ศาสนากับโลก
โดย มุรตะฎอ มุเฏาะฮารี
แปลโดย จรัญ มะลูลีม
จัดพิมพ์ในรู ปแบบห้องสมุดออนไลน์โดยเว็บไซต์อลั ฮะซะนัยน์

๑

ด้ วยพระนามแห่ งพระผู้เป็ นเจ้ า ผู้ทรงเมตตากรุณายิง่
เรื่ องที่จะอภิปรายกันในตอนนี้ ก็คือ ทรรศนะของศาสนาที่มีต่อ “โลก”
แน่ละ การอภิปรายของเราจะกาจัดอยูแ่ ต่เพียงทรรศนะของอิสลาม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแนวทางของตรรกวิทยา ซึ่ งแนวทางนี้ได้ถูกใช้อยูใ่ น
พระมหาคัมภีร์กุรอานอันบริ สุทธิ์
ควรจะเข้าใจได้ดว้ ยว่า แนวทางเชิงตรรกวิทยานี้เป็ นเรื่ องสาคัญมาก
เพราะในบรรดาเรื่ องราวที่มีการเทศนาและการบรรยายทางศาสนานั้น เรื่ อง
ที่พูดกันอยูท่ วั่ ไปก็คือเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับโลก
“โลก” ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้อใหญ่ คือ “ความเลวร้ายของโลก”
“ข้อแนะนาให้ปฏิเสธและละเว้นจากเรื่ องทางโลก” และอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่
บุคคลได้รับการกระตุน้ ให้เป็ นนักเผยแพร่ และบรรยายแก่ประชาชนสิ่ งแรก
ที่เข้ามาในจิตใจของบุคคล เช่นนี้ คือ ความจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ บทกวีบาง
บทหรื อบทร้อยแก้วหรื อคาสอนอันบริ สุทธิ์ บางอย่างเกี่ยวกับโลก
ดังนั้น เมื่อมนุษย์ชาติ จะมิได้รับฟังเรื่ องใดเท่ากับเรื่ องนี้และในเมื่อเรื่ อง
นี้เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริ ยธรรมและกับวิถีทางที่ผคู ้ นต้องประสบใน
ชีวติ ประจาวันแล้ว มันจึงเป็ นเรื่ องเบื้องต้นที่สาคัญ เป็ นเรื่ องที่เมื่อ
ตีความหมายด้วยการใช้เหตุผลแล้วจะมีผลในการขัดเกลาความประพฤติดา้ น
จริ ยธรรมให้สมดุลซึ่งรวมถึงการนับถือตนเอง ทัศนคติที่สูงส่ ง ความ
เจริ ญรุ่ งเรื องและความสัมพันธ์ที่ดีภายในสังคม

๒

อย่างไรก็ตาม เมื่อมันถูกตีความอย่างผิดๆ ก็จะเป็ นเหตุให้เกิดความมึนงง
และการละเลยไม่แยแสต่อความรู ้สึกใดๆ เป็ นที่มาแห่งความโชคร้าย หมด
ความหวังทั้งมวลและเป็ นความทุกข์ยากของบุคคลและสังคมด้วย

การตีความอย่ างผิดๆ ของผู้ถือสั นโดษ
เป็ นเรื่ องที่น่าเสี ยใจว่าการตีความในแบบหลังนี้ได้แพร่ ขยายออกไป
ข้อแนะนา คาเทศนา และบทกวีทางประวัติศาสตร์ และร้อยแก้วในเรื่ อง
เหล่านี้จะปรากฎอยูเ่ สมอในรู ปแบบที่สองเหตุผลในเรื่ องนี้มีอยูส่ องประการ
ประการที่หนึ่ง ก็คือ อิทธิ พลของความคิดที่ไม่ใช่แบบอิสลามกับปรัชญาที่
อาศัยมุมมองในแง่ร้ายต่อโลกและต่อความมีอยูท่ างวัตถุและต่อกิจการทาง
โลกซึ่ งแพร่ หลายอยูใ่ นหมู่มุสลิม
เนื่องมาจากการผสมผสานกันของผูค้ นที่แตกต่างกันภายในชุมชนมุสลิม
เหตุผลอื่นคือเหตุการณ์ทางประวิติศาสตร์ ที่ไม่น่าชื่นชม โดยเฉพาะอย่างยิง่
สาเหตุดา้ นสังคมที่ปรากฎอยูเ่ หนือบรรยากาศของอิสลามตลอดหนึ่งพันสี่
ร้อยปี ที่ผา่ นมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม เราจะต้องมองผ่านเรื่ องเหล่านี้ไปเพื่อมาตรวจสอบอย่าง
ละเอียดถึงตรรกวิทยาของพระมหาคัมภีร์กุรอานอันบริ สุทธิ์ เราจะต้องดูวา่
ปรัชญาในแง่ร้ายเหล่านี้มีอยูใ่ นพระมหาคัมภีร์กุรอานเองหรื อว่ามันเป็ นเพียง
การเสแสร้งแต่งขึ้นมา

๓

พระมหาคัมภีร์กุรอานแนะนาว่า “โลก” นัน่ คือ ที่อยูช่ วั่ คราว ไม่มีค่าควร
แก่ความหวังและความปรารถนาตัวอย่างของโองการนี้ได้บอกเราว่า “โลก”
นัน่ คือ ที่อยูช่ วั่ คราว ไม่มีค่าควรแก่ความหวังและความปรารถนาตัวอย่าง
ของโองการนี้ได้บอกเราว่า
“อันทรัพย์สมบัติและบรรดาลูกๆ นั้น เป็ นเพียงสิ่ งประดับในชีวติ ทาง
โลกนี้เท่านั้น แต่การกระทาที่ดียอ่ มเป็ นสิ่ งไม่ตายย่อมประเสริ ฐกว่าในพระผู ้
อภิบาลของเจ้าซึ่ งเกี่ยวข้องกับการตอบแทนและความหวัง” (18: 46)
กระนั้นก็ตาม ถึงแม้วา่ พระมหาคัมภีร์กุรอานจะถือว่าโลกนี้ไม่มีค่าควร
แก่ความหวังและความปรารถนาของมนุษย์เราก็ไม่เคยได้รับการบอกเล่าว่า
สรรพสิ่ งที่มีอยูแ่ ละสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหลาย – ทั้งแผ่นฟ้า ผืนดิน ภูเขา
แม่น้ า ทะเล ที่ราบ ป่ า ทะเลทราย พืชผัก สัตว์ และเขตแดนของความมีอยู่
ของมนุษย์และระบบทั้งหลายของมัน ความเคลื่อนไหว และการพัฒนาใน
ปัจจุบนั - ว่าเป็ นเรื่ องไม่ดี ไร้ผลและไร้ประโยชน์
ตรงกันข้ามพระมหาคัมภีร์อนั กุรอานแสดงถึง กฏระเบียบอันมีระเบียบ
อันมีระบบ นัน่ คือ การสร้างในลักษณะเป็ นระบบอันถูกต้องและยุติธรรม
และพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงบอกแก่เราว่า
“เรามิได้สร้างฟากฟ้าและพื้นดิน รวมทั้งสรรพสิ่ งระหว่างทั้งสองนั้น
เพียงเพื่อความสนุกสนาน” (44: 38)

๔

ยิง่ กว่านั้นในคัมภีร์อลั กุรอาน มีการให้สัตย์สาบาน โดยส่ วนหนึ่งของการ
สร้าง นี่เน้นถึงจุดที่วา่ โลกทางกายภาพเองนั้นมีความหมายอย่างยิง่ คา
สาบานอย่างเช่น ขอยืนยันด้วยดวงตะวันและแสงสว่างของมันและดวง
จันทร์เมื่อมันโครจรตามดวงตะวัน ( 91: 1-2) ขอยืนยันด้วยต้นมะเดื่อและต้น
มะกอก และภูเขาซีนาย และเมืองอันปลอดภัยนี้ (มักกะฮ์) (95: 1-3)
“ขอยืนยันด้วยบรรดาม้าที่ส่งเสี ยงหอบขณะวิง่ ” (100: 1) “และชีวติ
(มนุษย์)…” (91: 7) แล้วเรายังได้รับการบอกเล่าในพระมหาคัมภีร์อนั กุรอาน
ว่า “เจ้าจักไม่เห็นเลยว่าในการบันดาลของพระผูท้ รงเมตตายิง่ (เราะห์มาน)
นั้น
“จะมีความขัดแย้งกันเอง แล้วจงหันสายตากลับมาพิเคราะห์อีกเถิดว่าเจ้า
เห็นความบกพร่ องบ้างไหม” (67 : 3 )
เป็ นเรื่ องสาคัญว่า ทรรศนะในแง่ร้ายเกี่ยวกับการสร้างและวงจรและ
ระเบียบอันเป็ นระเบียบของโลกนั้นขัดแย้งกับความคิดของอิสลาม นัน่ คือ
แก่นแท้แห่งความคิดอันสาคัญของอิสลามคือหลักของเตาฮีด (เอกภาพของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทฤษฎีในด้านร้ายเหล่านี้สามารถมีอยูไ่ ด้โดยอาศัยลัทธิ วตั ถุ
นิยมและการปฏิเสธแหล่งความจริ ง ความยุติธรรมและเหตุผล หรื อวางอยู่
บนหลักการที่นกั ปรัชญาบางคนแหล่งลัทธิ ที่ถือสิ่ งที่เป็ นคู่ถืออยูเ่ ท่านั้น นัน่
ก็คือ แหล่งกาเนิดแห่งชีวติ สองแหล่งซึ่ งขัดกัน อย่างหนึ่งเป็ นแหล่งแห่ง
ความดี ส่ วนอีกแหล่งหนึ่งเป็ นแหล่งแห่งความชัว่ ร้าย

๕

อย่างไรก็ตาม ในศาสนาที่ถือพระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวนั้น ความเชื่อในเรื่ อง
ความเมตตาและปรานีท้ งั หลาย การรู ้จกั และรู ้สึกได้ถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า จึงไม่มี
ที่วา่ งให้แก่ความคิดในแง่ร้ายตามที่ได้กล่าวไว้อย่างแจ่มแจ้งในโองการหลาย
โองการในพระมหาคัมภีร์กุรอาน
สิ่ งที่ได้บอกไว้ในพระมหาคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับโลก ก็คือ โลกนั้นเป็ น
สิ่ งที่มีกาหนดตายตัวและต้องแตกทาลายไป และโลกเปรี ยบเหมือนต้นไม้
คือ พุง่ ขึ้นมาจากพื้นดินหลังฝนตกแล้วก็เจริ ญเติบโตขึ้น หลังจากนั้น ก็จะ
กลายเป็ นสี เหลืองและแห้งเหี่ ยวลงแล้วค่อยๆ แตกทาลายไปสิ้ นนั้น อันที่จริ ง
จะเชิดชูคุณค่ามนุษย์ให้สูงส่ งขึ้น ด้วยวิธีน้ ี เราได้รับการบอกเล่าว่า อย่าถือว่า
โลกเป็ นจุดสุ ดยอดแห่งความหวังและความปรารถนาทั้งสิ้ นของเรา แต่ก็
ไม่ได้เป็ นเหตุผลให้ใครๆ คิดว่าโลกนี้เลวร้ายและน่าชังไปทั้งหมด
ดังนั้น จึงไม่มีนกั วิชาการที่ดีคนใดของอิสลาม จะตีความตามโองการ
ของพระมหาคัมภีร์กุรอานในข้อที่เกี่ยวกับโลกไปในทางที่ไม่ดีต่อโลกหรื อ
ขัดต่อวงจรและความเคลื่อนไหวของมันได้

๖

การจูงใจให้ สนใจในโลก
โองการของพระมหาคัมภีร์กุรอานที่เกี่ยวกับโลกนั้น มีการตีความกันไป
หลายอย่าง หนึ่งในทรรศนะเหล่านี้ ก็คือ โลกในตัวมันเองแล้วมิได้มีความ
เลวร้าย ในเมื่อมันประกอบไปด้วยสิ่ งต่างๆ ทางโลก ซึ่งได้แจ้งไว้ในพระ
มหาคัมภีร์กุรอาน โดยตัวมันเองไม่ได้เป็ นสิ่ งชัว่ ร้ายอะไร เพราะมัน
ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ท้ งั สิ้ นขององค์พระผูส้ ร้าง ผูท้ รงเชิดชูเราขึ้นสู่ ที่
สู งพร้อมกับสิ่ งเหล่านั้น ดังนั้น จึงไม่ได้เป็ นสิ่ งเลวร้าย
สิ่ งที่เลวร้ายและน่าอับอายในทรรศนะนี้ ก็คือ ความหลงใหลและความ
ปรารถนาในสิ่ งเหล่านี้ ในทรรศนะนี้ แต่ไม่ใช่ตวั ของโลกเองหรอกที่เลว
ทราม และเรารู ้วา่ การตีความเช่นนี้ มีอยูใ่ นบทกวีและร้อยแก้วจานวนนับไม่
ถ้วน
และนี่คือ การตีความที่แพร่ หลายมากที่สุด มุสลิมส่ วนมากเมื่อถูกถามถึง
ความเลวร้ายของโลก ก็จะตอบว่า ความรักที่มีต่อโลกเป็ นเรื่ องเลวทราม และ
โลกโดยตัวของมันเองแล้วเป็ นของดี มิฉะนั้น พระผูเ้ ป็ นเจ้าคงจะไม่สร้างมัน
ขึ้นมา อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพิจารณาถึงการตีความนี้อย่างรอบคอบแล้ว เราก็
จะพบว่าทั้งๆ ที่โลกได้รับความนิยม แต่ก็ไม่ใช่วา่ มันจะไม่มีปัญหาเอา
เสี ยเลย และจะเห็นว่ามันไม่เป็ นไปตามการตีความอัลกุรอานอย่างแท้จริ ง

