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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

อัล-มะตูริดียะฮฺ 

นิยาม  

อัล-มาตุรีดียะฮฺ คือ มุสลิมคณะหนึ่งที่นิยมอิลมุลกะ

ลาม (วิชาวิภาษวิทยา) ซึ่งอุตริข้ึนมาในศาสนาอิสลาม สํานักคิด

นี้กอต้ังโดยอบู มันศูรฺ อัล-มาตุรีดีย สํานักคิดนี้มีการใชหลักฐาน

และหลักฐานของการโตแยงทางดานปญญาและวิภาษวิทยาใน

การตอบโตแนวคิดของอัล-มุอฺตะซิละฮฺ , แนวคิดอัล-ญะฮฺมิยะฮฺ 

และแนวคิดอ่ืนๆ เพื่อพิสูจนสัจธรรมและหลักการศรัทธาของ

ศาสนาอิสลาม 

 

การกําเนิดของแนวคิดและบุคคลที่เกี่ยวของ 

แนวคิดอัล-มาตุรีดิยะฮฺ ไดมีวิวัฒนาการหลายชวระดับ

เฉกเชนกลุมแนวคิดวิภาษวิทยากลุมอ่ืนๆ ซึ่งแตเดิมนั้น “อัล-

มาตุรีดียะฮฺ” ยังไมเปนที่รูจักของผูคนมากนัก จนกระทั่งหลังการ

เสียชีวิตของผูกอต้ัง ทํานองเดียวกับแนวคิดของอัล-อะชาอิ

เราะฮฺไมเปนที่รูจักนอกจากหลังการเสียชีวิตของอบู อัล-หะสัน 
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อัล-อัชอะรีย ดังนั้นสามารถสรุปไดวาแนวคิดกลุมนี้ไดผาน

วิวัฒนาการมา 4 ยุคสมัย ดังนี้ 

1. ยุคของการเริ่มตน (ป ฮ.ศ. 333) ซึ่งมีลักษณะเดน

อยูที่การโตเถียงอภิปรายปญหาตางๆกับกลุมอัล-มุอฺตะซิละฮฺ 

ซึ่งมีบุคคลที่โดดเดนในยุคนี้คือ อบู มันศูรฺ อัล-มาตุรีดีย ทาน

มีชื่อเต็มวา มุหัมมัด บิน มุหัมมัด บิน มะหฺมูด อัล-มาตุรีดีย อัส-

สะมัรก็อนดีย   

คําวา “อัล-มาตุริดีย” มาจากคําวา “มาตุรีด” ซึ่งเปนชื่อ 

หมูบานหนึ่งใกลกับเมืองสะมัรก็อนดฺ (Samarkand) ปจจุบันอยู

ในประเทศอุซเบกิสถาน อบู มันศูรฺเกิดที่หมูบานนี้และไมปรากฏ

วันเดือนปเกิดของทานอยางชัดเจน และไมมีการบันทึก

ชีวประวัติและเกร็ดชีวิตของทานมากมายนัก แมกระทั่งประวัติ

การศึกษาของทานในวัยเยาวและผูที่มีอิทธิพลทางความคิดก็ไม

มีการบันทึกหากมีการบันทึกก็มีจํานวนนอยเทานั้น เชน ทาน

นุศ็อยรฺ บิน ยะหฺยา อัล-บัลคีย เปนตน บางก็วาทานชื่อ นัศรฺ 

ซ่ึงอบู มันศูรฺ รับเอาฟกฮฺในสายมัซฮับหะนะฟยฺและอิลมุลกะ

ลามจากทานผูนี้  
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อบู มันศูรฺไดรับฉายานามจากผูเจริญรอยตามแนวคิด

ของทานวา “อิมาม อัล-มะฮฺดีย” และ “อิมามอัล-มุตะกัลลิมีน” 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาทานเปนคนที่มีฐานะสูงสงแคไหนในทัศนะ

ของผูติดตามแนวคิดทาน 

อับดุลลอฮฺ อัล-มุรออีย กลาวไวในหนังสือ “อัล-ฟตหฺ 

อัล-มุบีน ฟ เฏาะบะกอต อัล-อุศูลิยีน (1/193-194)” วา “อบู 

มันศูรฺ เปนผูที่มีความหนักแนนเวลาโตเถียง ทานไดพิทักษ

ปกปองหลักการเชื่อมั่นของชาวมุสลิม และโตตอบขอคลุมเครือ

ของพวกปฏิเสธพระเจา” 

ชัยคฺ อบู อัล-หะสัน อัน-นัดวีย  ไดกลาวในหนังสือ 

“ริญาล อัล-ฟกรฺ วะ อัล-ดะอฺวะฮฺ” (หนา ๑๓๙) วา “อบูมันศูรฺ 

อัล-มาตุริดีย ทานเปนนักคิดที่สําคัญคนหนึ่ง ทานมีคุณลักษณะ

พิเศษ คือเปนอัจฉริยบุคคล มีความรูในวิชาดานตางๆ” จะเห็น

ไดวาชัยคฺ อบู อัล-หะสัน อัน-นัดวีย ไดใหความสําคัญแกอบู 

มันศูรฺ อัล-มาตุริดียมากกวาอบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรียเสียอีก 

ตามที่ปรากฏในหนังสือ ตารีค อัด-ดะอฺวะฮฺ วะ อัล-อะซีมะฮฺ 

(1/114-115) 
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อบู มันศูรฺ อัล-มาตุริดีย มีชีวิตอยูในยุคเดียวกับอบู อัล-

