจที่จะให้แก่
ผูอ้ พยพ (มุฮาญิรีน) ก่อนตัวของพวกเขาเอง (ตอนหนึ่งว่า)

“และเสนอให้แก่(พวกเขาก่อนตัวพวกเขาเองแม้วา่ ความยากไร้อาจเป็ นทุกข์
แก่พวกเขาเองก็ตาม”

..และในซูเราะฮ์อลั อินซาน(อัดดะห์รู)อายะฮ์ที่ 8-9

“และพวกเขาให้อาหารเนื่องจากความรักแด่พระองค์แก่ผยู้ ากไร้และเด็ก

กําพร้าและเชลยศึก เราให้อาหารแก่ท่านทั้งหลายเพื่อมุ่งหมายความพึง
พระทัยของอัลลอฮ์เท่านั้น เราไม่ได้ประสงค์สิ่งตอบแทนและการขอบคุณ

ใดๆจากพวกท่าน”.

๑๔๘

โองการนี้ระบุถึงสมัยเมื่อลูกๆของอิมามอาลี (อ) ทําการถือศีลอดและในตอน
ใกล้ค่าํ เมื่อเวลาของการละศีลอดมาถึง เด็กกําพร้าได้มาที่หน้าประตูบา้ นของ
พวกเขา พวกเขาได้มอบขนมปั งข้าวบาร์ เล่ยท์ ี่พวกเขาได้ผงิ ไว้โดยมิได้เหลือ
สิ่ งใดไว้สาํ หรับพวกเขาเองเลยนี่คือแบบอย่างหนึ่งของการเสี ยสละไม่เห็น
แก่ตวั และการมีจิตใจกว้างขวางซึ่ งได้ถูกเน้นอยูเ่ สมอในอิสลาม
หัวหน้าเผ่าญาฮิลียะฮ์ผหู ้ นึ่งมาพบท่านศาสดา (ศ) และได้เห็นท่านกับหลาน
ซึ่ งกําลังนัง่ อยูบ่ นตักของท่านท่านได้จูบและกอดรัดเขาอยูผ่ นู ้ ้ นั ได้กล่าวขึ้น

แก่ศาสดา(ศ)ว่า “ข้าพเจ้ามีลูกอยูส่ ิ บคนและมิเคยได้กอดจูบใครผูใ้ ดเลย

แม้แต่สักคนเดียวในจํานวนพวกเขา”ท่านศาสดา (ศ) มีอาการไม่พอใจและ
กล่าวด้วยความโกรธว่า “เขาผูซ้ ่ ึ งไร้ความเมตตากรุ ณาต่อผูอ้ ื่นจะไม่ได้รับ

ความเมตตาปรานีจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า ฉันจะช่วยท่านได้อย่างไร มาตรว่า
พระองค์ได้ยกเอาความเมตตาออกไปจากหัวใจของท่าน?”

อิมามอาลี(อ)เองก็เป็ นแบบอย่างที่ประเสริ ฐของความกรุ ณาและความเห็นอก
เห็นใจดังกล่าว
เราได้บอกกล่าวก่อนหน้าที่ความทารุ ณโหดร้ายเช่นนั้นจะฝังลึกอยูใ่ นจิต
วิญญาณของชาวตะวันตกความเป็ นจริ งอันนี้เป็ นที่ยอมรับกันโดยพวก
ชาวตะวันตกเองและพวกเขาทั้งหลายเห็นว่าความกรุ ณาการทําบุญกุศล
และความเอ็นดูสงสารเป็ นบรรดาคุณลักษณะของชาวตะวันออก