๗

ประการแรก เราต้องมองดูก่อนว่า ความติดใจซึ่ งมนุษย์มีต่อโลกนั้น เป็ น
ธรรมชาติและเป็ นความติดใจตามสัญชาติญาณหรื อไม่ – นัน่ คือ ความติด
ใจนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้เป็ นหนึ่งในสัญชาติญาณของมนุษย์หรื อเปล่า ? หรื อ
ว่ามันจะปรากฎขึ้นมาในตัวคนในฐานะเป็ นผลของเหตุการณ์เฉพาะตอน
หลัง เหมือนอย่างการสร้างและเลียนแบบนิสัยตัวอย่างเช่น พ่อแม่ รักลูกใน
ขณะที่เด็กก็รักพ่อแม่ของเขา ผูห้ ญิงและผูช้ ายต่างก็ถูกดึงดูดจากกันและกัน
เพราะเป็ นเพศตรงข้ามกัน ทุกๆ คนถูกจูงใจด้วยทรัพย์สมบัติและความร่ า
รวย ความเคารพนับถือ ความมีชื่อเสี ยงและอื่นๆ ความดึงดูดใจเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาและเป็ นสัญชาติญาณของมนุษย์ชาติหรื อไม่ ? หรื อว่าเป็ นผลที่เกิด
มาโดยบังเอิญของการเลี้ยงดูที่ไม่ดี ?
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ความดึงดูดใจและความรักเหล่านี้เป็ นเรื่ องธรรมชาติ
และเรื่ องของสัญชาติญาณ ดังนั้น เป็ นไปได้อย่างไรว่า มันจะเลวทรามและ
ชัว่ ร้าย และจะกลายเป็ นสิ่ งที่เราจะต้องผลักใสมันออกไปได้อย่างไร ? ความ
จูงใจเหล่านี้มีมาแต่กาไเนิดในจิตใจของมนุษย์ ในทานองเดียวกัน ที่เราไม่
อาจกล่าวได้วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของจักรวาลรอบๆ ตัวเราเป็ นสิ่ งชัว่ หรื อเลว
ทราม หรื อว่า การสร้างสรรค์น้ นั เป็ นไปโดยปราศจากความรอบรู ้ (ฮิกมะฮฺ)
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ในทานองเดียวกัน เราก็ไม่อาจกล่าวได้วา่ ส่ วนหนึ่งส่ วน
ใดของมนุษย์จาเป็ นจะต้องเลวร้าย หรื อการสร้างมนุษย์ข้ ึนมานั้นปราศจาก
ความรอบรู ้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีเส้นโลหิ ตเล็กๆ หรื อแขนขาหรื อแม้แต่
เส้นผมของมนุษย์ที่เป็ นส่ วนเกินหรื อไร้ประโยชน์อยูเ่ ลย ดังนั้น มันจึงเป็ น
พลัง สัญชาติญาณและเป็ นส่ วนหนึ่งของดวงวิญญาณของมนุษย์

๘

ในบรรดาความปรารถนาและความดึงดูดใจทั้งหลายนั้นไม่มีความ
ปรารถนาอันเป็ นธรรรมชาติและสัญชาติญาณหรื อความดึงดูดใจที่ถูกสร้าง
ขึ้นโดยปราศจากความรอบรู ้ ปราศจากวัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายเลย
ความปรารถนาอันเป็ นธรรมชาติและสัญชาติญาณทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วย
ความรอบรู ้ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า และหากว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ พื้นฐานของชีวติ
ทั้งหมดก็จะแตกสลายไป
ยิง่ กว่านั้นความรักเหล่านี้ได้ถูกกล่าวถึงว่า เป็ นสัญลักษณ์แห่งความรอบรู ้
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อฮิกมะฮ์ในพระมหาคัมภีร์กุรอานเอง ตัวอย่างเช่น
ในซูเราะฮ์หนึ่งที่กล่าวถึงการสร้างมนุษย์ การนอนหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่ถูก
กล่าวถึงในฐานะที่เป็ นเครื่ องหมายแห่งความรอบรู ้ของพระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นเรา
ได้รับการบอกเล่าว่า
“และ สัญลักษณ์บางอย่างของพระองค์ คือ การที่พระองค์ทรงบันดาล
ความรักและเมตตาให้มีข้ ึนระหว่างพวกเจ้า แท้จริ งในนั้นย่อมเป็ นนานา
สัญลักษณ์สาหรับกลุ่มชนที่ตริ ตรอง”
(30:21)
ถ้าหากว่าความรักสามีหรื อภรรยาเป็ นเรื่ องเลวทรามแล้ว มันก็คงไม่ได้รับ
การบอกกล่าวไว้ในโองการนี้ในฐานะที่เป็ นเครื่ องหมายอันสู งส่ งของพระผู ้
เป็ นเจ้า

๙

เป็ นที่แลเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่า ความรักใคร่ เอ็นดูเหล่านี้ได้ถูกบรรจุ
ไว้ในธรรมชาติของมนุษย์ และเป็ นที่ชดั เจนแล้วว่า มันเป็ นวิถีทางสาหรับ
กิจการทางโลก เพื่อจะได้มีระเบียบและกระแสทางที่เป็ นระบบ หากว่าความ
รักเหล่านี้ไม่มีอยูแ่ ล้วก็จะไม่มีการสื บต่อของผูค้ นมาเป็ นรุ่ นๆ ชีวติ หรื อ
วัฒนธรรมก็จะไม่กา้ วหน้าไปได้ หรื อสัญชาติญาณของมนุษย์และการงาน
การอุตสาหกรรมหรื อการต่อสู ้ใด ๆ ก็คงมีอยูไ่ ม่ได้ กล่าวโดยสังเขป ก็คือ
มนุษยชาติจะไม่มีอยูบ่ นหน้าแผ่นดิน

การสละโลก
ถ้าเราพิจารณาถึงการตีความและทรรศนะเกี่ยวกับโลกทั้งสองอย่างนี้ –
อย่างหนึ่ง คือ ทรรศนะของผูท้ ี่มองโลกและความเพลิดเพลินเจริ ญใจของมัน
ว่าเป็ นสิ่ งชัว่ ร้ายเลวทราม อีกทรรศนะหนึ่ง คือ ผูท้ ี่ถือว่าตัวของโลกเองเป็ น
สิ่ งที่ดี แต่ความยัว่ ยวนของมันและความหลงใหลไปในโลกนั้นเป็ นสิ่ งเลว
ทราม ขอให้เรามาพิจารณากันว่า โลกให้ความสุ ขต่อมนุษย์และปลดปล่อย
เขาจากความทุกข์ยากโดยวิธีใด
บรรดาผูม้ ีทรรศนะในทางลบเกี่ยวกับโลกและความเป็ นอยูท่ ้ งั หลาย ต่าง
ถือว่า ความมีอยูแ่ ละชีวติ เป็ นเรื่ องร้ายกาจเลวทรามไม่มีทางแก้ไขใดๆ
นอกจาก ยอมรับความผิดหวังไร้ที่หมายและฆ่าตัวตาย นี่เป็ นทรรศนะที่
อ่อนแอที่สุดและคนที่มีความทุกข์มากที่สุดในโลก คือ ผูท้ ี่มีทรรศนะเช่นนี้

๑๐

อีกทางหนึ่งผูม้ องโลกว่า เป็ นของดี แต่มีทรรศนะว่าความยัว่ ยวนใจและ
ความหลงใหลที่มีต่อมันเป็ นเรื่ องเลวร้ายนั้นกล่าวว่า การสร้างและการเผา
การก่อสร้างและทาลายเป็ นสิ่ งเปล่าประโยชน์โดยสิ้ นเชิงเช่นเดียวกันและ
หนทางไปสู่ ความสุ ขและอิสรภาพของมนุษย์น้ นั อยูท่ ี่การต่อสู ้กบั ความ
ปรารถนาและความรักของเขา และการตัดรากเหง้าของมันออกเสี ยจาก
ตัวตนของเขา จากทรรศนะนี้มนุษย์ก็จะเป็ นอิสระจากความเลวทรามร้ายกาจ
ทั้งปวง กลายเป็ นผูท้ ี่มีความสุ ขอยูใ่ นทรวงอก
ทรรศนะแรก ไม่จาเป็ นต้องมีคาตอบใด ๆ แต่คาตอบต่อทรรศนะที่สองก็
คือ
ประการแรก
ทฤษฎีทางปรัชญาที่ลึกซึ้ งล่าสุ ดได้รับการยืนยันโดยจิตวิทยาว่า สัญชาติ
ญาณตามธรรมชาติและความรักที่มีอยูใ่ นจิตใจมนุษย์น้ นั ไม่อาจจะระงับ
หรื อขจัดตัดรอนให้หมดไปได้ เท่าที่จะทาได้มากที่สุด ก็คือโดยอาศัยการ
บาเพ็ญทุกขกริ ยา คนที่บาเพ็ญทุกขกริ ยาจะถูกนาไปสู่ ความสานึกภายใน แต่
จะปรากฎตัวออกมาในรู ปแบบที่มีอนั ตรายโดยผ่านช่องทางที่ผดิ ธรรมชาติ
ก่อให้เกิดผลข้างเคียง คือ การทางานอย่างผิดพลาดของระบบประสาทและ
จิตวิญญาณ
ประการที่สอง
หากว่าสามารถจะตัดขาดสิ่ งนั้นได้ก็จะเป็ นอันตรายร้อยเปอร์ เซ็นต์
เช่นเดียวกับการตัดแขนขาหรื ออวัยวะที่สาคัญออกไป

๑๑

สัญชาติญาณตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละอย่างและทุกอย่างนั้นเป็ น
พลังที่ได้ถูกบรรจุไว้ในตัวเรา เพื่อจะได้กระตุน้ ให้มีการกระทาและการ
เคลื่อนไหว ในการสร้างมันขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่ อง เล่นๆ หรื อไร้ประโยชน์
แล้วเพราะเหตุใดเล่าแหล่งกาเนิดของพลังเหล่านี้ จึงควรจะถูกละเลย หรื อถูก
ทาลายให้พินาศไป ?

ตรรกวิทยาแห่ งพระมหาคัมภีร์กรุ อาน
ข้อความจากพระมหาคัมภีร์กุรอาน ก็คือ ความปรารถนาและความรักที่มี
ต่อโลกนั้น ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นสิ่ งเลวทราม พระมหาคัมภีร์กุรอานไม่เคย
วางแนวทางใดๆ ที่จะนาความสุ ขมาให้ดว้ ยการตัดหรื อทาลายความ
ปรารถนาตามธรรมชาติ และความติดใจของเราลงไปเลย
สิ่ งที่พระมหาคัมภีร์กุรอานวิจารณ์และตาหนิ ก็คือ ความรักที่มากมายล้น
เหลือเกินไป หมายความถึง การที่ข้ ึนอยูก่ บั โลกของวัตถุดว้ ยความพึงพอใจ
และแน่ใจอยูก่ บั วัตถุเพียงอย่างเดียว พระมหาคัมภีร์กุรอานบอกเราว่า
“อันทรัพย์สมบัติและบรรดาลูกๆ นั้น เป็ นเพียงสิ่ งประดับในชี วติ ทาง
โลกนี้เท่านั้นแต่การกระทาที่ดียอ่ มเป็ นสิ่ งที่ไม่ตายและย่อมประเสริ ฐกว่าใน
ทรรศนะขององค์ผอู ้ ภิบาลของเจ้าซึ่ งเกี่ยวข้องกับการตอบแทนและ
ความหวัง (18:46)

๑๒

และคาว่า “ความหวัง” ในตอนท้ายของโองการนี้ ทาให้เราเข้าใจได้อย่าง
ชัดเจนว่าโองการนี้เกี่ยวกับจุดหมายและอุดมคติของมนุษย์
พระมหาคัมภีร์กุรอานอันบริ สุทธิ์ กล่าวถึงผูค้ นที่ชอบทางโลกด้วยคา
ต่อไปนี้ คือ
“…แท้จริ งบรรดาผูไ้ ม่มุ่งหวังที่จะพบกับเรา และมีความพึงพอใจในชีวติ
ทางโลกนี้และได้พบความสงบในชีวติ เช่นนั้น คนเหล่านี้ คือ ผูล้ ะเลยต่อ
สัญลักษณ์ต่างๆ ของเรา” (10:7)
โองการนี้ตาหนิการที่มนุษย์มีความสุ ขและพอใจอยูแ่ ต่เฉพาะวัตถุ ไม่
เหลือความคิดใด ๆ ได้เลยสาหรับโลกหน้าหรื อสาหรับพระผูเ้ ป็ นเจ้า และหา
ความสงบจากชีวติ ทางวัตถุเท่านั้น ดังนั้น เหล่านี้จึงเป็ นลักษณะของผูท้ ี่มุ่ง
ทางโลก ในความหมายที่น่าติเตียน
ในตอนอื่นของพระมหาคัมภีร์กุรอาน เราได้รับการบอกเล่าว่า
“ดังนั้นเจ้าจงหันออกจากบุคคลที่หนั เหจากคาตักเตือนของเราเถิด และ
เขามิได้มุ่งหมายสิ่ งใดทั้งสิ้ น นอกจากชีวติ ทางโลกนี้เท่านั้น นัน่ แหละ คือ
ขอบเขตแห่งความรู ้ของพวกเขา” (53: 29-30)
อีกครั้งหนึ่งที่มีการกล่าวถึงมนุษย์ และตาหนิบรรดาผูซ้ ่ ึ งไม่ปรารถนา
และไม่มีจุดหมายใดมากไปกว่าโลกทางวัตถุ และบรรดาผูท้ ี่ความคิดของเขา
มิได้ไปไกลเกินกว่านี้

๑๓

หรื ออีกแห่งว่า
“ความลุ่มหลงในความใคร่ ต่างๆ คือ ความลุ่มหลงในสตรี บุตร ในเงิน
และทองซึ่ งมีอยูใ่ นทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ในม้าฝี เท้าจัด ในปศุสัตว์และไร่
นา เหล่านี้คือ สิ่ งซึ่ งอานวยความสุ ขในชีวติ ทางโลก แต่จุดหมายที่ดีที่สุด คือ
การมุ่งไปสู่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (3:14)
โองการนี้ ก็เช่นกันมิได้ตาหนิเฉพาะความปรารถนาตามธรรมชาติและ
ความรักเท่านั้น แต่ได้ตาหนิไปถึงเรื่ องที่วา่ ความรักที่มีต่อสิ่ งของที่
ปรารถนานั้นถูกทาให้สวยงามตามทัศนะของคนบางคนและถูกถือว่าเป็ นสิ่ ง
ยิง่ ใหญ่และสวยงามมากกว่าที่มนั เป็ นอยูจ่ ริ ง ๆ และได้ทาให้คนบางคนหลง
เสน่ห์ของมัน

๑๔

กลายเป็ นความคิดในอุดมคติแต่อย่างเดียวของพวกเขาเหล่านั้น ใน
ทานองเดียวกัน เราได้รับการบอกเล่าว่า “เจ้าพอใจกับชีวติ ในโลกนี้ แทนที่
จะพอใจกับชีวติ ในโลกหน้าเช่นนั้นหรื อ? ส่ วนของชีวติ ในโลกนี้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับชีวติ ในโลกหน้านั้นมิได้เป็ นสิ่ งใดเลยนอกจากสิ่ งน้อย
นิด”
ความมุ่งหมายของโองการเหล่านี้ก็เพื่อจะวิจารณ์ตาหนิติเตียน ความพึง
ใจและการหลงเสน่ห์ทางโลกแต่อย่างเดียว
ความรักที่มีต่อทรัพย์สมบัติ ลูกหลาน ส่ วนประกอบอื่นๆ แห่งชีวติ ทาง
โลกนั้น แตกต่างจากความพึงพอใจในสิ่ งเหล่านั้นแต่อย่างเดียว และถือว่าสิ่ ง
เหล่านั้นเป็ นศูนย์กลางแห่งความหวัง และความปรารถนาของตน
เมื่อจุดหมายมันมีไว้เพื่อป้ องกันมนุษย์จากการถูกผูกขาดโดยความ
ปรารถนาทางโลกทางแก้ปัญหาจึงไม่ได้อยูท่ ี่การตาหนิติเตียน โจมตีหรื อ
พยายามที่จะถอนรากถอนโคนธรรมชาติท้ งั หลายออกไป ตรงกันข้าม ทาง
แก้ปัญหาอยูท่ ี่การรอดพ้นและการได้รับประโยชน์จากห่วงโซ่แห่งการเป็ น
อิสระ ความปรารถนาทางธรรมชาติ ซึ่ งปรากฏขึ้นมา หลังจากความ
ปรารถนาทางวัตถุซ่ ึ งจาเป็ นต้องนามันมาสู่ ชีวติ และส่ งเสริ มมัน