หะสัน อัล-อัชอะรีย ทานเปนผูหนึ่งที่ไดเห็นหรือรวมสมัยกับยุค

ความขัดแยงระหวางอะฮฺลุลหะดีษ กับอะฮฺลุลกะลามจากกลุม

มุอฺตะซิละฮฺและกลุมอ่ืนๆ ทานเปนผูหนึ่งที่อยูตรงขามกับฝาย

มุอฺตะซิละฮฺ แตวาทานอาจมีแนวทางที่แตกตางจากแนวทาง

ของ อบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย อยูบาง  แมวาในหลายประเด็น

ทั ศ น ะ ข อ ง ท า น ทั้ ง ส อ ง จ ะ ส อ ด ค ล อ ง กั น ก็ ต า ม  แ ต ใ น

ประวัติศาสตรไมมีการบันทึกวาบุคคลทั้งสองเคยพบเจอ หรือ

เคยติดตอส่ือสารถึงกัน หรือเคยอานหนังสือของกันและกัน 

อบู มันศูรฺ อัล-มาตุริดีย เสียชีวิตในป ฮ.ศ. 333 รางของ

ทานถูกฝง ณ เมือง สะมัรก็อนดฺ ทานมีผลงานทางวิชาการ

มากมาย ไมวาจะเปนผลงานดานวิชาฟกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) หรือ

วิชาตัฟสีรฺอัลกุรอาน(อรรถาธิบายอัลกุรอาน) เชน หนังสือ ตะอวี

ลาต อะฮฺลิ อัส-สุนนะฮฺ หรือ ตะอวีลาต อัลกุรอาน หนังสือเลมนี้

ไดทําการตะอวีล (ตีความ) โองการตางๆ ในอัลกุรอาน ไมวาจะ

เปนโองการที่เกี่ยวของกับศิฟาต(คุณลักษณะ) ของอัลลอฮฺ ทาน

ไดทําการตะอวีลเหมือนกับการตะอวีลของพวกอัล-ญะฮฺมิยะฮฺ  
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หนังสือเกี่ยวกับวิภาษวิทยาของทานมีชื่อวา กิตาบ อัต-

เตาฮีด ในหนังสือเลมนี้ทานไดยอมรับทฤษฎีของพวกวิภาษ

วิทยา และไดช้ีแจงทัศนะของทานเกี่ยวประเด็นปญหาหลักที่

เกี่ยวของกับหลักการเชื่อมั่น อัต-เตาฮีด ที่ผูแตงหมายถึงคือ เตา

ฮีด อัล-คอลิกิยะฮฺ , เตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ และบางสวนจากเตา

ฮีด อัล-อัสมาอ วะ อัศ-ศิฟาต แตทวาเปนหลักการเชื่อมั่นตาม

แนวทางของอัล-ญะฮฺมิยะฮฺ ที่ปฏิเสธสวนมากจากคุณลักษณะ

ของอัลลอฮฺดวยเหตุผลที่วาตองการใหเกิดความบริสุทธิ์

แดอัลลอฮฺและปฏิเสธการเสมอเหมือนระหวางคุณลักษณะ

ของอัลลอฮฺกับคุณลักษณะของสรรพส่ิงที่ถูกสราง มีบางคน

กลาววาทานไดแตงหนังสืออธิบายหลักการเชื่อมั่นของอิมามอบู 

หะนีฟะฮ ช่ือหนัง สือวา  ชัรหฺ  กิตาบ อัล -ฟกฮฺ  อัล -อักบั รฺ 

นอกจากนี้ทานไดแตงหนังสือตอบโตกลุมมุอฺตะซิละฮฺ , หนังสือ

ตอบโตกลุมอัร-รอฟเฎาะฮฺ และหนังสือตอบโตกลุมอัล-เกาะรอ

มิเฏาะฮฺ 
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2. ยุคการกอต้ัง (ฮ.ศ. 333 – 500) เปนชวงที่สานุศิษย

ของอัล-มาตุรีดีย และผูที่ไดรับอิทธิพลจากทานเร่ิมเผยแพร

แนวคิดนี้ ยุคนี้ถือวาเปนยุคที่กลุมวิภาษวิทยาถือกําเนิดข้ึนใน

เมืองสะมัรก็อนดฺเปนคร้ังแรก จากนั้นมีการเผยแพรแนวคิดนี้

อยางแพรหลาย ตลอดจนถึงการแตงตําราเพื่อสนับสนุนปกปอง

แนวคิดนี้ โดยยึดวิชาฟกฮฺตามมัซฮับ หะนะฟยเปนหลัก จึงทํา

ใหแนวคิดอัล-มาตุรีดิยะฮฺไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูคน

ในเมืองนี้และเมืองอ่ืนๆ ที่ใกลเคียงอยางมาก ปราชญที่มีความ

โดดเดนในยุคนี้คือ อบู อัล-กอสิม อิสหาก บิน มุหัมมัด บิน อิส

มาอีล อัล-หะกีม อัส-สะมัรก็อนดีย ฮ.ศ.342 ทานมีปรัชญาคํา

สอนมากมาย และอีกทานหนึ่งคือ อบู มุหัมมัด อับดุลกะรีม บิน 

มูซา บิน อีซา อัล-บัซดะวีย (ฮ.ศ. 390)  

จากนั้นเปนการเร่ิมเขาสูยุคตอไป ซึ่งเปนยุคตอเนื่อง

จากยุคที่ผานมา โดยมีปราชญที่โดดเดนดังนี้ 
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บุคคลสําคัญของแนวคิดอัล-มาตุรีดียะฮฺ 