๑๔๙

ถึงแม้วา่ ความเอ็นดูสงสารดังกล่าวจะอยูใ่ นฐานะของความเป็ นบิดามารดา
หรื อพี่นอ้ งชายหญิงก็ตาม นัน่ ก็คือว่าเพราะเหตุใดชาวตะวันออกจึงได้
ประกาศว่าชาวตะวันตกเป็ นพวกแห้งแล้งนํ้าใจและปราศจากความรู ้สึก
ภายใน
ถึงแม้วา่ พวกเขาทั้งหลายจะอ้างถึงการมีความเป็ นธรรมในสังคมก็ตาม...
เพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ขา้ พเจ้าฟังว่าเขาล้มป่ วยลงและได้เดินทางไปเพื่อทําการ
รักษายังประเทศออสเตรี ยหลังจากเข้ารับการผ่าตัดแล้วเขาเป็ นคนไข้พกั ฟื้ น
และนัง่ อยูก่ บั บุตรชายของเขาภายในห้องอาหารขณะที่บุตรชายของเขา
กําลังดูแลเขาอยูช่ ายผูห้ นึ่งกับสตรี นางหนึ่งเฝ้ ามองพวกเขาอยูใ่ นขณะนี้ที่
บุตรชายของเขาเดินผ่านเขาทั้งสองเพื่อจะไปนําเอาสิ่ งของบางอย่างพวกเขา
ทั้งสองสอบถามเขาเมื่อเขากลับมายังโต๊ะที่บิดาของเขานัง่ อยู่ บิดาของเขาจึง
ถามสิ่ งที่คนทั้งสองได้พดู คุยกับเขา...เขากล่าวว่า “ฉันได้บอกแก่พวก
เขาไปว่าท่านเป็ นบิดาของฉันและเขาทั้งสองถามฉันว่ามันเป็ นภาระหน้าที่
ของฉันหรื อในการรับใช้ท่าน ฉันบอกพวกเขาว่าท่านได้อบรมเลี้ยงดูและให้
การสนับสนุนฉันจะสําเร็ จการศึกษาเล่าเรี ยนของฉัน ”
พวกเขาทั้งสองเดินมาที่โต๊ะของเพื่อข้าพเจ้าและพูดเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรชายของเขาในอีกประเทศหนึ่งแต่วา่ บุตรชายของเพื่อนข้าพเจ้าได้พบว่า
เขากล่าวเท็จและพวกเขาหาได้มีบุตรไม่คน
ทั้งสองได้เห็นพ้องกันว่าสามสิ บปี ก่อนหน้าที่จะอยูก่ ินด้วยกันบนเงื่อนไข
ที่วา่ ถ้าพวกเขาสามารถเข้าใจกันได้ซ่ ึ งกันและกันแล้วเขาถึงจะทําการสมรส
กันและจนกระทัง่ บัดนี้เขาทั้งสองก็ยงั มิได้ขวนขวายที่จะสมรสกันให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายตลอดไปไม่นี่คือการวางตัวที่เป็ นแบบธรรมดาของ
ชาวตะวันตก...

๑๕๐

อัลมัรฮูมมุหกั กิกี(ผูล้ ่วงลับ)ซึ่ งได้เคยบรรยายถึงเรื่ องราวเมื่อครั้งที่ท่านได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนของท่านอยาตุลลอฮบูรูเญอร์ ดี (ขออัลลอฮทรง
เมตตาท่าน ณ ประเทศเยอรมันนี ศาสตราจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิผหู ้ นึ่งได้ไปมา
หาสู่ ท่านอยูเ่ สมอและการถกปั ญหาศาสนากันของบุคคลทั้งสองมีผลทําให้
ศาสตราจารย์ผนู ้ ้ นั เข้ารับศาสนาอิสลามในเวลาต่อมาครั้งหนึ่ง
เมื่อศาสตราจารย์ผนู ้ ้ นั ป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง มุหกั กิกีกบั บรรดามุสลิมอื่นๆได้
ไปเยีย่ มเขาภายในโรงพยาบาล วันหนึ่งเขาเริ่ มครํ่าครวญถึงบุตรชายและ
ภรรยาของเขาซึ่ งครั้งหนึ่งเคยมาดูแลเขา
หลังจากได้รับการบอกเล่าจากแพทย์วา่ เขาได้รับความทุกข์ทรมานจาก
โรคมะเร็ งร้ายทั้งสองมัน่ ใจว่าเขาจะไม่มีโอกาสที่จะรอดชีวติ อย่างแน่นอน
จึงกล่าวอําลาต่อเขาและมิเคยได้กลับมาหาเขาอีกเลย
วันหนึ่ง บรรดาเพื่อนชาวอิหร่ านได้ทราบว่าเขาเสี ยชีวติ แล้วและพวกเขา
ทั้งหลายได้พากันไปร่ วมพิธีฝังศพบุตรชายของเขาอยูท่ ี่นนั่ ด้วยในวันนั้นแต่
ว่าเพื่อนๆชาวอิหร่ านได้พบความจริ งว่าเขาได้ขายเรื อนร่ างของบิดาให้แก่
ทางโรงพยาบาลก่อนหน้าการเสี ยชีวติ ของบิดาเสี ยอีกและบัดนี้เขาได้มาที่นี่
เพื่อที่จะรับเงินจํานวนดังกล่าว...
แต่จะต้องรําลึกอยูเ่ สมอว่าความเอ็นดูสงสารทั้งหมดมิได้เป็ นความเที่ยงแท้
ในทางธรรมชาติ(ไปเสี ยทั้งหมด)พวกเขาทั้งหลายค่อนข้างจะอยูใ่ นประเภท
เห็นแก่ตวั เพราะว่า (พวกเขายึดมัน่ อยูใ่ นทฤษฎีที่วา่ ) ความสงสารหมายถึง
การละทิ้งสิ ทธิ อนั ถูกต้องชอบธรรมของบุคคลเองให้แก่ผอู ้ ื่นเช่นบุคคลหนึ่ง
จะต้องระเว้นจากการละเมิดบนสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นทั้งหลายและเคารพในบรรดา
สิ ทธิ เหล่านั้นและจากนั้นก็ทาํ การปกป้ องสิ ทธิ ของตนเองและใช้มนั ให้แก่
ผูอ้ ื่นอีก