๑๕

ดังนั้น ความมุ่งหมายของคาสอนทางศาสนา จะต้องเป็ นไปเพื่อปลุก
ความรู ้สึกอันสู งส่ งเหล่านี้ของมนุษย์ให้ตื่นขึ้น อันเป็ นความรู ้สึกที่สูงส่ งและ
มีเกียรติ มีกาเนิดมาจากแหล่งที่สูงส่ ง ความรู ้สึกทางวัตถุ และจาเป็ นต้อง
ปลุกขึ้นมา ความรู ้สึกเหล่านี้คือความรู ้สึกทางวัตถุและจาเป็ นต้องปลุกขึ้นมา
ความรู ้สึกเหล่านี้ คือ ความรู ้สึกทางด้านจิตวิญญาณและการกระตุน้ ปลุกเร้า
ที่จาเป็ นนั้นจะต้องได้มาจากศาสนา
ในความรัก ความชอบแต่ละอันและทุกอัน เปรี ยบเสมือนน้ าพุที่ไหลมา
จากดวงวิญญาณ ความมุ่งหมายของศาสนานั้นไม่ตอ้ งการกีดขวางกระแส
แห่งความดึงดูดทางวัตถุ ความมุ่งหมายทางศาสนา ก็คือ การเปิ ด และทาให้
น้ าพุอื่นๆ ที่ไหลอยูก่ ลายเป็ นน้ าพุในด้านจิตวิญญาณ หรื อ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ศาสนานั้นจะต้องไม่จากัดและลดพลังทางความรู ้สึกทางเพศซึ่ งถูกสร้าง
ขึ้นมาคู่กบั การสร้างอื่นๆ นอกจากนี้ ด้วยความรอบรู ้ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า สิ่ งที่
ศาสนาจะต้องทา ก็คือ เป็ นอิสระจากห่วงโซ่ที่แตกต่างกันทางพลังจิต
วิญญาณ ซึ่งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้รับการปลดปล่อย
เรื่ องนี้สามารถทาให้เข้าใจชัดเจน โดยตัวอย่างง่ายๆ : สมมติวา่ ชายคน
หนึ่งมีบุตรชายคนหนึ่ง ซึ่งเขาต้องส่ งบุตรชายคนนั้นไปโรงเรี ยน และ
หลังจากนั้น เขาเห็นว่า ความสนใจทั้งสิ้ นของบุตรอยูก่ บั การเล่นและการกิน
เท่านั้น ในกรณี น้ ี

๑๖

จึงเป็ นเรื่ องธรรมดาว่า ชายผูน้ ้ นั ย่อมไม่มีความสุ ขและจะไม่พูดกับบุตร
อย่างดี เขาจะตาหนิติเตียนบุตรชายและบางทีอาจเรี ยกเขาว่าเป็ นคนตะกละ
ตะกรามไร้ประโยชน์ก็ได้ เขาทาเช่นนี้ก็เพราะเขาต้องการให้บุตรชายสนใจ
ในบทเรี ยนและหนังสื อ สนใจในการอ่านการเขียนและอื่นๆ และตาม
ธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ความสนใจในสิ่ งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในเด็กๆ หลัง
ความสนใจในการเล่นและการกิน
ยิง่ กว่านั้น ความสนใจที่สูงกว่านี้จาเป็ นจะต้องได้รับการกระตุน้ และการ
ส่ งเสริ ม สัญชาติญาณความปรารถนาในความรู ้น้ นั มีอยูใ่ นตัวมนุษย์ทุกผูท้ ุก
คน แต่จะสงบนิ่งอยูอ่ ย่างช่วยไม่ได้จนกว่ามันจะถูกปลุกเร้า
อย่างไรก็ตาม ไม่มีเหตุผลใดที่จะคิดว่า บิดาต้องการที่จะให้บุตรชายหยุด
เล่นหรื อหยุดกิน หากวันหนึ่งเขาได้พบว่าบุตรชายของเขาหมดความสนใจ
ในการเล่นและในอาหารแล้ว เขาก็จะรู ้สึกลาบากใจทันที และอาจทึกทักเอา
ว่าเป็ นขั้นตอนของความป่ วยไข้ที่แสดงออกมาและอาจส่ งบุตรไปหาหมอก็
ได้ บิดารู ้วา่ ในขณะที่บุตรชายของเขาแข็งแรงขึ้นนั้น เขาจะต้องสนใจในการ
ไปโรงเรี ยนและในหนังสื อ แต่จะต้องมีความสุ ข มีการเล่นการกินในเวลาที่
เหมาะสมด้วย

๑๗

ตรรกวิทยาและโลกทัศน์ ของพระมหาคัมภีร์กรุ อาน
แนวทางตรรกวิทยา ซึ่งพระมหาคัมภีร์กุรอานแสดงให้เห็นในเรื่ องโลก
และข้อห้าม มิให้คนเราอุทิศความสนใจทั้งหมดต่อโลกนั้น เป็ นสาเหตุ
บางอย่างของทรรศนะ แห่งพระมหาคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับโลกมีอยูว่ า่
ความสุ ขของชีวติ มิได้จากัดอยูแ่ ต่วตั ถุและชีวติ ทางโลกเท่านั้น ในขณะที่
ยอมรับความงดงามของโลกนี้ในระดับที่เหมาะสมแล้ว
พระมหาคัมภีร์กุรอานยังกล่าวถึงการมีอยูข่ องสิ่ งอื่นๆ ที่ยงิ่ ใหญ่กว่า จน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับโลกนี้แล้ว โลกนี้แทบจะไม่ใช่อะไรเลย
ในทานองเดียวกันในเรื่ องเกี่ยวกับมนุษย์น้ นั พระมหาคัมภีร์กุรอานยืนยัน
ว่า ชีวติ นี้มิได้จากัดอยูแ่ ค่ขอบเขต ของชีวติ ในโลกนี้ แต่มนุษย์มีชีวติ ในโลก
หน้าด้วย ตามความคิดของพระมหาคัมภีร์กุรอานแล้ว ขอบเขตแห่งชีวติ
มนุษย์น้ นั ขยายออกไปเกินกว่าชีวติ ของโลกนี้จนถึงขอบเขตที่ไม่รู้จบ ดังนั้น
จึงเป็ นที่กระจ่างชัดว่ามนุษย์จะต้องไม่มองเห็นว่าโลกเป็ นความปรารถนาสุ ด
ยอดทั้งหมดทั้งสิ้ นของเขา
ดังนั้น ความเชื่อในพระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียว ในฐานะที่เป็ นสาขาหนึ่งของ
โลกทัศน์และปรัชญาของอิสลามจึงไม่ยอมให้เรามองโลกและกามวิสัยในแง่
ร้าย ดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ดังนั้น จึงต้องมีความคิดของอิสลาม อีกสาขา
หนึ่ง ซึ่ งชี้ให้เห็นความจาเป็ นที่จุดหมายและความหวังสู งสุ ดของมนุษย์
จะต้องอยูเ่ หนือโลกและกิจการทางโลก นี่ก็คือ สาขาที่เกี่ยวกับความรู ้วา่ มี
โลกหน้า

๑๘

ลัทธิวตั ถุนิยมและจริยธรรม
นอกจากนี้ สาขาอื่นที่สาคัญของสานักคิดอิสลามก็ช้ ีให้เห็นถึงความ
จาเป็ นของการลดความสาคัญของโลกแห่งวัตถุลงไปด้วย นัน่ คือ สาขา
จริ ยธรรม และการขัดเกลาศีลธรรม
นอกจากเป็ นที่ยอมรับของสานักคิดอื่นแล้ว สาขานี้ยงั มีความคิดว่าเพื่อจะ
ทาให้สังคมของมนุษย์เป็ นสังคมที่มีอารยธรรมจะต้องมีแนวทางบางอย่างที่
ทาให้ความละโมภอยูใ่ นสายกลาง และชักชวนผูค้ นให้รับเอาความปรารถนา
ด้านจริ ยธรรมและจิตวิญญาณ ไฟแห่งตัณหาและความละโมภโลภมากยิง่ ลุก
โชนแรงขึ้นเท่าไร นอกจากจะไม่เพิ่มสิ่ งใดให้แก่ความเข้มแข็งของสังคม
แล้ว สังคมยิง่ จะถูกทาลายและทาให้เสี ยหายไปได้ง่ายๆ ด้วย
ในเรื่ องความสุ ขนั้นถึงแม้วา่ คนเราไม่ควรจะมีความสุ ขจนสุ ดกู่และ
ความสุ ขและความรุ่ งเรื องนั้นอยูท่ ี่การละเว้นจากสิ่ งใดๆ เกือบทุกสิ่ งเหมือน
อย่างที่นกั ปรัชญาบางคนคิดก็ตาม แต่ไม่เป็ นที่สงสัยเลยว่า ความไม่สนใจต่อ
โลกและความสาราญของมันนั้นเป็ นเงื่อนไขอันแรกของความสุ ข ที่แท้จริ ง
ทั้งในส่ วนบุคคลและสังคม
ในที่น้ ี เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปั ญหาอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการอธิบาย
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่ องการป้ องกันมิให้มนุษย์มีความปรารถนาและติด
ตรึ งอยูแ่ ค่โลกฝ่ ายวัตถุเท่านั้นเป็ นไปได้ที่ใครจะคิดคลางแคลงใจว่าเราควร
จะรักโลกทั้งสองโลก

๑๙

และอาจจะคิดสงสัยด้วยว่า อุดมคติของมนุษย์ที่มีความสมดุลย์เป็ นอย่าง
ดีน้ นั จะต้องเป็ นทั้งโลกวัตถุและพระผูเ้ ป็ นเจ้าอันเป็ นลัทธิ เชื่อในพระเจ้า
หลายองค์
ย่อมไม่เป็ นไปอย่างแน่นอน! นี่มิได้เป็ นจุดหมายของอิสลาม จุดหมาย
ของอิสลาม ก็คือ มนุษย์น้ นั มีความสัมพันธ์ต่อสิ่ งดึงดูด สิ่ งดึงดูดซึ่ งพระผู ้
เป็ นเจ้าได้สร้างขึ้นมาในมนุษย์ตามความรอบรู ้ของพระองค์ บรรดาศาสดา
และอิมามได้รับการอานวยพรจากสิ่ งดึงดูดเดียวกันและพวกเขาได้
ขอบพระคุณผูเ้ ป็ นเจ้าในสิ่ งเหล่านี้ ไม่อาจเป็ นไปได้ที่จะยุติความรู ้สึกเหล่านี้
และไม่ใช่ของดีดว้ ยที่จะยุติมนั ถ้าหากว่าความรู ้สึกนั้นมีอยู่
มนุษย์น้ นั มีความสามารถอื่นๆ ที่ไปไกลเกินกว่าความรักใคร่ แบบโลกิยะ
มีความสามารถที่จะมีอุดมคติ อุดมคติของมนุษย์ จะต้องไม่เป็ นโลกวัตถุ
ความรักและความชอบชนิดที่ไม่ดี ความปรารถนาและความรักเป็ นรู ปแบบ
หนึ่งของสติปัญญาที่อยูใ่ นระดับปั จจัยที่จาเป็ นของชีวติ
อย่างไรก็ตาม ความฉลาดในการมีอุดมคติ เป็ นความฉลาดพิเศษซึ่งมี
แหล่งของมันอยูใ่ นแก่นแท้ของมนุษย์และเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของมนุษย์
บรรดาศาสดาไม่ได้มีมาเพื่อทาลายความปรารถนาและความรักหรื อเพื่อให้
ต้นตอของมันเหื อดแห้งไปแต่อย่างใด สิ่ งที่ท่านได้กระทา คือ การขจัดโลก
วัตถุออกไปจากตาแหน่งสุ ดยอดของอุดมคติของมนุษย์โดยยกเอาพระผูเ้ ป็ น
เจ้าและโลกหน้าเข้ามาแทนที่มนั ในความจริ งแล้ว บรรดาศาสดา ได้ทางาน
เพื่อปกป้องโลกและความรู ้สึกทางโลกิยะที่มีอยู่ มิให้ปล่อยให้ตาแหน่งตาม
ธรรมชาติของมันเป็ นเรื่ องน่าสนใจน่าดึงดูดใจและน่าปรารถนา

๒๐

ซึ่ งเป็ นข้อผูกพันระหว่างมนุษย์และสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเขาไปเสี ย – ด้วยการ
ส่ งตาแหน่งนั้นผ่านไปยังที่ต้ งั อันศักดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ งเรี ยกกันว่า หัวใจมนุษย์ ท่าน
ศาสดามาเพื่อปกป้องโลกและชีวติ ทางวัตถุธรรมมิให้เข้าไปครอบครอง
สถานที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ และกั้นขวางการเดินทางไปสู่ อนันตภาพอันสมบูรณ์ยงิ่
ของมนุษย์ได้
ดังนั้น เราจึงได้เห็นข้อความในพระมหาคัมภีร์กุรอานที่วา่
“อัลลอฮฺไม่ทรงบันดาลสองหัวใจไว้ในร่ างของชายคนเดียว”
(33:4)
เราจะต้องไม่ทึกทักเอาว่า โองการนี้แสดงถึงว่า ถ้าหากเราไม่ถูกดึงดูด
ไปสู่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า อย่างเช่น สามีหรื อภรรยาของเรา ลูกหลาน ทรัพย์สมบัติ
และอื่นๆ หามิได้ ปั ญหามีอยูว่ า่ มนุษย์จะต้องมีจุดหมายหนึ่งที่สูงสุ ดและเป็ น
จุดรวมสาหรับความปรารถนาของเขาอยูจ่ ุดหนึ่ง การมีความรักในหลายๆ
สิ่ งในแก่นแท้น้ นั เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้แน่นอนและแน่ชดั อยูใ่ นตัวมันเองอยู่
แล้ว แต่สองสิ่ งที่ได้สามารถไปด้วยกันได้ ก็คือ การมีพระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ น
ศูนย์กลางแห่งความหวังและความรารถนาและยังมีโลกอยูใ่ นฐานะนั้นอีก
ด้วย

๒๑

การเคารพสิ ทธิและความรั งเกียจโลก
จากเนื้อหาแห่งกฎเกณฑ์ของอิสลามในเรื่ องความยุติธรรมและความภักดี
ของบุคคลที่มีต่อกันและกันในเรื่ องความยุติธรรมและหน้ที่ของบรรดาผูน้ า
และเจ้าหน้าที่ ในเรื่ องการตัดสิ นและหน้าที่อื่นๆของผูบ้ ริ หารและผูพ้ ิพากษา
และปั ญหาที่เกี่ยวกับหน้าที่ของพวกเขาและในเรื่ องพยานนั้น
เป็ นที่กระจ่างชัดว่า ในศาสนานี้สิทธิ ของบุคคลได้รับความเคารพใน
ขอบเขตใดและการปฏิบตั ิของเขาถือว่าเป็ นข้องบังคับในขอบเขตใดบ้าง
สิ่ งนี้กระตุน้ ให้เกิดคาถามและข้อสงสัยว่า สิ ทธิ์ เหล่านี้จะได้รับการเคารพ
อย่างไรในอิสลาม เมื่อทฤษฎีท้ งั หมดของอิสลามนั้นขึ้นอยูอ่ ย่างชัดเจนกับ
ความรังเกียจโลกและความน่าหลงใหลของมัน สิ ทธิ ของผูค้ นที่มีต่อกันและ
กันนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของชีวติ ในโลก ตัวอย่างเช่น คนๆ หนึ่งไม่
ควรหยิบฉวย และใช้ทรัพย์สมบัติของผูอ้ ื่นใด เมื่อบุคคลผูห้ นึ่งเห็นว่าสิ่ งใดๆ
ไม่มีค่า เขาก็ยอ่ มเห็นว่าสิ่ งอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องหรื อขึ้นอยูก่ บั สิ่ งนั้นก็
ย่อมไม่มีค่าไปด้วย ดังนั้น เมื่อทรรศนะของอิสลามเห็นว่าตัวของโลกเอง
และชีวติ ทางโลกนั้นไร้ค่า อิสลามจะถือว่าสิ ทธิ ที่เกี่ยวข้องกับโลกและชีวติ
ทางโลกมีความสาคัญและมีค่าควรแก่การเคารพได้อย่างไรได้ ?