อบู อัล-ยุสรฺ อัล-บัซดะวีย ( ฮ.ศ. 421-493) ทานมี

ชื่อเต็มวา มุหัมมัด บิน มุหัมมัด บิน อัล-หุสัยนฺ บิน อับดุลกะรีม  

คําวา อัล-บัซดะวีย มาจากคําวา บัซดะวะฮฺ หรือ บัซดะฮฺ ทานมี

ฉายานามวา อัล-กอฎีย อัศ-ศ็อดรฺ ทานเปนปราชญคนหนึ่ง

ในมัซฮับ หะนะฟย รองจากพี่ชายของทาน อะลีย อัล-บัซดะวีย 

ทานเกิดเมื่อป ฮ.ศ. 421 

ทานไดศึกษาความรูจากบิดา ซ่ึงรับการศึกษามาจากปู

ของทาน  ซึ่งเปนศิษยเอกของทานอบู  มันศูรฺ อัล-มาตุรีดีย ทาน

ไดศึกษาตําราปรัชญาตาง เชนตําราของอัล-กินดีย ศึกษาตํารา

ของมุอฺตะซิละฮฺ เชน ตําราของอัล-ุบบาอีย , อัล-กะอฺบีย และ 

อัน-นัซซอม เปนตน ทานไดกลาวถึงตําราเหลานั้นวา ไม

อนุญาตใหถือและอานตําราเหลานั้น เพื่อไมใหเกิดความเคลือบ

แคลงใจ และดูหม่ินตอหลักการศรัทธา แตทานก็ไมเห็นดวยจะ

ไปกลาวคนที่ยึดถือตําราเหลานั้นเปนส่ิงอุตริกรรม นอกจากนี้

ทานไดศึกษาตําราของอบู  หะซัน อัล-อัชอะรีย อยางลํ้าลึก จน

ทานกลาววาอนุญาตใหอานตําราของอัล-อัชอะรียไดหลังจากที่
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ผูอานรูวามีประเด็นไหนบางที่บกพรอง ทานยังศึกษาตําราสอง

เลมของอบู มันศูรฺ อัล-มะตุรีดีย คือ ตํารา อัต-ตะวีลาต และ 

อัต-เตาฮีด แลวทานพบวาตํารา อัต-เตาฮีดนั้นมีเนื้อหาที่ยาว 

และการเรียบเรียงคอนขางยาก ดังนั้นทานจึงไดทําการเรียบ

เรียงใหมเพื่อใหตํารามีความงายข้ึน นอกจากนี้ทานยังเพิ่มเติม

ประเด็นตางๆ ไวอีกดวยในหนังสือที่ชื่อวา อุศูลลุดดีน 

อบู อัล-ยุสรฺ อัล-บัซดะวีย มีลูกศิษยมากมายที่มาเลา

เรียนหาความรูจากทาน เชน บุตรชายของทานเอง มีชื่อวา อัล-

กอฎีย อบู อัล-มะอานีย อะหฺมัด , นัจญมุดดีน อุมัรฺ บิน มุหัมมัด 

อัน-นะสะฟย เจาของตํารา อัล-อะกออิด อัล-นะสะฟยะฮฺ และ

คนอ่ืนๆ อีกมากมาย อบู อัล-ยุสรฺ เสียชีวิต ณ เมืองบุคอรอ ใน

วันที่ 9 เดือน เราะญับ ป ฮ.ศ. 493 

 

3. ยุคแหงการแตงตําราและวางรากฐานหลักการ

เชื่อมั่นของอัล-มาตุรีดียะฮฺ (ฮ.ศ. 500-700) ในยุคนี้มีความ

โดดเดนเฉพาะคือมีการแตงตําราตลอดจนรวบรวมหลักฐาน

ตางๆ เกี่ยวกับหลักการเชื่อมั่นตามแนวคิดของอัล-มาตุรีดียะฮฺ 
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ดวยเหตุนี้ยุคนี้ถือวาเปนยุคที่ยิ่งใหญในหนาประวัติของอัล-มาตุ

รีดียะฮฺ เนื่องจากมีการวางรากฐานของแนวคิดหรือหลักการ

ศรัทธาของอัล-มาตุรีดียะฮฺ ในยุคนี้มีบุคคลที่โดดเดนดังตอไปนี้ 

อบู อัล-มะอีน อัน-นะสะฟย (ฮ.ศ. 438-508) ทานมี

ชื่อเต็มวา มัยมูน บิน มุหัมมัด บิน มุอฺตะมัด อัน-นะสะฟย อัล-

มักหูลีย คําวา อัน-นะสะฟย มาจากคําวา นะสัฟ คือชื่อเมือง

ใหญเมืองหนึ่งต้ังอยูระหวาง ญัยหูน และ สะมัรก็อนดฺ สําหรับ 

อัล-มักหูลีย มาจากชื่อปูของเขา แตสวนมากจะรูจักชื่อของทาน

ดวยการพวงทายชื่อเมือง คือ อัน-นะสะฟยมากกวา ทานมี

ฉายานามมากมาย เชน สัยฟุล หักก วัดดีน นับวาทานเปน

ปราชญแหงสํานักคิดอัล-มาตุรีดียะฮฺที่โดดเดนทานหนึ่ง แตผูที่

บันทึกชีวประวัติของทานไมไดกลาวถึงคณาจารยของทานและ

การศึกษาหาความรูของทานมากนัก ดร.ฟตหุลลอฮฺ เคาะลีฟ 

กลาววา นับวาทานอบู อัล-มะอีน อัล-นะสะฟย เปนผูที่รับใช

สํานักคิดอัล-มาตุรีดียะฮฺ เขาอยูในแนวคิดอัล-มาตุรีดียะฮฺ

เหมือนกับอัล-บากิลลานีย และเหมือนอัล-เฆาะซาลียในแนวคิด 

อัล-อะชาอิเราะฮฺ สวนตําราที่สําคัญของทานคือ ตับศิเราะฮฺ อัล-
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อะดิลละฮฺ ซึ่งเปนหนังสืออางอิงที่สําคัญในการจะรูจักแนวคิด