๑๕๑

เช่นเดียวกันกับบรรดาผูซ้ ่ ึ งสะสมทรัพย์สินเงินทองโดยวิธีการผิด ใช่เป็ น
ผูม้ ีใจคอกว้างขวางและทั้งไม่ใช่เป็ นความเมตตากรุ ณาต่อสังคมเช่นนี้ คือ
เพื่อเห็นแก่การได้มาซึ่ งชื่อเสี ยงที่ดีงาม...
ตัวอย่างอื่นอีก ก็คือ การที่ได้อา้ งตัวเป็ นเจ้าของบ้านผูใ้ จดีดว้ ยการให้การ
ต้อนรับผูค้ นในเวลาต่างๆกันและด้วยเหตุน้ ีจึงบังคับให้ภรรยาทํางนเยีย่ งทาส
ผูห้ นึ่ง อิมามอาลี(อ)ให้ความร่ วมมือช่วยเหลืออยูเ่ สมอกับท่านหญิงฟาติ
มะห์(อ)ในเรื่ องของกิจกรรมทั้งหลายภายในครอบครัวและเป็ นไปอย่าง
สุ ภาพอ่อนโยนและเป็ นประโยชน์เสมอมา...
มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับอุละมาอฺ ผอู ้ าวุโสที่ประเสริ ฐท่านหนึ่งคือ
ฮัจญ์มิรซามะหัมหมัดตะกี ชีราซี ในเรื่ องที่เขามิเคยออกคําสั่งต่อผูใ้ ดเลย
ครั้งหนึ่งเขาป่ วยและอาหารของเขาถูกนํามาวางไว้ใกล้กบั ประตู เขาไม่
สามารถที่จะลุกขึ้นมาเพื่อยกมันได้และในเวลาเดียวกัน เขาก็ละเว้นในการที่
จะเรี ยกผูห้ นึ่งผูใ้ ดเพื่อที่จะนําอาหารมาให้แต่เขาหลายชัว่ โมงต่อมาญาติพี่
น้องก็พบว่าอาหารเย็นไปเสี ยแล้วและยังคงวางอยูใ่ นที่เดิม
อีกเรื่ องหนึ่งที่บอกเล่าเกี่ยวกับศอฮาบะห์ (สหาย) บางคนของท่านศาสดา (ศ)
ในสนามรบมูตะฮ์ซ่ ึ งเป็ นที่อศั จรรย์ใจอย่างแท้จริ ง พวกที่ได้รับบาดเจ็บ
จํานวนหนึ่งนอนร้องครวญครางอยูบ่ นพื้นดินด้วยความกระหายนํ้า ชายผู ้
หนึ่งนําภาชนะใส่ น้ าํ มายังพวกเขา เมื่อนํ้าถูกส่ งให้แก่ผหู ้ นึ่งจากพวกเขา
บุคคลแรกชี้ไปที่อีกคนหนึ่งและกล่าวว่าเขาต้องการนํ้ามากที่สุดและบุคคลที่
สองก็ช้ ีไปยังบุคคลที่สามเพื่อนํ้าจะได้ถูกนําไปให้แก่เขาเมื่อผูแ้ บกนํ้าเดินเข้า
ไปใกล้ชายคนที่สามจึงได้พบว่าเขาสิ้ นชีวติ เสี ยก่อน ดังนั้นเขาจึงกลับมายัง
ชายคนที่สองแต่เขาก็เสี ยชีวติ แล้วเช่นเดียวกัน
และเมื่อเขากลับมายังชายคนแรกเขาก็สิ้นชีพแล้วเหมือนกัน นี่คือ
การเสี ยสละไม่เห็นแก่ตนเองและเป็ นการให้สิทธิต่อผูอ้ ื่นก่อนตนเอง นัน่ คือ
หนึ่งในจํานวนความยิง่ ใหญ่แห่งคุณค่าทั้งหลายของมนุษย์
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