๒๒

คุณค่ าในตัวและคุณค่ าทีส่ ั มพันธ์ กบั สิ่ งอื่น
ในการตอบปั ญหาข้อนี้ จะต้องกล่าวเสี ยก่อนว่า เราจะต้องเข้าใจ
ความหมายที่แท้จริ งของทรรศนะของอิสลาม – ที่วา่ โลกไม่มีคุณค่าให้แจ่ม
แจ้งเสี ยก่อน ความคลุมเครื อในเรื่ องนี้จะนาไปสู่ ความสงสัยและความ
หวาดหวัน่ หากว่าจะพิจารณาถึงคุณค่าและความมีค่าของวัตถุเองแล้วทุก
อย่างย่อมมีค่า อีกด้านหนึ่ง ทุกสิ่ งทุกอย่างมีค่าในตัวของมันเอง เพราะทุกๆ
สิ่ งเป็ นสิ่ งหนึ่งของการสร้าง และการสร้างในตัวของมันแล้ว คือ แก่นแท้
ของคุณค่านัน่ เอง นักปรัชญากล่าวว่า ความมีอยูน่ ้ นั มีคุณประโยชน์เท่าเทียม
กัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพิจารณาถึงสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ในด้านความสัมพันธ์กบั
สิ่ งอื่นในฐานะที่มีผลต่ออีกสิ่ งหนึ่ง เราก็จะเห็นว่าเป็ นไปได้ที่วตั ถุสิ่งหนึ่งใน
ความสัมพันธ์กบั วัตถุอื่นจะเป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างจะไร้ค่า นัน่ ก็คือ เป็ นไปได้ที่
มันจะไม่มีผลต่อสิ่ งอื่นเลยไม่วา่ จะเป็ นด้านผลประโยชน์หรื อความสู ญเสี ย
อีกด้านหนึ่ง ก็เป็ นไปได้เท่าๆ กันที่มนั จะมีค่า ในเมื่อมันมีผลเมื่อเป็ นผลบวก
เราก็กล่าวว่า มันมีค่าเป็ นบวก และหากว่ามีผลลบ เราก็กล่าวว่ามีค่าลบ
ด้วยการมองดูที่ค่าบวกซึ่ งเป็ นคุณค่าของสิ่ งหนึ่งที่เกี่ยวกับสิ่ งอื่น-เราจะเห็น
ได้วา่ มันอาจจะเป็ นสิ่ งหนึ่งที่มีสองรู ปแบบ แต่ได้รับการพิจารณาแต่ดา้ น
เดียว ตัวอย่างเช่น ความหมายที่เรากล่าวว่า เงินมีค่าต่อมนุษย์ เราสามารถ
พิจารณาค่าแบบสัมพัทธ์ดว้ ยการเปรี ยบเทียบกับค่าสัมพัทธ์กบั สิ่ งที่สาม เช่น
เงินนั้นมีค่าต่อมนุษย์แค่ไหน เมื่อเปรี ยบเทียบกับสุ ขภาพความรู ้และ
จริ ยธรรม

๒๓

อันเม็ดทรายหรื อแมลงวันหรื อยุงในทรรศนะของมนุษย์น้ นั ไม่มีค่าอย่าง
ใดเลย ความมีอยูข่ องมันไม่มีผลต่อมนุษย์แต่อย่างใด แน่นอนปรากฏว่า
ในขณะที่สิ่งนั้นเองไร้ค่า ดังนั้น สิ ทธิ ที่เกี่ยวกับมันไร้ค่าเช่นกัน ตาม
ทรรศนะของมนุษย์ ส่ วนอีกทางหนึ่ง เงินมีค่าต่อมนุษย์ เพราะว่ามันมี
ประโยชน์ต่อสภาพความเป็ นอยูข่ องเขาและสามารถอานวยประโยชน์ให้แก่
ความคิดและแผนการของเขาได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรี ยบเทียบกับสุ ขภาพ
ความรู ้และเกียรติแล้วมันได้เสี ยคุณค่าของมันไปและกลายเป็ นสิ่ งไร้ค่าไป
ไม่ใช่วา่ มีค่าน้อย แต่ไม่มีคุณค่าเอาเสี ยเลย มิใช่วา่ หากเงินจานวนมีค่ามากพอ
ก็จะเทียบเท่ากับเกียรติยศได้ไม่ใช่เช่นนั้นเลย ผูท้ ี่รักเงินและในเวลาเดียวกัน
ก็มีลกั ษณะสู งส่ งและมีเกียรติน้ นั จะดิ้นรนหาเงินเฉพาะตราบเท่าที่เกียรติยศ
และความเคารพตัวเองยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น และขณะใดที่เงินเป็ น
สาเหตุที่ทาให้เกียรติยศและการเคารพตัวเองของเขาต้องเสี ยไปแล้ว เขาก็จะ
ละเลยเงินจานวนนั้นไม่วา่ จะมากหรื อน้อยก็ตาม แม้วา่ ทรัพย์สมบัติท้ งั หมด
ของโลกจะถูกมอบให้เขากระนั้น เขาก็ยงั ไม่พร้อมที่จะจ่ายราคาแห่ง
เกียรติยศและการเคารพตัวเองเพื่อเงินนั้น ในทรรศนะของบุคลิกเช่นนั้น เงิน
มีคุณค่า แต่ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่มีค่าเท่าเทียมกับการเคารพตัวเองเกียรติยศ และ
จริ ยธรรม-เมื่อเปรี ยบเทียบคุณค่าเช่นนั้น คุณค่าของเงินก็จะจืดจางไปอย่าง
ง่ายดาย ไม่ใช้เป็ นปั ญหาว่าเงินจานวนน้อยไม่อาจไปเทียบได้ แต่เงินจานวน
มากจะเทียบได้ตรงกันข้าม แม้เงินจานวนมากก็ไม่อาจเทียบได้กบั เกียรติยศ
และความเครพแม้แต่นอ้ ยนิดได้

๒๔

ท่านอะลี (อ) ได้แสดงความรู ้สึกออกมาดังนี้
“ในนามแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า! หากว่าฉัน (จะ) ได้รับดินแดนเจ็ดแห่งซึ่ ง
ภายในท้องฟ้าของมันเหล่านั้นมีการขบถต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยแย่งชิงเปลือก
ข้าวบาร์ เล่ยม์ าจากมดแล้ว ฉันก็จะไม่รับเอา!”
นี่ หมายความว่า ชีวติ ทั้งหมดตามทรรศนะของท่านอะลี (อ) แล้วไม่มีค่า
ไปกว่าการกระทาที่ไม่ยตุ ิธรรมแม้แต่ต่อมดตัวเล็กๆ
ในประโยคนี้ท่านอะลี (อ) ไม่ได้ดูถูกคุณค่าของโลกและสิ่ งที่มีอยูใ่ นนั้น
ตรงกันข้าม ท่านยกระดับคุณค่าของความยุติธรรมนั้น
ท่านไม่ได้จงใจที่จะบอกเราว่า โลกและทุกสิ่ งที่อยูใ่ ต้ตอ้ งฟ้าเป็ นสิ่ งไร้ค่า
แต่ท่านก็ไม่ตอ้ งการมันเลย ถ้าหากต้องแลกเปลี่ยนกับการกระทาสิ่ งที่ไม่
ยุติธรรมต่อมด สิ่ งที่ท่านได้บอกเราก็คือว่าความอยุติธรรมนั้นเป็ นเรื่ องร้าย
กาจเสี ยจนทุกสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับชีวติ เป็ นสิ่ งที่ไร้ค่าไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วง
ระยะเวลาอันน้อยนิดแห่งความอยุติธรรมที่เกิดจากการแย่งชิงเปลือกขนมปั ง
ข้าวบาร์เลย์มาจากมด ดังนั้น เราจะเห็นว่าโลกไม่มีคุณค่าในทรรศนะของ
ท่านศาสดานั้นถูกต้องตามความหมายแห่งการเปรี ยบเทียบคุ ณค่าหรื อพูดอีก
อย่างหนึ่งว่า โลกไม่มีคุณค่า หากว่าคนๆ หนึ่ง ต้องยกเลิกจริ ยธรรมและหลัก
สาคัญ-โกหก ไม่รักษาคาพูด สร้างความอยุติธรรม เหยียบย่าสิ ทธิของผูอ้ ื่น
และอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อโลกและผลประโยชน์ทางวัตถุ

๒๕

โลกไม่มีคุณค่าในแง่ที่วา่ เราก่อความอยุติธรรมด้วยการสร้างความ
เดือดร้อนให้ผอู ้ ื่นเพื่อความสุ ขทางโลกและความสะดวกสบาย หรื อแม้แต่
การที่เราเหยียบย่าสิ ทธิ ของมดก็ตาม

เหตุผลของมนุษย์
การใช้เหตุผลนั้นเป็ นทางที่ดีที่สุดในการคิดและในการมองสิ่ งต่าง ๆ เป็ น
สิ่ งดีงาม เป็ นการผิดที่จะคิดว่าทรรศนะของศาสนามีอยูว่ า่ โลกนี้มีค่าน้อย
เสี ยจนกระทัง่ เราไม่ได้รับการบอกเล่าถึงผลของการกล่าวเท็จ การกระทาที่
หลอกลวงหรื อความอยุติธรรมที่กระทาขึ้นก็ไร้ผล ความจริ ง ก็คือว่า ศาสนา
นั้นให้ความสาคัญเป็ นอันมากต่อสิ ทธิ และหลักการ ความเชื่อศรัทธาและ
จริ ยธรรม ศาสนาถือว่า เราจะต้องมองข้ามโลกและสิ่ งที่มีอยูใ่ นโลกไปเพื่อ
สิ่ งเหล่านี้
และนี่คือความจริ ง ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และคุณค่าทางจิตใจ
เราก็จะไม่สามารถสรุ ปเป็ นอย่างอื่นได้ ทัว่ โลก แม้แต่นกั วัตถุนิยมก็ยงั ต้อง
ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ และหลักการ และถือว่า ความสะดวกสบายทางวัตถุ
และความสาราญเป็ นสิ่ งเล็กน้อยกว่าความเชื่อ หลักการและสิ ทธิ
อย่างไรก็ตาม ความจริ งยังมีอยู่ เรื่ องนี้อธิ บายไว้อย่างสมบูรณ์ในภาษา
เฉพาะอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงถึงความไร้ค่าและความไม่สาคัญของโลก นัน่ คือ
ภาษาศาสนา

๒๖

แค่เหตุผลนี้จะมอบให้มนุษย์ชาติ มนุษย์จะถูกทาให้เชื่อว่าความศรัทธา
หลักการ และสิ ทธิ น้ นั มีความสู งส่ งกว่า ความสุ ขสบายและความสาราญทาง
วัตถุก็แต่เมื่อมีพ้นื ฐานแห่งศาสนาอยูท่ ี่ น้ นั พื้นฐานในการยอมรับว่า
มนุษยธรรมอยูเ่ หนือกว่าผลประโยชน์ทางโลกก็หมดไปด้วย
อีกด้านหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่เราพิจารณาถึงโลกเอง โดยมองข้ามความจริ ง
ที่วา่ คนเราได้ทาบาป คัดค้านหลักการ เหยียบย่าสิ ทธิ ก็เพราะเห็นแก่โลก
เราก็จะเห็นว่าโลกมีค่าในทางบวกสาหรับเรา
ท่านศาสดาผูบ้ ริ สุทธิ์ ได้กล่าวว่า “โลกนี้เป็ นที่ไถหว่านสาหรับโลกหน้า”
หรื อท่านอะลี (อ) ได้กล่าวว่า “มันเป็ นสถานที่สาหรับก้มกราบของผูท้ ี่รัก
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นสถานที่แห่งการนมัสการของศาสนทูตของพระองค์ เป็ น
สถานที่สาหรับการลงวิวรณ์ (วะฮีย)์ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า และเป็ นท้องตลาด
สาหรับผูป้ กป้องพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ศาสนาอิสลามพร้อมด้วยระบบที่บริ สุทธ์ของมัน มิได้ลดคุณค่าของโลก
ดังที่เข้าใจกัน สิ่ งที่อิสลามทา ก็คือ การยกระดับและโฆษณาถึ งคุณค่าทาง
จิตใจ ถึงการตักเตือนให้มีการกระทาที่มีคุณธรรมเพื่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า (ตักวา)
และสิ ทธิทางสังคม ทั้งหมดนี้ มีคนจานวนน้อยเท่านั้นที่เข้าใจ ดังนั้น ความ
ไร้ค่าของโลก ก็คือ ความไร้ค่าในเชิงเปรี ยบเทียบ มิใช่วา่ ไม่สอดคล้องที่มีอยู่
ในนั้นแต่อย่างใด
ดังนั้น ข้อกาหนดของอิสลามเกี่ยวกับสิ ทธิ ซ่ ึ งได้กล่าวไว้แล้วในการ
อภิปรายในตอนนั้น จึงเป็ นการบ่งบอกถึงความจริ งว่าความไร้ค่าของโลกใน
ทรรศนะของอิสลามนั้น ก็คือ ความไร้ค่าในเชิงเปรี ยบเทียบ นัน่ เอง