อัล-มาตุรีดียะฮฺ รองจากหนังสือ อัต-เตาฮีด ของอบู มันศูรฺ อัล-

มาตุรีดีย และยังถือวาเปนหนังสืออางอิงที่เนื้อหากวางขวาง

มากกวาหนังสือเลมอ่ืนๆ นอกจากนี้ทานไดยอหนังสือเลมนี้ลง

ในหนังสือของทานแตงเอง คือหนังสือ อัต-ตัมฮีด และทานยัง

แตงตําราชื่อวา บะหฺรุลกะลาม ซึ่งเปนหนังสือฉบับกระทัดรัด

กลาวถึงประเด็นตางๆของอิลมุลกะลาม (วิภาษวิทยา) ทาน

เสียชีวิตเม่ือวันที่ 25 เดือนซุลหิจญะฮฺ  ฮ.ศ. 508 ทานมีสิริอายุ

รวม 70 ป 

นัจญมุดดีน อุมัรฺ อัน-นะสะฟย (ฮ.ศ. 462-537) 

ทานมีชื่อเต็มวา อบู หัฟศฺ นัจญมุดดีน อุมัรฺ บิน มุหัมมัด บิน 

อะหฺมัด บิน อิสมาอีล อัล-หะนะฟย อัน-นะสะฟย อัส-สะมัร

ก็อนดีย ทานมีฉายานามมากมาย แตที่โดดเดนคือ นัจญมุดดีน 

ทานเกิดที่ เมือง นะสัฟ ป ฮ.ศ. 462 ทานเปนผูที่มีอาจารย

มากมายถึง 500 คน อาทิเชน อบู อัล-ยุสรฺ อัล-บัซดะวีย, อับ

ดุลลอฮฺ บิน อะลีย บิน อีซา อัน-นะสะฟย เปนตน ทานมีลูกศิษย

ที่มาเลาเรียนตักตวงความรูจากทานมากมายเชนกัน นอกจากนี้
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ทานไดแตงตํารามากมาย ประมาณ 100 กวาเลม เชน หนังสือ

มุญัมมะอฺ อัล-อุลูม, หนังสืออัต-ตัยสีรฺ ฟ ตัฟสีรฺ อัลกุรอาน, 

หนังสืออัน-นะญาหฺ ฟ ชัรหฺ กิตาบ อัคบาร  อัศ-ศิหาหฺ, หนังสือ

อัล-อะกออิด ซึ่งรูจักกันในชื่อ อะกออิด อัน-นะสะฟยะฮฺ ซึ่ง

นับวาเปนหนังสือแมบทที่สําคัญเกี่ยวของกับหลักการเชื่อมั่น

ตามแนวทางของอัล-มาตุรีดิยะฮฺ เปนหนังสือฉบับยอจาก

หนังสือ ตับศิเราะฮฺ อัล-อะดิลละฮฺ ของอบู อัล-มะอีน อัน-นะ

สะฟย 

อัส-สัมอานีย ไดกลาวยกยองทานวา “ทานเปนผูนําที่

ทรงเกียรติ มีความปราดเปร่ือง ทานไดแตงตํารามากมาย

เกี่ยวกับตัฟสีรฺ และอัล-หะดีษ ...คร้ันเมื่อฉันไดมาเยือนเมือง

สะมัรก็อนดฺ ฉันไดยืมตํารางานเขียนของทานหลายเลมและ

พบวามีขอคลุมเครือมากมายในหนังสือที่ทานแตงจนเลย

ขอบเขต ดังนั้น ฉันจึงรูวาทานเปนผูหนึ่งที่ชื่นชอบวิชาหะดีษ แต

ทานไมไดรับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺใหเขาใจในวิชานี้” 

ทานเสียชีวิต ณ เมือง สะมัรก็อนดฺ คืนวันพฤหัสบดี 

วันที่ 12 เดือน ุมาดัลเอาวัล ฮ.ศ. 537 
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4. ยุคการเผยแพรแนวคิดอัล-มาตุรีดียะฮฺ (ฮ.ศ.