๒๗

ความยุติธรรมและชะตากรรมของสั งคม
ประการที่สอง ในการตอบปั ญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าขอถามว่า อิสลาม
ต้องการให้สังคมมุสลิมดารงอยูห่ รื อไม่ แน่นอน อิสลามย่อมต้องการดัง่ นั้น
จากนั้นข้าพเจ้าก็จะถามว่าเป็ นไปได้ไหมสาหรับสังคมอิสลามที่จะมีชีวติ อยู่
โดยปราศจากการหมุนอยูร่ อบแกนแห่งความยุติธรรมและการรักษาสิ ทธิ
ของสมาชิกของมัน
ท่านศาสดา ผูป้ ระเสริ ฐของเราไม่ได้บอกเราดอกหรื อว่า “ทรัพย์สมบัติ
อาจเหลืออยูก่ บั ผูไ้ ม่ศรัทธาได้แต่จะไม่เหลืออยูก่ บั ผูอ้ ยุติธรรม?” นัน่ ก็คือ
เมื่อสังคมมีความใจกว้างและยุติธรรม มันก็สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างไม่
เปลี่ยนแปลงถึงแม้วา่ สมาชิกของมันจะเป็ นคนนอกศาสนา ในทางตรงกัน
ข้าม เมื่อความอยุติธรรมแผ่ไปทัว่ สังคม อันเป็ นผลมาจากความแตกต่างทาง
ชนชั้น สังคมก็จะไม่ดารงอยูอ่ ย่างเดิม ถึงแม้วา่ สมาชิกของสังคมนั้นจะมี
ความเชื่อความศรัทธาเป็ นมุสลิมทั้งสิ้ นก็ตาม
พระมหาคัมภีร์กุรอานนั้นเต็มไปด้วยโองการที่บอกเราถึงเหตุผลแห่ง
ความพินาศของประชาชนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อนั เนื่องมาจากความอยุติธรรมของ
พวกเขาเอง ในตอนหนึ่งเราได้รับการบอกเล่าว่า “และผูอ้ ภิบาลของเจ้าไม่ได้
ทรงทาลายล้างบรรดาเมืองต่างๆโดยอยุติธรรมเลย ในเมื่อชาวเมืองเหล่านั้น
่ (11:117)
ยังประพฤติตวั ดีอยู”

๒๘

นักตีความส่ วนมากเห็นพ้องกันว่าที่กล่าวถึง “ความอยุติธรรม” คือ
ความอยุติธรรมของการตั้งภาคี (ชิริก) นัน่ เอง เพราะการตั้งภาคีน้ นั เป็ น
ความอยุติธรรมชนิดหนึ่ง “แท้จริ งการตั้งภาคีน้ นั เป็ นความอยุติธรรมอัน
ใหญ่หลวงยิง่ ” (31:13)
ดังนั้น จึง เป็ นเรื่ องที่เห็นได้วา่ สิ่ งที่เราได้รับการบอกกล่าวก็คือ พระผู ้
เป็ นเจ้าผูท้ รงบริ สุทธิ์ และยิ่งใหญ่ไม่ได้ทาลายอารยธรรม เพราะความไม่
ศรัทธาหรื อการเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ของผูค้ น ตราบเท่าที่สิทธิ ทางสังคม
และความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็ นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม ดังนั้น นี่
จึงเป็ นเหตุผลข้อที่สองที่วา่ เหตุใดอิสลามจึงบรรจุขอ้ บังคับเกี่ยวกับสิ ทธิ ทาง
โลกและทางศีลธรรมไว้

บทบาทของความยุติธรรมและความถูกต้ องทางสั งคมในด้ าน
จิตใจ
ประการที่สาม ขอให้เราสมมติวา่ ความไร้ค่าของโลก มิได้เป็ นไปในเชิง
เปรี ยบเทียบและสัมพัทธ์ ขอให้เราสมมติวา่ โลกในทรรศนะของศาสนานั้น
เป็ นสิ่ งชัว่ ร้ายที่ไร้คุณสมบัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าเราสงสัยอย่างนี้ ก็ยงั มีอย่าง
หนึ่งซึ่ งเราไม่อาจสงสัยได้เลย นัน่ คือ เหตุผลและจุดหมายซึ่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ได้ส่งบรรดาศาสดามายังเรา ศาสดาทั้งหลายได้มาเพื่อสอนศรัทธาอัน
บริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง “ฉันถูกส่ งมาเพื่อทาให้จริ ยธรรมสมบูรณ์ ”
ท่านศาสดากล่าวไว้ดงั นี้ ท่านได้สนับสนุนให้ผคู ้ นประพฤติดีและ
หยุดยั้งพวกเขาจากการกระทาชัว่ ในทรรศนะของอิสลามสิ่ งต่างๆ ในกลุ่ม

๒๙

หนึ่งดีและสิ่ งต่างๆ ของอีกกลุ่มหนึ่งไม่ดี ท่านศาสดาได้มาเชิญชวนให้
มนุษยชาติไปสู่ ความดีและให้ขจัดความชัว่ ออกไป

๓๐

ย่อมเป็ นที่กระจ่างแจ้งต่อทุกคนว่าคาสอนของอิสลามมีอยูส่ ามส่ วน คือ
ความเชื่อ (อะกออิด) จริ ยธรรม (อัคลาก) และคาสั่ง (อะห์กาม) ที่เกี่ยวกับการ
กระทา ความเชื่อนั้นรวมทั้งความเชื่อในพระผูเ้ ป็ นเจ้า และเอกภาพของ
พระองค์ ความเชื่อในท่านศาสดาและเชื่อในผลรางวัลและการตอบแทนใน
โลกหน้า ด้วยตัวอย่างเช่น คาสอนทางจริ ยธรรมได้บอกเราให้เป็ นผูอ้ ่อน
น้อม ภักดีต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า (ตักวา) พอใจในพระผูเ้ ป็ นเจ้า กตัญญู อดทน ให้
อภัยและกรุ ณา เป็ นผูร้ ักสัญญาและสมานฉันท์กบั คนอื่นๆ
มีจิตใจที่บริ สุทธิ์ พน้ จากความมุ่งร้ายแห่งการอิจฉาริ ษยา (ฮิซาดัต) เจตนา
ร้าย หวาดกลัวและตระหนี่ไม่สร้างความอยุติธรรมและมุ่งร้ายและอื่นๆ การ
สั่งให้กระทาเหล่านี้เป็ นที่รู้จกั กันดี ข้อกาหนดบางอย่างแบ่งออกเป็ นหมู่
ภายใต้หวั ข้อของการเคารพภักดี (อิบาดัต) ซึ่ งมีอยูใ่ นหลายรู ปแบบเช่น การ
ถือบวช ทาฮัจญ์ ญิฮาดและบัญชาให้กระทาสิ่ งที่ยอมรับกันว่า เป็ นความดี
และละเว้นจากสิ่ งที่ได้รับการรังเกียจว่า เป็ นความชัว่ (อัมริ บิลมะอฺรูฟ วะ
นาฮีอะนิลมุนกัร) และอื่นๆ มีอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กนั ทาง
สังคม อย่างเช่น ข้อห้ามจากการพูดเท็จ การลอบกัด การด่าทอ การฆาตกรรม
การดื่มของมึนเมา การพนัน การกินดอกเบี้ย การเสแสร้งและอื่นๆ
ดังนั้น ถ้าหากว่าเราสงสัยไม่แน่ใจในเรื่ องใดแล้ว แนวทางแห่งคาสอน
ทางศาสนาเหล่านี้ก็จะทาให้เราเข้าใจได้ชดั เจนอย่างแท้จริ ง ไม่มีใครปฏิเสธ
ว่าจุดสาคัญของอิสลาม ก็คือ การถือว่าสิ่ งที่ดีน้ นั ควรเกิดขึ้นและสิ่ งไม่ดีก็ไม่
ควรเกิดขึ้น

๓๑

ทีน้ ี ขอให้เราตั้งปั ญหากับตัวเองว่า เมื่อมีการรักษาสิ ทธิของผูค้ นไว้ และ
สังคมมีความถูกต้องไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชงั ไม่มีความขาดแคลนและไม่มี
ความรู ้สึกในหมู่ประชาชนว่าถูกหลอกลวง ความเชื่อที่บริ สุทธิ์ จริ ยธรรม
หัวใจและการกระทาจะมีมากขึ้นในสังคมหรื อไม่ และพื้นฐานอาชญากรรม
จริ ยธรรมที่ไม่ถูกต้องและความเชื่อที่นอกลู่นอกทางจะลดลงไปไหม? หรื อ
ว่าตรงกันข้าม คือ สังคมที่ไม่ยตุ ิธรรมจะเป็ นสถานที่สาหรับชาระล้างดวง
วิญญาณให้บริ สุทธิ์ และทาให้ตวั ตนที่ละเอียดอ่อนยิง่ ดีข้ ึน
ยิง่ มีความอยุติธรรมมากที่สุด มีการสู ญเสี ยความไม่ลงรอยกัน และความ
ขัดแย้งกันมากเท่าไรก็ยงิ่ ดีข้ ึนเท่านั้นเช่นนั้นหรื อ ? ทรรศนะทั้งสองนี้อนั
ไหนถูกต้อง? หรื อมีความเป็ นไปได้ว่า เงื่อนไขของสังคมไม่วา่ จะเป็ นแบบ
ไหนก็ตาม ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับจริ ยธรรมของบุคคล และการ
คานึงถึงเรื่ องจริ ยธรรมเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง ?
ไม่มีคนมีสติดีคนไหนที่จะกล่าวว่า สังคมยิง่ ยุง่ เหยิงมากขึ้นซึ่ งเกี่ยว
เนื่องมาจากความยุติธรรมและสิ ทธิ มีมากเท่าไรพื้นฐานสาหรับความ
บริ สุทธิ์ ของความศรัทธาและการขัดเกลาตัวเองและการกระทาที่ถูกต้องก็จะ
ยิง่ สมบูรณ์ข้ ึน อย่างมากที่สุดที่จะพูดได้ ก็คือ ความมีอยูแ่ ละความไม่มีอยู่
ของความยุติธรรมในสังคม การรักษาสิ ทธิ และไม่รักษาสิ ทธิ ของผูค้ น จะไม่
ก่อให้เกิดความแตกต่างต่อจริ ยธรรมของบุคคลแต่อย่างใด
ความคิดของคนเคร่ งศาสนาจานวนมากในปั จจุบนั นี้มีอยูว่ า่ นี่เป็ น
ขอบเขตสองอย่างที่ต่างกันไม่มีทางที่จะเกี่ยวข้องกันได้เลย

๓๒

อย่างไรก็ตาม ใครที่คิดในแนวนี้ควรได้รับคาบอกเล่าว่า ขอแสดงความ
ยินดีแก่ความเข้าใจอันคลุมเครื อของท่านขอแสดงความยินดีต่อแนวความคิด
อันน่าเย้ยหยัน สภาพทัว่ ไปความมีอยูแ่ ละไม่มีอยูข่ องความยุติธรรมในสังคม
นั้น มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ จริ ยธรรมของมนุษย์หรื อแม้แต่กระทัง่ มีผล
ต่อความคิดและความเชื่อของมนุษย์อย่างแน่นอน สิ่ งเหล่านี้มีผลทั้งสาม
ระดับ คือระดับความคิดและความเชื่ อระดับคิดเรื่ องโชคชะตาที่ปรากฏ
ขึ้นมามีอยูไ่ ม่มากไปกว่าสองแหล่ง แหล่งหนึ่ง คือ ศาสนา บางครั้ง กวีก็
ได้รับการดลใจจากโองการของพระมหาคัมภีร์กุรอานอันบริ สุทธิ์ และ
แบบอย่างของท่านศาสดาและของบรรดาอิมามนั้นเราจะไม่พบตอนใดเลยที่
พูดถึงเรื่ องโชคชะตา แหล่งความดลใจอื่นที่เป็ ฯไปได้คือเหตุผลและความรู ้
ทางปรัชญา แต่กระนั้นก็ดีนบั จากสมัยดั้งเดิมมานั้น เมื่อไรก็ตามที่มีการพูด
ถึงโชคชะตาในวงการเช่นนั้นหรื อในหนังสื อ ก็จะเป็ นการพูดถึงมันในฐานะ
ที่เพียงเรื่ องไสยศาสตร์ เท่านั้นเอง
ถ้าเช่นนั้น ความคิดเกี่ยวกับโชคชะตาและอานาจที่น่าประหลาดของมัน
เกิดขึ้นมาจากไหนเล่า ในเมื่อคิดกันว่าอานาจของโชคชะตานั้นมีอยู่
เหนือกว่าเหตุผล ความรู ้ งาน ความทักษะ อุตสาหกรรม ความเข้มแข็ง และที่
จริ งแล้วก็คือทุกสิ่ งนัน่ เอง

๓๓

พื้นฐานแห่งการดลใจสาหรับความคิดแบบของมารร้ายนี้มิใช่อะไรมาก
ไปกว่าความไม่เป็ นระเบียบของสังคมเป็ นระบบที่คนบางคนมีสิทธิ พิเศษ
และคนส่ วนมากขาดสิ ทธิ เป็ นระบบเลือกที่รักมักที่ชงั โดยปราศจากความดี
งาม เมื่อใดก็ตามที่ความยุติธรรมของสังคมโยกคลอนไป เมื่อใดก็ตามที่ไม่มี
การรักษาคุณงามความดีและสิ ทธิไว้ เมื่อใดก็ตามที่การถือเอาตัวบุคคลและ
การยอมรับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มีอิทธิ พลสู งกว่าและเหนือกว่าการพิจารณาถึง
ความสามารถและความดีงาม เมื่อใดก็ตามที่สิ่งนี้เกิดขึ้น ความคิดในเรื่ อง
โชคชะตาและความคิดในทานองที่แท้จริ งของโชคชะตาได้เป็ นอย่างดี พวก
เขาอาจหาหลักฐานที่จะพิสูจน์ความมีอยูข่ องมันหรื อคานิยามของมันได้ก็
ตาม ก็ยงั ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะตอบได้
ผูย้ งิ่ ใหญ่เหล่านี้ได้แต่เพียงสังเกตุภาวะที่คลุมเครื อแปลกประหลาด และ
จากนี้เองความเชื่อในเรื่ องโชคชะตาจึงเกิดขึ้นมา อะไรหรื อที่พวกเขา
สังเกตเห็น พวกเขาอยูใ่ นสังคมและแลเห็นในทางหนึ่งว่าคนเราใช้ระยะเวลา
ในช่วงชีวติ ของเขาไปในการต่อสู ้ดิ้นรน แต่กระนั้นก็ยงั มีชีวติ อยูก่ บั ความ
สะดวกสบายและความสาเร็ จเป็ นสิ่ งที่ได้รับความนับถือ สิ่ งที่พวกเขาเห็น
การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป ให้มีความสุ ขอยูก่ บั ความสะดวกสบายและ
ความสาเร็ จเป็ นสิ่ งที่ได้รับความนับถือ สิ่ งที่พวกเขาเห็น ก็คือ ความชัว่ ร้าย
ได้รับเกียรติและความมีเหตุผลกลับได้รับการปฏิบตั ิต่ออย่างดูถูก สิ่ งที่พวก
เขาได้เห็น ก็คือ ความขาดสมดุลระหว่างการต่อสู ้ ทักษะและความชานาญใน
ด้านหนึ่งและความปลาบปลื้ม กาไรและสิ ทธิ ส่วนบุคคลของคน ๆ หนึ่งใน
อีกด้านหนึ่ง เพราะว่านี่เป็ นสิ่ งที่เขาได้เห็นในสังคมของพวกเขา ข้อสังเกต
เกี่ยวกับสังคมของพวกเขาก็จะค่อย ๆ เข้าสู่ แบบของปรัชญา ซึ่งสามารถเรี ยก
กันว่า “ปรัชญาแห่งโชคชะตา”

๓๔

ชื่อที่คนเหล่านี้มอบให้แก่กรณี ของความวุน่ วายจากความยุติธรรม ไม่วา่
พวกเขาจะเข้าใจมันหรื อไม่ ก็คือ คาว่าโชคชะตา และบางครั้งก็ยกย่องมัน
เหมือนกับคนปั ญญาอ่อนโชคชะตาความคิดและปรัชญา ไม่มีแหล่งที่มาแต่
อย่างใ ดยกเว้นจากความยุง่ เหยิงของส่ วนแบ่งที่อยุติธรรม ไม่ถูกต้องใน
สังคมเท่านั้น
เมื่อมองข้ามแหล่งนี้ไป แหล่งแห่งการดลใจสาหรับความจริ ยธรรมและ
ศีลธรรม กับระดับของพฤติกรรมและจริ ยธรรม

ความยุติธรรมในสั งคม ความคิดและความศรัทธา
ประการแรก ขอให้เรามุ่งมาที่ระดับความคิดและความเชื่อ เมื่อไรก็ตามที่
เราหันมาดูงานเขียนและทรรศนะของงานและความคิดของนักเขียนและนัก
กวีที่ยงิ่ ใหญ่ของอิสลามแล้ว เราก็จะเห็นได้วา่ ในขณะที่คนเหล่านั้นได้รู้ถึง
ความเป็ นจริ งอันยิง่ ใหญ่ พวกเขาก็ได้พบการแสดงออกอันบริ สุทธิ์ แห่งความ
รอบรู ้ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า (ฮิกมะฮ์) และจะกลายเป็ นผูท้ ี่มีความคิดและ
ทรรศนะที่ละเอียดอ่อน แต่ก็ยงั มีอยูบ่ างเวลาที่ความคิดของพวกเขายังมีราคี
อันเหลือไว้ให้พวกเราแปลกใจกัน ตัวอย่างเช่น เราเห็นคนเหล่านั้นให้ความ
สาคัญในเรื่ องโชคชะตา สิ่ งอันไม่สมควรจากสิ่ งทั้งหมดซึ่ งสร้างความ
ตื่นเต้นให้แก่พวกเขามากที่สุดก็คือโชค ด้วยการกล่าวว่า “ตัวของมนุษย์อาจ
หลับได้ แต่โชคของเขาตื่นอยูเ่ สมอ!” ในทรรศนะของคนเหล่านี้ เมื่อโชคเกิด
ขึ้นมาคราใด สิ่ งอื่น ๆ ทั้งหมดก็ไร้ค่า ทั้งความรู ้ เหตุผล การต่อสู ้ ทักษะ
ความสามารถ งานฝี มือ ความเข้มแข็งของอาวุธ -เมื่อเปรี ยบเทียบกับโชคแล้ว
สิ่ งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีค่าอะไรเลย!

๓๕

มีบทกวีและข้อเขียนเกี่ยวกับโชคชะตานับพันที่ถูกเขียนขึ้นโดยคนมี
ชื่อเสี ยงยิง่ ใหญ่ แน่ล่ะหากคนเหล่านี้ถูกถามถึงลักษณะของโชคชะตาที่
แท้จริ ง
ไม่วา่ ที่พวกเขาจะนิยามมันได้หรื อไม่ และเมื่อพวกเขาได้นิยามมันอยู่
บ่อย ๆ จนรู ้ถึงลักษณะเดียวกันก็จะแข็งกล้าและเป็ นที่นิยม นี่เป็ นเพราะว่า
โชคชะตานั้นหมายถึงการไม่มีสิ่งหนึ่งเป็ นเงื่อนไขสาหรับสิ่ งอื่นอันใด
จะมีอะไรแตกต่างกันเล่าระหว่างผูท้ ี่ถือว่ามีผลแห่งความมานะพยายาม
และการดิ้นรนต่อสู ้ ผูม้ ีความเชื่อว่า
“มนุษย์จะไม่ได้รับสิ่ งใด นอกจากสิ่ งที่เขาได้ดิ้นรนหาเท่านั้น ” (53:39)
กับคนที่กล่าวว่าความพยายามทั้งหมดย่อมไร้ผลและไม่มีอะไรในชีวติ ที่
เป็ นเงื่อนไขสาหรับสิ่ งอื่น ๆ ? มีความแตกต่างกันแค่ไหนระหว่างผูม้ ีความ
เชื่อว่า
“แท้จริ งอัลลอฮ์ ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชุมชนใด จนกว่าพวกเขา
จะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเอง” (13.11) 4
กับผูเ้ ชื่อในโชคเคราะห์! ดังนั้นจึงเป็ นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า
คุณค่าของความยุติธรรมในสังคมมีผลต่อความคิดและความเชื่ออย่างไร

๓๖

การมองดูพระผู้เป็ นเจ้ าในแง่ ร้าย
หากเรามองดูงานเขียนของมุสลิมอีกครั้งเราก็จะพบตัวอย่างอื่นๆ อีก
เราจะสังเกตเห็นว่าแนวความคิดเช่นนั้น อาจเรี ยกได้วา่ “ความรู ้สึกโทษ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
ซึ่งหมายถึง การสาปแช่งวงจรแห่งการสร้างสรรค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
อันมีผลต่อชีวติ ด้านวัตถุของบุคคลนัน่ เอง! พระองค์ถูกเรี ยกว่าทรราชย์ผกู ้ ด
ขี่โหดร้าย แต่ละชื่อและทุกๆ ชื่อของพระองค์ซ่ ึ งบอกถึงเรื่ องราวแห่งการ
กดขี่ ข่มเหง ทรยศและหลอกลวง ได้ถูกมอบให้แด่พระองค์จนถึงขั้นที่
กล่าวว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้ามีเจตนาร้ายต่อความดีและความบริ สุทธิ์ เอาทีเดียว
อย่างไรก็ตาม การร้องทุกข์ต่อว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่ องสวรรค์
เจ็ดชั้น เวลาและที่วา่ งแห่งการสร้างโลกตรงข้ามมันเป็ นการร้องทุกข์ถึง
สภาพแวดล้อมทางสังคมของตัวผูฟ้ ้องร้องเอง อะไรก็ตามที่พวกเขากล่าวมา
นั้น คือผลสะท้อนของบุคลิกลักษณะ ความรู ้สึกภายในจิตใจตัวเขาเอง
นัน่ เอง ยิง่ กว่านั้นคาพูดของตัวเองเท่านั้นแต่ยงั ร้องทุกข์ถึงสภาพแห่งยุคสมัย
ของเขาและสังคมทั้งหมดด้วย เมื่อกวีมองไปรอบตัวเขาและแลเห็นความ
อยุติธรรมและความกดขี่อยูท่ ุกหนทุกแห่งไม่วา่ เขาจะไม่เข้าใจถึงมูลเหตุ
หรื อว่าจะไม่เข้าใจถึงมูลเหตุหรื อว่าจะไม่เข้าใจ แต่ก็ไม่สามารถกล่าวออกมา
ได้ทุกอย่างก็ตาม ดูเหมือนว่าเขาจะเปิ ดทางให้แก่ความรู ้สึกในสิ่ งที่เขาแล
เห็นเหมือนกับ “กงล้อ อันคดงอของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ผลที่ตามมาจากสภาพ
เหล่านี้ก็คือการมองโลกไปในแง่ร้ายและความหวาดระแวงสงสัยในเรื่ อง
กระแสแห่งการสร้างได้ถูกพัฒนาขึ้น

๓๗

ความคิดเกิดกล้าแกร่ งขึ้นกว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้านั้น มีความอยุติธรรมต่อ
ความดีของมนุษย์ชาติและระหว่างพระผูเ้ ป็ นเจ้ากับความดี น้ นั มีศตั รู และ
ความมุ่งร้ายโบร่ าโบราณรู ปแบบหนึ่ง ในสภาพเช่นนั้น แน่นอนผูค้ นจะ
กลายเป็ นผูม้ ีเจตนาร้าย พวกเขาจะแสดงความชัว่ ร้ายต่อสิ่ งถูกสร้างหรื อ
แม้แต่กบั พระผูส้ ร้างเอง
ดังนั้น ผลโดยตรงต่อความบิดเบี้ยวของความยุติธรรมทางสังคม คือ
ความบิดเบี้ยวแห่งแบบแผนของความคิด พร้อมกับความเชื่อในระบบที่ยงุ่
เหยิงและความไร้ค่าขององค์ประกอบอันแท้จริ งของความรุ่ งเรื องซึ่ งปรากฏ
ในรู ปแบบของความเชื่อในโชคชะตา อันเป็ นผลที่เราจะพบได้แม้แต่ในงาน
เขียนของมุสลิม อีกอย่างหนึ่ง คือ ความคิดในแง่ร้ายและความระแวงสงสัย
“การมีความคิดในแง่ร้าย” ต่อสิ่ งถูกสร้างและพระผูส้ ร้างผูบ้ ริ สุทธิ์ เหล่านี้
เป็ นผลสะท้อนสองอย่างของความอยุติธรรมในเรื่ องความคิดและความเชื่อ

ความยุติธรรมในสั งคมและจริยธรรม
คราวนี้ ขอให้เราดูวา่ ระบบสังคมที่แพร่ หลายอยูน่ ้ ี เป็ นมูลเหตุแห่งการ
ทุจริ ตจริ ยธรรมและรบกวนจิตวิญญาณอย่างไร จริ ยธรรมที่ดีและเลว ก็
เหมือนสิ่ งอื่นๆ ในโลกนัน่ แหละ ย่อมมีมูลเหตุ ทั้งจริ ยธรรมที่ดีและ
จริ ยธรรมที่ไม่ดีต่างก็ไม่เคยปรากฏโดยไม่มีสาเหตุ เบ้าหลอมและธรรมชาติ
ของบุคคลเป็ นสิ่ งที่มีประสิ ทธิภาพสภาพและข้อแนะนาของสิ่ งแวดล้อมนั้น
มีผล และอย่างหนึ่งที่มีผลอย่างแน่นอนต่อการทุจริ ตในด้านจริ ยธรรมของ
บุคคลและทาจิตวิญญาณของเขาเป็ นพิษ ก็คือ การสู ญเสี ยและความรู ้สึกว่า
ถูกหลอกลวง ความอิจฉามุ่งร้ายเจตนาร้าย ความเป็ นศัตรู และความประสงค์
ร้าย ทั้งหมดนี้เริ่ มต้นจากที่นี่เอง

๓๘

ข้ อยกเว้ น
แน่ละต้องมีขอ้ ยกเว้นอยู่ มีคนที่ขาดแคลนอยูซ่ ่ ึ งการกระทาที่อยุติธรรม
ไม่มีผลต่อเขา อย่างไรก็ตาม คนเช่นนั้นมีจุดเด่นอยู่ คือ จิตวิญญาณของเขามี
ภูมิคุม้ กันต่อความชัว่ ดังกล่าว พลังแห่งศรัทธาของพวกเขามีอยูม่ ากเสี ยจน
ความชัว่ ร้ายเช่นนั้นถูกยับยั้งไว้ คนพิเศษเช่นนั้นอยูใ่ นระดับเหนือกว่าระดับ
ความคิดของคนทัว่ ไป – ขอให้เรายกตัวอย่าง:
ขอให้นึกถึงครอบครัวหนึ่งซึ่ งประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูก ๆ ในบ้าน
ของครอบครัวนี้ อาหาร ผลไม้ ของหวานและเสื้ อผ้าทั้งหมดถูกแบ่งกันใน
ครอบครัว ความคิด ทรรศนะ
และความรู ้สึกของลูกในโอกาสเช่นนั้นย่อมไม่เหมือนกับความคิด
ทรรศนะ และความรู ้สึกของพ่อแม่ พวกเขาไม่ได้อยูใ่ นระดับเดียวกัน พวก
เขามีอยูส่ องระดับ
ประการแรก ความรู ้สึกที่ลูกมีต่อกันและกัน : เมื่อไรก็ตามที่ลูกคนหนึ่ง
เห็นว่าส่ วนของอาหาร ผลไม้ ของหวานหรื อเสื้ อผ้าของตนมีนอ้ ยกว่าคนอื่น
ๆ เขาก็จะเสี ยใจ จะขัดเคืองจะคร่ าควญและเพราะว่าพวกเขามีความรู ้สึกว่า
ขาดทุนและตกอยูใ่ ต้ความอยุติธรรม เขาก็จะเกิดความตั้งใจที่จะแก้แค้น
ขึ้นมา ดังนั้นพ่อแม่ที่ตอ้ งการให้ลูกมีความสุ ข และมีสุขภาพกายและจิตใจดี
จึงพบว่าเป็ นเรื่ องจาเป็ นที่จะต้องหลีกเลี่ยงจากรู ปแบบแห่งการเลือที่รักมักที่
ชังเสี ยตั้งแต่ตน้

๓๙

การเลือกที่รักมักที่ชงั เป็ นเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้ง เป็ นเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความอิจฉามุ่งร้าย และเมล็ดพันธุ์แห่งการแก้แค้น การเลือกที่รักมักที่ชงั
กลายเป็ นมูลเหตุของความกดดัน ความระทมทุกข์ และไร้ความสุ ขในจิตใจ
ของลูกที่ตอ้ งสู ญเสี ย และเด็กที่เคยเป็ นที่ชื่นชมก็จะกลายเป็ นเด็กเห็นแก่ตวั
ไม่ไว้วางใจคนอื่น มีเจตนารมณ์ที่อ่อนแอ ก่อความผิดอย่างรวดเร็ วจนอาจ
เรี ยกได้วา่ เสี ยคน พ่อแม่ส่วนมากเมื่อลูกเกิดไม่สบายขึ้นมาก็จะพาไปหาหมอ
แต่พวกเขาให้ความสนใมจแต่เพียงเล็กน้อยต่อสุ ขภาพและความสมบูรณ์
แห่งจิตใจของลูกๆ ของพวกเขา สิ่ งเหล่านี้พวกเขาคิดว่าไม่สาคัญ ในขณะที่
ความสาคัญของสุ ขภาพจิตนั้นมีไม่นอ้ ยไปกว่าสุ ขภาพกายเลย ตามความจริ ง
แล้วมันสาคัญกว่ามากมายนัก
ประเด็น ก็คือว่า เพราะเหตุวา่ เด็กคิดในระดับหนึ่ง การขาดความสัมพันธ์
แก่กนั และกัน ย่อมมีผลร้ายแก่ท้ งั สองผ่าย อย่างไรก็ตาม พ่อแม่มีความคิด
และเหตุผลอยูใ่ นระดับสู ง ได้คิดด้วยแนวทางที่แตกต่างกันไปและมีรูปแบบ
แห่งความกรุ ณาเป็ นพิเศษ พ่อแม่เหล่านั้นมิได้เดือดร้อนใจจากการสู ญเสี ย
ชนิดนี้ ไม่วา่ เขาจะได้รับอาหารหรื อผลไม้หรื อของหวานน้อยกว่าลูกของเขา
หรื อไม่ได้รับเลยก็ตาม ก็ไม่ใช่วา่ เขาจะไม่มีความสุ ข เขาไม่รู้สึกคับแค้นใจ
อะไร
ในสังคมนี้ก็เช่นเดียวกัน บุคคลพิเศษผูซ้ ่ ึ งเหมือนกับพ่อแม่ของชาติ
ไม่ได้รับผลของการสู ญเสี ยอะไรไปในสภาพของการต้องสู ญเสี ย และ
ความอยุติธรรม คนเหล่านี้ก็เหมือนกับพ่อแม่ท้ งั หลายที่ตอ้ งการสิ่ งที่ดีที่สุด
สาหรับลูก ๆ ของตนคือต้องการสิ่ งดีที่สุดสาหรับชาติของพวกเขา