700-1300) ยุคนี้นับไดวาเปนยุคที่สําคัญอีกยุคหนึ่งของแนวคิด

อัล-มาตุรีดิยะฮฺ เนื่องจากแนวคิดนี้ไดแพรกระจายไปทั่วพื้นที่ 

ทั้งนี้เพราะไดรับแรงหนุนจากบรรดาสุลตานราชวงคอุษมานยีะฮ ฺ

(ออตโตมาน) จึงทําใหแนวคิดอัล-มาตุรีดียะฮฺขจรขจายไปทั่ว

แควนในอาณาจักรออตโตมาน ทั้งเอเชียตะวันออก เอเชียกลาง 

เอเชียตะวันตก ประเทศอาหรับ อินเดีย ตุรกี และโรม ในยุคนี้มี

บุคคลที่โดดเดน คือ อัล-กะมาล บิน อัล-ฮัมมาม ผูแตงหนังสือ 

อัล-มุสายะเราะฮฺ ฟ อัล-อะกออิด อัล-มันุยะฮฺ ฟ อัล-อาคิ

เราะฮฺ ซึ่งเปนหนังสือที่ใชสอนอยูในบางมหาวิทยาลัยอิสลามใน

ปจจุบัน  

ในยุคนี้มีการแตงตํารามากมายเกี่ยวกับวิชาวิภาษ

วิทยา ไมวาจะเปนมะตัน(ตัวบท) หรือหนังสืออธิบายตัวบท

ตางๆ หนังสือที่มาเพิ่มเติมคําอธิบาย  และเลมที่อธิบาย

ปลีกยอยอีกมากมาย 
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ปจจุบันในชมพูทวีปยังมีหลายสํานักที่ยังคงเผยแพร

แนวคิดของอัล-มาตุรีดิยะฮฺ เชนสํานักตอไปนี้ 

1. สํานักดิวบันด และอัน-นัดวียะฮฺ (ฮ.ศ. 1283) 

สํานักนี้ใหความสําคัญกับการแตงตําราหะดีษ และอธิบายหะ

ดีษ สํานักดิวบันดิยะฮฺ คือผูนําดานวิชาการอัลกุรอาน อัล-หะ

ดีษ และเหตุผลทางปญญา นอกจากนั้นแลวพวกเขาคือ นิยม

แนวคิดศูฟย ในหมูพวกเขามีอุตริกรรมเกิดข้ึนมากมายไมวาจะ

เปนลัทธิบูชากุบูรฺ (หลุมฝงศพ) ซึ่งเร่ืองเหลานี้มีการกลาวถึงใน

หนังสือของพวกเขาเอง “อัล-มุฮันนัด อะลา อัล-มุฟนนัด” แตง

โดย ชัยคฺ เคาะลีล อะหฺมัด อัส-สะฮารันฟูรีย ซ่ึงเปนหนึ่งในแกน

นําของสํานักนี้ และหนังสือนี้ถือวาเปนหนังสืออางอิงสําคัญ

ดานอะกีดะฮฺของสํานักดิวบันดิยะฮฺ และเชนเดียวกัน สํานักอัน-

นัดวิยะฮฺ ก็มีแนวคิดคลายคลึงกับดิวบันดิยะฮฺ ซึ่งยึดหลัก

ตามอัล-มาตุรีดิยะฮฺ 

3. สํานักอัล-บัรเลวีย  (ฮ .ศ. 1272)  เปนสํานักที่

พาดพิงไปยังผูนําของพวกเขา ที่ ช่ือ อะหฺมัด ริฎอ ขาน อัล-

อัฟฆอนีย  สังกัดมัซฮับ อัล-หะนะฟย  ดานวิชาฟกฮฺ  และ
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สังกัดอัล-มาตุรีดิยะฮฺดานหลักศรัทธา เปนศูฟย ไดรับฉายานาม

วา “อับดุลมุศเฏาะฟา-บาวของทานนบี” (ฮ.ศ.1340) ในยุคนี้

ปรากฏข้ึนการต้ังภาคีตออัลลอฮฺอยางชัดแจง กลุมนี้จะตอตาน

แนวคิดของดิวบันดิยะฮฺอยางมาก และกลาวหาวากลุมดิวบันดิ

ยะฮฺและอะฮลุซซุนนะฮฺเปนพวกปฏิเสธศรัทธา 

3. สํานักอัล-เกาษะรีย (ฮ.ศ. 1296) เปนกลุมที่กอต้ัง

โ ด ย ชั ย คฺ มุ หั ม มั ด  ซ า ฮิ ด  อั ล -เ ก า ษ ะ รี ย  อั ล -ญั ร ก ะ สี ย  

สังกัดมัซฮับ อัล-หะนะฟย ดานวิชาฟกฮฺ และสังกัดอัล-มาตุรีดิ

ยะฮฺดานหลักศรัทธา (ฮ .ศ.  1371) กลุมนี้จะกลาวเท็จตอ

นักปราชญมุสลิมหลายทาน ตลอดจนถึงการสาปแชงประณาม

ปราชญมุสลิมอันทรงเกียรติ กลุมนี้ยังกลาวหาพวกเขาเหลานั้น

วาเปนพวกมุญัสสิมะฮฺ และมุชับบิฮะฮฺ พวกเขาถือวาหนังสือ

ตําราตางๆ ที่แตงโดยปราชญชาวสะลัฟ เชน หนังสือ อัต-เตาฮีด 

หนังสืออัล-อิบานะฮฺ หนังสืออัช-ชะรีอะฮฺ หนังสืออัศ-ศิฟาต 

หนังสืออัล-อุลูว และหนังสืออ่ืนๆของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺนั้นเปน

ตําราเจว็ด ที่กลาววาอัลลอฮฺมีรูปรางเหมือนส่ิงที่ถูกสรางและมี

การเปรียบเทียบอัลลอฮฺกับมัคลูก ในกลุมนี้ยังปรากฏชัดการ
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เชิญชวนสูอุตริกรรม และการต้ังภาคีตออัลลอฮฺ มีการเทิดทูน

บูชาหลุมฝงศพ ภายใตขออางวาเปนการ “ตะวัสสุล-นําเปน

ส่ือกลาง” เร่ืองเหลานี้สามารถสังเกตไดจากคําอธิบายและ

ความเห็นของอัล-เกาษะรียที่ไดเขียนแสดงไวตอหนังสือ อัล-อัส

มาอ วะ อัศ-ศิฟาต ของอัล-บัยฮะกีย และในหนังสือ มะกอลาต 

ที่อัล-เกาษะรียแตงข้ึนมาเอง 

 