๔๐

ในสงครามอุฮุด ท่านศาสดาผูบ้ ริ สุทธิ์ เมื่อถูกศัตรู ของท่านขว้างหิ นใส่
หน้าของท่าน และทาให้ท่านฟันหัก ได้ยกมือขึ้นขอพรโดยกล่าวว่า
“โอ้ พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอทรงนาทางให้ประชาชนของข้าพระองค์ (และยก
โทษให้พวกเขาเถิด)เพราะว่าแน่แท้พวกเขาเป็ นผูไ้ ม่รู้”
ในทานองเดียวกัน เมื่อพูดถึงสวนผลไม้ฟะดัก ท่านอะลี (อ) ได้กล่าวว่า
“กลุ่มหนึ่งโลภอยากจะได้มนั อีกกลุ่มใช้มนั อย่างเสรี ฉันจะทาอะไรกับฟะดัก
หรื อ(ทรัพย์สมบัติ)ได้ยงิ่ ไปกว่าฟะดักเล่า เมื่อวันพรุ่ งนี้เครื่ องหมายของ
ตัวตนก็คือหลุมศพ มันคงอยูอ่ ย่างไม่แบ่งแยกในความมืดของมัน”

ผลแห่ งการแบ่ งแยกในเรื่ องจริยธรรม
ดังนั้น คนเหล่านี้จึงเป็ นบุคคลพิเศษ ในขณะที่คนอื่น ๆ ผูส้ ร้างชาติต่าง ๆ
ของมนุษย์ก็เหมือนกับลูก ๆ ของครอบครัว บรรดาลูก ที่ขาดสิ่ งที่คนอื่น
ได้รับก็จะตกอยูภ่ ายใต้ความกดดันและทุกข์ทรมานในจิตใจ และกลายเป็ น
คนคิดร้าย พยาบาทในขณะที่จิตใจของผูท้ ี่ถูกตามใจบางคนในหมู่พวกเขา
กลายเป็ นเด็กที่เสี ยคน เห็นแก่ตวั ไม่แยแส เฉี่อยชา สุ รุ่ยสุ ร่ายและฟุ่ มเฟื อย
ความมุ่งร้าย อิจฉาริ ษยา เจตนาร้าย พยาบาท ความเป็ นศัตรู และความเกลียด
ชังได้เพิ่มโตขึ้นในกลุ่มหนึ่งในขณะที่กลุ่มอื่นๆ ไม่แยแสต่อการฟุ่ มเฟื อย
และสุ รุ่ยสุ ร่าย ดังนั้น เราจึงแลเห็นสภาพทัว่ ไปในฐานะอันเป็ นผลที่เกิดจาก
ความอยุติธรรมที่ปรากฎอยูใ่ นหมู่ผคู ้ นได้อย่างง่ายดาย

๔๑

มีการขอ (ดุอา) ที่สาคัญของท่านศาสดาซึ่ งเริ่ มต้นด้วยประโยคนี้ :
“โอ้ พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอทรงมอบความกลัวพระองค์ซ่ ึงจะเข้าไปขัดขวาง
ระหว่างเราและผูไ้ ม่ศรัทธาต่อพระองค์ให้แก่เราด้วยเถิด ”
การขอพรของอิสลาม เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดในบรรดาคาสอนด้วยจริ ยธรรม
และด้านจิตใจ จิตใจอันยิง่ ใหญ่และละเอียดอ่อนคิดถึงส่ วนรวม ได้ระบาย
อะไรออกมาหรื อในภาษาของการขอพร? ในการขอพรนี้ เราได้พบประโยค
ที่วา่ : “และขอทรงนาเอาการแก้แค้นของเราไปสู่ บรรดาผูท้ ี่อยุติธรรมต่อเรา”
วลีน้ ีมีจุดที่ละเอียดอ่อนที่ตอ้ งอธิ บาย ท่านศาสดาผูบ้ ริ สุทธิ์ ไม่ได้ขอจากพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าให้ได้แก้แค้นผูก้ ดขี่ของพวกเขา ท่านขอพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้นาเอา
ความปรารถนาแก้แค้นของเราไปให้แก่ผซู ้ ่ ึ งจริ งๆ แล้วได้กดขี่พวกเรา
ต่างหาก
คาว่า แก้แค้น(ศาร)หรื อ(คาอาร) ในที่น้ ี หมายความว่า ความปรารถนาที่
จะแก้แค้น ความรู ้สึกแห่งการแก้แค้น ท่านศาสดาผูบ้ ริ สุทธิ์ กล่าวว่า ผลอัน
เกิดจากการที่ตกเป็ นเหยือ่ แห่งความอยุติธรรม ก็คือ จิตใจของเราจะได้รับ
ความกดดัน ทรมานและปรารถนาจะแก้แค้น เมื่อไรก็ตามที่จิตใจของเราเข้า
ไปสู่ ภาวะเช่นนี้ และเมื่อไรก็ตามที่มนั กิดขึ้นมา – ผลของมันก็จะเกิดตามมา
ด้วย เหมือนดังประกายไฟที่จะพุง่ ออกเป็ นเปลวไฟ นักจิตวิทยาและ
จิตแพทย์ของทุกวันนี้ได้คน้ คว้าว่าความรู ้สึกในทางร้ายและการเป็ นศัตรู

๔๒

เมื่อเกิดมาครั้งหนึ่งในจิตใจของใครแล้วก็สามารถได้รับการกดดันได้
ชัว่ เวลาหนึ่ง และจะถูกผลักดันเข้าไปในส่ วนลึกของจิตใจ และถูกลืม
ตราบเท่าท่มีสติสัมปชัญญะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว
ความรู ้สึกนี้ไม่อาจถูกลบล้างไปอย่างแท้จริ งได้
มันยังเป็ นส่ วนที่กระเหี้ ยนกระหื อรื ออยูใ่ นส่ วนลึกของจิตใจ ไม่เป็ นที่รู้
ต่อสติภายนอกจนกว่ามันจะหาทางออกมาสู่ ภายนอก และปรากฎตัวเอง
ขึ้นมาให้เห็นได้ ท่านศาสดาผูบ้ ริ สุทธิ์ ได้ขอต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าในทรง
ประทานประกายไฟอันนั้น ซึ่ งอยูใ่ นจิตใจของเราและวันหนึ่งจะระเบิด
ออกเป็ นเปลวไฟที่ไปเผาไหม้คนอื่น หากว่ามันจะไปเผาไหม้คนหนึ่งคนใด
ก็ขอให้เผาไหม้บรรดาผูท้ ี่ปฎิบตั ิต่อเราอย่างอยุติธรรมต่อบุคคลและเหตุผล
และความปรารถนาของเขาก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเช่นกันแล้วเขาก็จะแก้
แค้นอย่างมีสติ เขาจะไม่แก้แค้นต่อผูอ้ ื่นถ้าหากว่าคนฆ่าสัตว์เป็ นผูก้ ่อ
อาชญากรรมขึ้น การลงโทษก็จะไม่เกิดขึ้นกับคนขายขนมปั ง อย่างไรก็ตาม
เมื่อบุคคลไม่ปฏิบตั ิตามเหตุผลอิสระของเขา แต่ปฏิบตั ิตามความรู ้สึกที่ถลา
ลึกเข้าไปในก้นบึ้งแห่งจิตใจของเขาแล้ว เขาก็จะไม่เอาข้อคิดเช่นนั้นมา
ใคร่ ครวญอีก
ท่านศาสดาได้ขอพรพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้พวกเราเป็ นไปในทางที่วา่ การแก้
แค้นและเจตนาร้ายของเรามีอยูแ่ ค่ที่จะทาให้ศตั รู ของเราพ่ายแพ้ ขอให้หวั ใจ
ที่ถูกทรมานและความปรารถนาอันเลวร้ายแห่งการแก้แค้นอันเป็ นผลมาจาก
ความอยุติธรรมและการไม่ได้รับสิ่ งที่ควรได้รับอย่าได้ปรากฏขึ้นในพวกเรา

๔๓

ซึ่ งในทางกลับกันจะเป็ นความทุกข์และสร้างความกดดันแก่จิตใจของ
เรา ทาให้เราหยิง่ ทะนง หัวแข็ง คิดร้ายและอยุติธรรมได้ ท่านได้ขอต่อพระผู ้
เป็ นเจ้าอย่าทาให้เราเป็ นไปในทางที่วา่ เราจะใฝ่ หาความสุ ขสาราญด้วยการที่
เราเป็ นผูอ้ ยุติธรรมและเหยียบย่า สิ ทธิของคนอื่นๆ เลย

จริยธรรมทีย่ ุติธรรมในสั งคมทีย่ ุติธรรม
จริ ยธรรมที่ดีงามนั้น ประกอบไปด้วยความยุติธรรมที่สมดุล เป็ นสิ่ งที่ท้ งั
ชัดเจนและแน่นอนว่าถ้าหากสังคมไม่ยตุ ิธรรมและไม่สมดุล
หากองค์การทางสังคมและกฎเกณฑ์ทางสังคมและสิ ทธิ ทางสังคมไม่
ยุติธรรมและไม่สมดุลแล้ว จริ ยธรรมของบุคคลก็จะดารงอยูอ่ ย่างอยุติธรรม
และไม่สมดุลเช่นกัน ผลแห่งสังคมที่ไม่ยตุ ิธรรมนั้นไม่เพียงแต่จะพบได้ใน
คนทัว่ ไป ผูซ้ ่ ึ งขาดสิ่ งที่ควรได้เท่านั้น แต่ยงั รวมทั้งชนชั้นพิเศษผูจ้ ดั สรรพร
ส่ วนมากของพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้แก่ตวั ของพวกเขาเองด้วย คนทัว่ ไปเมื่อได้รับ
ความกดดันก็จะกลายเป็ นคนหวาดผวา ส่ วนบางคนก็กลายเป็ นคนเฉื่ อยชา
ต้องพึ่งพาผูอ้ ื่น อกตัญญู ไม่แยแสและฟุ่ มเฟื อยไป
เกี่ยวกับชนชั้นพิเศษนี้ ในคาสั่งอันเป็ นที่รู้จกั กันดีที่มีต่อมาลิก อิบนิ
อัชตาร ท่านอะลี (อ) ได้เขียนว่า : สาหรับผูค้ รองนคร ไม่มีใครที่จะ
สุ รุ่ยสุ ร่ายในยามสุ ขสบายไปยิง่ กว่าชนชั้นพิเศษนี้ มีการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผอู ้ ื่นในคราวเดือดร้อนลาเค็ญน้อยกว่า มีความเกลียดความเสมอภาค และ
ความยุติธรรมมากกว่า มีความคาดหมาย อกตัญญูและไม่ให้ดว้ ยมากกว่า
และมีความอดทนในคราวคับขันน้อยกว่าชนชั้นพิเศษนี้

๔๔

แกนของศาสนาและจุดศูนย์กลางอันแท้จริ งของมุสลิมและแหล่งแห่งชัย
ชนะต่อศัตรู น้ นั อยูท่ ี่คนธรรมดาสามัญ ดังนั้นความสนใจของมาลิกควรมุ่งสู่
ชนธรรมดาสามัญอยูเ่ สมอ ไม่ใช่มุ่งไปสู่ ชนชั้นพิเศษเพียงไม่กี่คน ท่านอะลี
(อ) ได้อธิ บายถึงจิตใจของชนชั้นพิเศษผูซ้ ่ ึ งได้รับการพะเน้าพะนอจากสังคม
อย่างไม่เหมาะสมเช่นนี้ได้ดีเหลือเกิน!
มีแบบอย่างจากท่านศาสดาผูป้ ระเสริ ฐกล่าวว่า : “จงเท่าเทียมกันแล้ว
หัวใจของท่านก็จะเท่าเทียมกัน” หมายความว่า เราควรจะมีใจกว้างและ
ยุติธรรม และไม่ควรมีความแตกต่างกันหรื อแบ่งแยกในหมู่พวกเรา เพื่อว่า
จิตใจของเราจะได้ใกล้ชิดอยูใ่ นระดับเดียวกัน จากนี้เราจะรู ้วา่ หากมีรอยแยก
ที่ไม่ยตุ ิธรรมอยูใ่ นการรับผิดชอบ และการอานวยพรจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้วก็
จะเกิดช่องว่างเช่นเดียวกันขึ้นในหัวใจของเรา และเราก็จะไม่สามารถมีความ
เมตตาสงสารต่อกันและกันหรื อคิดในแนวเดียวกันหรื อสมานสมัครเป็ นแนว
ร่ วมอันเดียวกันได้
พระมหาคัมภีร์กุรอานบอกเราว่า : “จงยึดมัน่ กับสายเชือกของอัลลอฮ์โดย
พร้อมเพรี ยงกันเถิด และพวกเจ้าอย่าได้แตกแยกกัน และพวกเจ้าจงระลึกถึง
ความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้า เมื่อครั้งพวกเจ้ายังเป็ นศัตรู ต่อกัน
แล้วพระองค์ได้ทรงประสานระหว่างหัวใจของพวกเจ้า ต่อมาพวกเจ้าก็
เปลี่ยนมาเป็ นพี่นอ้ งกัน” (3:102)
เป็ นที่กระจ่างแจ้งอยูแ่ ล้วว่า สาระของโองการนี้เกี่ยวกับความสามัคคีที่
อิสลามนามาสู่ มนุษย์ชาติ