แนวความคิดและหลักการเชื่อมั่นที่สําคัญของอัล-มาตุรีดี

ยะฮฺ 

ที่มาของความรูศาสนาตามแนวคิดอัล-มาตุรีดิยะฮฺ 

แบงออกเปนสองแหลง ดังตอไปนี้ 

1. อัล-อิลาฮียาต (หลักฐานทางปญญา) คือ การที่

ปญญามีความเชื่อโดยเอกเทศ สวนหลักฐานตางๆ นั้นตามมา

ภายหลัง  ซ่ึงรวมถึง  ประเ ด็นตางๆ  ของอัต -เตาฮีดและ

คุณลักษณะของอัลลอฮฺ 

2. อัช-ชัรอียาต (หลักฐานทางตัวบท) คือ ส่ิงที่ปญญา

จําเปนตองเชื่อตามไมวาในทางยืนยันหรือปฏิเสธ ซึ่งปญญาไม

สามารถเขาถึงเร่ืองเหลานี้เองได เชน อัน-นุบุวาต(การเปนนบี-
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ศาสนทูต), การลงโทษในหลุมฝงศพ, และเร่ืองราวในวันอาคิ

เราะฮฺ บางคนนั้นยังถือวาเร่ือง อัน-นุบุวาต ก็เปนเร่ืองอักลิยาต 

(ปญญา) ดวยเชนกัน 

ไมเปนที่สงสัยเลยวาประการเหลานี้ลวนขัดแยงกับ

แนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ซึ่งยึดถือวา อัลกุ

รอาน สุนนะฮฺ และคําพูดของเศาะหาบะฮฺ คือแหลงที่มาหลัก

ของศาสนา  

นอกจากนี้อุตริกรรมอีกประการของอัล-มาตุรีดิยะฮฺก็

คือการจําแนกอุศูลุดดีน(หลักศาสนา) เปน 2 ประเภท คือ อัก

ลิยาตและสัมอิยาต ไดรับอิทธิพลทางความคิดจากนักปรัชญา 

ที่เช่ือวา หลักฐานของศาสนาขัดแยงกับปญญาของมนุษย 

ดังนั้น  พวกเขาจึงพยามยามจะผสานระหวางปญญากับ

หลักฐานของศาสนา ถึงข้ันใชปญญาในทางที่ไมควรที่จะหา

คําตอบดวยปญญา จึงทําใหไดกฎตางๆ ที่โมฆะขัดแยงกับ

บทบัญญัติของศาสนา จนบางคร้ังพวกเขาตองหันไปใชวิธีการ

ตะอวีล (ตีความใหผิดแผกจากความหมายเดิม) บางคร้ังใช

วิธีการตัฟวีฎ (ไมแสดงความเห็นในเร่ืองความหมาย) ในขณะ
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ที่อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ เช่ือวา ไมมีความขัดแยงเกิดข้ึน

ระหวางปญญาที่สมบูรณกับหลักฐานที่เศาะฮีหฺ (ถูกตอง) 

จากการจําแนกหลักศาสนาขางตน จะเห็นวาจุดยืนของ

พวกเขาตอตัวบทหลักฐานศาสนาในประเด็นอัล-อิลาฮิยาต หรือ 

อัล-อักลิยาต มีดังนี้ 

 - หากเปนหลักฐานจากอัลกุรอานหรือสุนนะฮฺที่มุตะวา

ติรฺ ซ่ึงถือเปนเร่ืองที่เด็ดขาดแนนอนและจําเปนตองรับรูอยาง

มั่นใจ (ก็อฏอีย) ตามทัศนะของพวกเขา กลาวคือ ปญญา

สามารถรับรูไดโดยไมมีขอขัดแยงกับปญญาของพวกเขาแต

อยางใด ดังนั้นพวกเขาจึงนําหลักฐานนี้มายืนยันในหลักการ

เชื่อมั่นของพวกเขา หากหลักฐานนั้นเปนหลักฐานที่เปนเร่ืองที่

รับรูอยางซ็อนนีย (สงสัย) ซึ่งหมายถึง หลักฐานนั้นขัดแยงกับ

ปญญาของพวกเขา ก็จะมีการตีความหลักฐานนั้นเพื่อให

สอดคลองกับเหตุผลทางปญญา หรือพวกเขาจะตัฟวีฎ 

(มอบหมาย) ความหมายเหลานั้นวาอัลลอฮฺองคเดียวเทานั้นที่

ทรงรูถึงความหมายที่แทจริง พวกเขามีความสับสนอยางมากใน

ประเด็นนี้ และไมมีกฎเกณฑที่แนนอนสําหรับพวกเขา บางคน
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ใหความสํา คัญกับการตีความมากกวาการมอบหมาย

ความหมายแดอัลลอฮฺ ในขณะที่บางคนใหความสําคัญกับการ

มอบหมายความหมายมากกวาการตีความ และบางคนถือวา

ใชไดทั้งสองกรณี นอกจากนี้บางคนเห็นวาการตีความนั้นเปนส่ิง

ที่ เหมาะกับบรรดาผู รูหรือปราชญเทานั้น สวนการตัฟวีฎ-

มอบหมายความหมายจะเหมาะสมกับผูคนทั่วไป 

จะสังเกตเห็นวา การตะอวีล (ตีความตัวบทใหมี

ความหมายเปนอยางอ่ืน) นั้นไมเคยปรากฏในยุคของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หรือในยุคแรกเร่ิมของอิสลาม 

แทจริงการตะอวีล เปนอุตริกรรมที่จากพวกยิวและคริสเตียน ที่

เขามาครอบงําความคิดของพวกญะฮฺมียะฮฺ และมุอฺตะซิละฮฺ 

การตะอวีลนั้นสงผลใหเกิดอุตริกรรมตางๆ นานาในอิสลาม

จนถึงข้ันทําใหประชาชาติอิสลามแตกแยกเปนกลุมตางๆ  

ดังนั้น การตะอวีลถือวาอันตรายยิ่งกวาการตะอฺฏีล (ปฏิเสธ

คุณลักษณะของอัลลอฮฺ) เพราะการตะอวีลนั้นจะสงผลใหเกิด

การตัชบีฮฺ (เปรียบเทียบคุณลักษณะของอัลลอฮฺกับสรรพส่ิงที่



 

21 
 

ถูกสราง) การตะอฺฏีล และการกลาวหาวาทานเราะสูลนั้นเปนผู

ไมมีความรู หรือปกปดความรูที่อัลลอฮฺไดประทานลงมา 

ทัศนะตัฟวีฎนั้นถือวาเปนทัศนะที่เลวรายที่สุดของพวก

อุตริในศาสนา เนื่องจากการตัฟวีฎนั้นขัดแยงกับหลักฐานที่

เกี่ยวกับการใครครวญในความหมายของอัลกุรอาน และเปน

ทัศนะที่พยายามยัดเยียดวาบรรดานบีหรือศาสนทูตเปนผูไมรู

เร่ืองเกี่ยวกับอัลลอฮฺเลย 

สวนหะดีษประเภทอาหาด (หะดีษที่มีผูรายงานจํานวน

นอยไมถึงข้ันมุตะวาติรฺ) พวกเขาถือวา หะดีษนั้นใหประโยชน

เฉพาะเฉพาะการรับรูอยางซ็อนนีย (สงสัยวาเปนหะดีษที่

พาดพิงถึงทานนบีหรือไม) ไมไดใหประโยชนเปนความรูที่

แนนอนชัดเจน (ก็อฏอีย) แตอยางใด ดังนั้นจึงไมสามารถนําหะ

ดีษประเภทนี้มาใชปฏิบัติไดในศาสนบัญญัติตามหลักวิชาอูศู

ลุลฟกฮฺ หรือหลักศาสนบัญญัติที่พวกเขาไดวางเกณฑไว สวน

ในเร่ืองหลักศรัทธาพวกเขาจะไมนําหะดีษประเภทอาหาดมา

อางอิงเด็ดขาด ถึงแมวาจะมีเงื่อนไขครบถวนตามหลักวิชาฟกฮฺ

แลวก็ตาม สวนเมื่อหะดีษอาหาดไปขัดแยงกับปญญาของพวก
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เขา และไมสามารถที่จะตีความความหมายของหะดีษนั้นเปน

อยางอ่ืน พวกเขาจะตําหนิที่ผูรายงานหะดีษวาเปนผูหลงลืม 

หรือสับสน ทั้งๆ ที่ความหมายผิวเผินไมไดเปนอยางที่พวกเขา

ประสงค นี่คือจุดยืนของพวกอัล-มาตุรีดียะฮฺทั้งในยุคกอนและ

ในยุคปจจุบัน จนถึงข้ันที่วาอัล-เกาษะรียและพรรคพวกของเขา

ในสํานักอัด-ดิวบันดิยะฮฺ ตําหนิใสไคลตําราหะดีษของปวง

ปราชญหะดีษ รวมถึงตําราหะดีษของอัล-บุคอรียและมุสลิม 

ตลอดจนตําหนิหลักการเชื่อมั่นของผูนําชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ เชน 

ทานหัมมาด บิน สะละมะฮฺ ผูรายงานหะดีษตางๆ เกี่ยวกับ

คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ทานอิมามอัด-ดาริมีย  เจาของ

ตําราอัส-สุนัน ทั้งมวลนั้นเปนทัศนะของพวกอุตริในศาสนา ซึ่ง

คิดข้ึนโดยพวกเกาะดะริยะฮฺ และมุอฺตะซิละฮฺ เนื่องจากหะดีษ

ตางๆ ไดชี้ชัดวาพวกเขานั้นมีจุดยืนขัดแยงกับการกระทําของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยส้ินเชิง เพราะทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยสงเศาะหาบะฮฺตัวคนเดียวเปน

ทูตเพื่อไปเชิญชวนสูอิสลาม ณ ตางแดน อีกทั้งการแบงหะดีษ

ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ออกเปนหะดีษมุตะ
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วาติรฺและหะดีษอาหาดนั้นไมเปนที่รูจักในยุคของเศาะหาบะฮฺ