๔๕

ความลับแห่ งความสาเร็จของอิสลาม
ถ้าหากอิสลามมีรูปแบบทางจริ ยธรรมเหมือนกับสานักคิดทางจริ ยธรรม
อื่นๆ แล้ว จุดมุ่งหมายของมันก็เพียงเพื่อที่จะให้ขอ้ แนะนาทางจริ ยธรรม
เสนอแนะ และตักเตือนเท่านั้น และตัวมันเองก็จะยุง่ เกี่ยวอยูก่ บั การเทศนา
และการตักเตือนเท่านั้น ไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกับการสร้างรู ปแบบและจัด
รวมทั้งสองอย่าง คือ จิตใจและความคิดเข้าด้วยกันได้ นัน่ คือ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงวิธีทางแห่งประวัติศาสตร์
ไม่เป็ นที่สงสัยเลยว่า สิ่ งที่รวมเอาชาวมุสลิมไว้ดวั ยกันนั้น คือ ความ
ศรัทธา และความมีศาสนาของอิสลาม ท่านศาสดาผูป้ ระเสริ ฐ ได้แนะนา
วิถีทางอันยิง่ ใหญ่ซ่ ึ งจะนาไปสู่ เอกภาพนี้ซ่ ึ งเป็ นเอกภาพแห่งการศรัทธา
ท่านได้นาผูค้ นเข้ามาอยูใ่ ต้มาตรฐาน ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ (ไม่มีพระเจ้าอื่น
ใดยกเว้น อัลลอฮ์) แต่ท่านก็ยงั ไม่ได้พอใจต่อความศรัธาและความเชื่อเพียง
อย่างเดียว ท่านให้ความสนใจต่ออุปสรรคแห่งเอกภาพเช่นกัน ท่านได้ขจัด
เครื่ องกีดกั้นเหล่านั้น ขจัดปั ญหาทั้งหลายเหล่านั้น ขจัดสาเหตุอนั มากมาย
แห่งความไม่ปรองดองกันในจิตใจของผูค้ น ขจัดสาเหตุอนั มากมายแห่ง
ความไม่ปรองดองกันในจิตใจของผูค้ น ขจัดมูลเหตุเจตนาร้าย ขจัดความร้าย
กาจของการอิจฉาริ ษยาและความปรารถนาที่จะแก้แค้น การเลือกที่รักมักที่
ชังในเรื่ องของสังคมและสิ ทธิ ส่วนบุคคลออกไป และเมื่อสิ่ งแวดล้อม
เหมาะสมและอุปสรรคเหล่านี้ไม่มีอีกแล้ว เมื่อมีศรัทธาและความเชื่อและไม่
มีความอยุติธรรมในการแบ่งปั นส่ วนแล้ว

๔๖

ผลทั้งหมด ก็คือ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็ นพี่นอ้ งกัน
ความรักและความร่ วมมือกันซึ่ งตัวของมันเองจะมีมาโดยอัตโนมัติ แต่ไม่
สามารถมีได้แม้ในบรรยากาศที่เหมาะสม ถ้ามีเครื่ องกีดกั้นอยู่ หรื อหากว่า
เครื่ องกีดกั้นไม่มีอยูแ่ ต่ก็ไม่มีสถานการณ์ที่เหมาะสมอยูด่ ว้ ย
ดังนั้น เราจะต้องไม่คิดว่า อิสลาม สมานฉันท์ผคู ้ นโดยอาศัยความศรัทธา
แต่อย่างเดียว ไม่ได้เป็ นเช่นนั้นเลย ยิง่ กว่านั้น อิสลามยังขจัดอุปสรรค คือ
ความอยุติธรรมในการแบ่งปั นส่ วนและรอยร้าวและความแตกต่างในสังคม
อีกด้วย ถ้าหากอิสลาม กล่าวว่า
“จงมาสู่ การแสดงความเสมอภาค ระหว่างเราและระหว่างพวกท่านเถิด
เราจะไม่ทาการนมัสการนอกจากอัลลอฮ์และเราจะไม่ต้ งั สิ่ งใด (ในความเชื่อ
และการนมัสการ) เท่าเทียมพระองค์” (3:64)
นัน่ ก็หมายความว่า เราคงมุ่งสู่ การศรัทธา ซึ่ งเหมือนกันสาหรับพวกเรา
ทุกคน ในนั้นมีความดีในนั้นมีความจริ งและคุณประโยชน์
ดังนั้น จึงตามมาด้วย “และเราจะไม่ต้ งั สิ่ งใดเป็ นภาคีกบั พระองค์ท้ งั สิ้ น
และเราจะไม่แต่งตั้ง (บางคน) ขึ้นมาเป็ นผูอ้ ภิบาล แก่อีกบางคน นอก
จากอัลลอฮ์” และมุ่งหมายในความเสมอภาคอีกด้วย

๔๗

ในการทาฮัจญ์ครั้งสุ ดท้าย ท่านศาสดาได้บอกแก่เราว่า :
“โอ้ ประชาชนของฉัน! แน่นอนพระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านนั้นมีหนึ่ง และ
แน่นอนบิดาของท่านก็มีหนึ่ง พวกท่านทั้งหมดมาจากอาดัม และอาดัมมา
จากดิน ชาวอาหรับไม่ได้เหนือกว่าผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นอาหรับ (ไม่มีความ
เหนือกว่า) ยกเว้นโดย (มาตรการของ) คน ๆ หนึ่งมีความระมัดระวังและมี
คุณธรรมต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า (ตักวา)” ความเหนือกว่าจะได้มาจากความตักวา
เท่านั้น
ดังนั้นท่านศาสดา (ซล.) จึงได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
“ฉันได้บอกกับพวกท่านแล้วใช่ไหม?”
“ใช่” ผูร้ ับฟังของท่านตอบ
ดังนั้นคนที่มาอยูท่ ี่นี่จะต้องบอกกล่าวกับคนที่ ไม่ได้มา” ท่านศาสดาบอก
กับพวกเขา

ผลแห่ งความยุติธรรมทีม่ ตี ่ อพฤติกรรมโดยทัว่ ๆ ไป
ดังนั้นในเวลานี้ เราจึงสามารถสรุ ปได้วา่ ความมีอยูแ่ ละความไม่มีอยูข่ อง
ความยุติธรรมนั้นมีผลต่อพฤติกรรม เพราะว่าเมื่อความคิด ความเชื่อ และ
จริ ยธรรมของคน ๆ หนึ่งมีผลแล้ว การกระทาของผูน้ ้ นั ก็จะมีผลต่อเขาอย่าง
แน่นนอนเช่นกัน

๔๘

พระมหาคัมภีร์กุรอานบอกแก่เราว่า
“จงประกาศเถิด! ทุกๆ คนย่อมกระทาไปตามบุคลิกลักษณะของเขาเอง”
(17:84)
แต่ละบุคคลก็กระทาไปตามความคิดของเขา ความเชื่อของเขา ทาไปตาม
ภาวะแห่งจิตใจของเขาและเธอ รากเหง้าของการกระทาของมนุษย์ท้ งั หมด
อยูท่ ี่จิตใจของมนุษย์
นอกจากความอยุติธรรมทางสังคม ความไม่ถูกต้องจากความแตกต่าง
การแบ่งแยกและความรู ้สึกแห่งการถูกหลอกลวงและขาดสิ่ งที่ควรได้ก็ยงั มี
ผลต่อการกระทาของผูค้ นด้วย ซึ่ งเราได้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว สภาพแห่งความ
ยากจนและความขาดแคลน ไม่วา่ จะมีมูลเหตุมาจากอะไรก็ตาม ไม่วา่ โดย
ความอยุติธรรมหรื ออะไรบางอย่างนอกไปจากความอยุติธรรมก็ตามโดยตัว
ของมันเองแล้ว คือ แรงผลักดันแห่งความทุจริ ต และหากว่ามันรวมเข้ากับ
ความรู ้สึกของการถูกหลอกลวงและขาดสิ่ งที่ควรได้แล้วละก็ มันก็จะ
กลายเป็ นเรื่ องที่ร้ายกาจ
และถ้าควบคู่ไปกับความขุ่นเคืองซึ่ งเกิดจากความฟุ้งเฟ้อของคนกลุ่ม
หนึ่งมันก็จะร้ายกาจยิง่ ขึ้น แล้วก็จะมีคนกล่าวว่า :
นี่คือ ความจริ งที่ขา้ ขอประกาศ
ข้าจักไม่ได้เห็นวันนั้น
ข้านัง่ อยูข่ า้ งนอกและจ้องดู

๔๙

ในขณะที่ศตั รู เลี้ยงฉลองและละเล่นกัน
ความรู ้สึกที่วา่ “ข้าฯไม่ได้เห็นวันนั้น” กลายเป็ นมูลเหตุแห่งการลัก
ขโมย แห่งการรับสิ นบน แห่งการยักยอกสาธารณะสมบัติแห่งบาป แห่งการ
ฉ้อฉล แห่งการหลอกลวงและเล่ห์กลในธุ รกิจ แห่งการลักขโมยของผูค้ น
การรับสิ นบน ขึ้นราคาจนเกินควร และการจ่ายเงินน้อยเกินควร และการ
กระทาทุก ๆ อย่างเพื่อไต่ข้ ึนบันไดแห่งชนชั้นในสังคมและอื่นๆ
ท่านอะลี (อ) ได้กล่าวถึงความยากจนกับ มุฮมั มัด อิบนิ ฮานะฟี ยะฮ์วา่
“โอ้ ลูกรัก! พ่อหวาดกลัวต่อความยากจนของเจ้า จงแสวงหาที่พกั พิงจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้พน้ จากมันแน่แท้มนั เป็ นความบกพร่ องในศาสนา เป็ นผูท้ า
ให้เหตุผลต้องหวาดหวัน่ เป็ นมูลเหตุแห่งความเกลียดชัง”
ประการแรก “ความบกพร่ องในศาสนา” นั้นหมายถึงอะไร? ความยากจน
เป็ นบาปอย่างนั้นหรื อ? ไม่ใช่เช่นนั้น ความยากจนไม่ได้เป็ นบาป แต่มนั ช่วย
ส่ งคนที่ไม่มีศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นไปสู่ บาปอย่างรวดเร็ ว บาปที่เกิดจาก
ความยากจนและความขาดแคลนนั้นมีอยูห่ ลายอย่าง ดังนั้น ท่านศาสดาผู ้
บริ สุทธิ์ จึงได้กล่าวว่า “ความยากจนนั้นใกล้เคียงกับความไม่ศรัทธา”
เพราะความยากจนสามารถทาให้จิตใจมนุษย์เป็ นคนบาป และทาให้ความ
เด็ดเดี่ยวของมนุษย์อ่อนแอไปได้

๕๐

ผลอย่างอื่นของความยากจน ก็คือ “เป็ นผูห้ วาดกลัวเหตุผลและสามัญ
สานึก (อักล์)” เหตุผลและความคิดของพวกเขาขาดความสมดุล อัน
เนื่องมาจากผลแห่งความยากจน และความขาดแคลนและความขาดปัจจัย
แห่งชีวติ ในภาวะเช่นนั้นมนุษย์ไม่อาจคิดได้ดีห รื อหาข้อสรุ ปที่เหมาะสมอีก
ต่อไปทานองเดียวกัน ความมีทุกข์ก่อให้เกิดความกังวลอันเนื่องมาจากความ
ยากจนและความขาดแคลนก็เป็ นเช่นนั้นด้วย
แน่ละ ยังมีขอ้ ยกเว้น สาหรับผูไ้ ม่อยูใ่ นเกณฑ์เช่นนั้นเหตุการณ์เช่นนั้น
ไม่ได้มีผลต่อเขา ความทุกข์โศกและการสิ้ นสลายไม่มีผลต่อเขาในแบบนี้ แต่
คนพิเศษเช่นนี้มีอยูน่ อ้ ย
ผลข้อที่สามของความยากจน ก็คือ “เป็ นสาเหตุแห่งความเกลียดชัง”
นัน่ ก็คือเป็ นสาเหตุแห่งความทุกข์ยากทางจิตใจและความคับแค้นใจของ
มนุษย์
หรื อบางทีความหมายของมัน ก็คือ ความขัดสน ทาให้เกลียดชังคนอื่น ๆ
โดยถือว่า พวกเขาเป็ นผูร้ ับผิดชอบความยากจนของตนเอง
ดังนั้น กฎเกณฑ์ของอิสลาม จึงยืนยันถึงการสร้างความยุติธรรมทาง
สังคมและการเกาะติดอยูก่ บั สิ ทธิ ทางสังคมและสิ ทธิ ส่วนบุคคลไม่ได้เป็ น
ศาสนาที่ขดั เย้งในตัวเองและมีขอ้ ความที่ขดั แย้งกัน อิสลามเพียงแต่ประจักษ์
ว่ากฎเกณฑ์และการปฎิบตั ิเหล่านี้จาเป็ นสาหรับการผลิบานของมนุษย์ การ
ผลิบานที่อิสลามเจตนาให้เป็ นเรื่ องทางจิตวิญญาณ และจริ ยธรรมและเรื่ อง
ของวัตถุอนั ส่ วนหนึ่งเป็ นผลและส่ วนหนึ่งเป็ นเงื่อนไขของมัน

๕๑

เชิงอรรถ
1. เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจที่จะกล่าวถึงจุดนี้ให้เห็นสังคมที่เกือบไม่มีศาสนา
ของตะวันตก ทั้งๆ ที่ “เจ้าหน้าที่” ในที่น้ นั จะอ้างว่าเป็ นมนุษย์ที่เจริ ญแล้ว
และรักษากฎเกณฑ์และสิ ทธิ ได้ดีก็ตาม เราจะเห็นว่าแนวโน้มทัว่ ไป เป็ นไป
เพื่อความสะดวกสบายทางวัตถุและความสุ ขสาราญอย่างเกือบจะแยกความ
เชื่อ หลักการ สิ ทธิ และคุณค่าอื่น ๆ ของมนุษย์ออกไปทีเดียว (ข้อคิดเห็นของ
ผูแ้ ปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
2. “ผูป้ กป้อง” พระผูเ้ ป็ นเจ้าคือบรรดาผูค้ น เช่น ท่านศาสดาและบรรดา
อิมาม ผูท้ ี่เราจะต้องได้รับทางนาและถูกนาทางโดยท่านเหล่านั้น เป็ นผูท้ ี่
ปกป้องคาสอนของพระผูเ้ ป็ นเจ้าจากการตีความหมายผิด ๆ การเบี่ยงเบน
และการสู ญหาย
3. อย่างเช่นประชาชนของท่านศาสดา ลูท (Lot) (อ)
4. ตามทรรศนะอิสลามนิกายชีอะห์ โองการนี้ถือว่าสาคัญที่สุดเพราะใน
นั้นกล่าวถึงเงื่อนไขสาหรับระบบอันยุติธรรมของโลกอันกว้างขวางที่สัญญา
ไว้ดว้ ยการมาของมิมามมะฮฺดี (อ)
มุรตะฎอ มุเฏาะฮารี เป็ นปราชญ์ผทู ้ รงความรู ้ผหู ้ นึ่งในเรื่ องของอิสลาม
ท่านได้รับการฝึ กอบรมจาก อัลละมาฮ์ มุฮมั มัด ฮุเซน ตะบะตาบาอีย ์ นัก
ปรัชญาผูม้ ีชื่อเสี ยงของโลกมุสลิมในปัจจุบนั

๕๒

ท่านเป็ นผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงในวงการวรรณกรรมและการศาสนาในอิหร่ าน
และเคยดารงตาแหน่ง กรรมการทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเตหะราน
ท่านเป็ นสถาปนิกวางแผนการปฏิวตั ิคนหนึ่งในอิหร่ าน และหลังจากการ
ปฏิวตั ิ ท่านได้รับตาแหน่งประธานสภารัฐธรรมนูญ
ท่านถูกฝ่ ายต่อต้านอิสลามลอบสังหารถึงแก่ชีวติ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 1979
ถึงแม้ศพของท่านจะถูกแผ่นดินกลบไปแล้ว แต่ผลงานของท่านยังคงยัง่ ยืน
เป็ นประโยชน์อยูน่ ิรันดร์ กาล
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