และอัต-ตาบิอีนแตประการใด 

- แนวคิดของพวกเขา สงผลใหมีกฎเกณฑข้ึนมาวา

จําเปนตองรูจักอัลลอฮฺดวยปญญากอนที่จะรูจักอัลลอฮฺดวย

การรับฟงหลักฐานจากตัวบท พวกเขาถือวาส่ิงนั้นเปนส่ิงที่

จําเปนอันดับแรกสําหรับผูที่บรรลุศาสนภาวะ และอัลลอฮฺทรง

ไมละเวนการลงโทษสําหรับผูที่ไมรูจักพระองค แมวาเขาผูนั้นจะ

อยูในยุคชวงที่ไมมีนบีหรือเราะสูล ทัศนะนี้สอดคลองกับทัศนะ

ของพวกมุ อฺตะซิละฮฺ  ซึ่ ง เปนทัศนะที่ โมฆะอยางชัดเจน 

เนื่องจากขัดแยงกับตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺที่

อธิบายวาการรูจักอัลลอฮฺนั้นจําเปนดวยปญญาและตําหนิผูที่

ไมยอมรูจักอัลลอฮฺ แตวาการลงโทษสําหรับผูที่ไมศรัทธานั้นจะ

ไมลงโทษนอกจากจะมีศาสนามาถึงตัวเขาเสียกอน ดังที่อัลลอฮฺ

ตรัสวา 

َّا َوَما ﴿ �ِ�َ  ُن َعّذِ ٰ  من َّ وٗ�  َ�ۡبَعَث  ََ  ]  ١٥: سمءمإل[ ﴾ ١ رَسن

ความวา “ และเรามิเคยลงโทษผูใด จนกวาเราจะแตงต้ังศาสน

ทูตมา” (อัล-อิสรออ : 15 ) 
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ที่ถูกตองจริงๆ ก็คือ ส่ิงแรกที่จําเปนสําหรับผูที่บรรลุศา

สนภาวะตองปฏิบัติและถือวาดวยประการนี้แหละที่ทําใหเขาผู

นั้นเปนมุสลิมได ก็คือการกลาวปฏิญานวาไมมีพระเจาอ่ืนใดที่

ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺและมุหัมมัดนั้นคือศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ ตลอดจนถึงการประกาศตัดขาดจากทุกศาสนาที่ขัด

กับศาสนาอิสลาม เร่ืองนี้ดังที่ทานเราะสูลเคยสงทานมุอาซฺ บิน 

ญะบัล ไปยังประเทศยะมัน  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม มิไดส่ังใหมุอาซฺ กระทําส่ิงใดนอกจากเชิญชวนในเร่ือง

ที่กลาวมาขางตน เชนเดียวกับบรรดานบีคนกอนๆ พวกเขามิได

เชิญชวนประชาชาติของพวกเขาสูอ่ืนใดนอกจากดวยคํากลาว

ที่วา 
﴿ ْ وا َ  ٱۡ�بندن َّ م َما ٱ ۥٓ  إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَ�ن  ]  ٥٩: مزعرمف[ ﴾ َ�ۡ�نهن

ความวา “จงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด ไมมีพระเจาผู

คูควรแกการเคารพสักการะใดๆ สําหรับพวกทานอีกแลว

อ่ืนจากพระองค” (อัล-อะอฺรอฟ :59) 
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สํานักคิดอัล-มาตุรีดียะฮฺ มีทัศนะวา ปญญาของคนนั้น

สามารถกําหนดวาส่ิงใดเปนส่ิงที่ดีและส่ิงใดเปนส่ิงที่ไมดี แต

พวกเขามีความขัดแยงในประเด็นกฎของอัลลอฮฺตอปญญาที่

สามารถจําแนกระหวางส่ิงที่ดีและส่ิงที่เลว โดยพวกเขาบางคน

กลาววา แทจริงบาวจะถูกลงโทษตามการกระทําที่เลวทรามของ

เขาแมวาไมมีสาสนหรือคําสอนของศาสนทูตมายังเขาก็ตาม ใน

ที่ขณะที่บางคนมีความเห็นตรงขามกับทัศนะขางตน 

สํานักคิดอัล-มาตุรีดียะฮฺมีทัศนะเชนเดียวกับพวก

วิภาษวิทยานิยมกลุมอ่ืนๆ คือ พวกเขาเช่ือวา คํามะญาซฺ (คํา

ออม) นั้นมีอยูจริงในภาษาอาหรับ ทั้งในอัลกุรอานและอัล-หะ

ดีษ มะญาซฺ(คําออม) ในที่นี้พวกเขาหมายถึง คําที่มีความหมาย

เปนอยางอ่ืนจากความหมายที่ถูกวางไวหรือความหมายเดิม ใน

ทัศนะของพวกเขาแลวมะญาซฺนั้นเปนประเภทเดียวกันกับ

คําพูดที่เปนความจริง ดังนั้น พวกเขาจึงยึดถือมะญาซฺในการ

ตีความหลักฐานตางๆ ของศาสนาโดยอางวาการตะอวีลนั้น

สามารถปองกันไมใหเขาใจวาอัลลอฮฺนั้นมีรูปรางรางกาย หรือ

เปรียบเทียบอัลลอฮฺกับสรรพส่ิงที่ถูกสราง นี่เปนทัศนะที่เขาขาย
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อุตริ ซึ่งไมเคยปรากฏมากอนในดานภาษาและศาสนบัญญัติ 

บรรดาปราชญดานภาษาอาหรับยุคกอน เชน อัล-เคาะลีล บิน 

อะหฺมัด หรือ สีบาวัยฮฺ ไมเคยกลาวเชนนั้นเลย ซึ่งไมนับรวม

ความเห็นของนักปราชญวิชาฟกฮฺ หรืออุศูลุลฟกฮฺ ตางเห็นตาง

กับแนวคิดเร่ืองมะญาซฺ(ในความหมายที่พวกมาตุรีดียะฮฺ

หมายถึง) 

- ความหมายของอัต-เตาฮีด ตามทัศนะของอัล-มาตุรีดี

ยะฮฺ คือ การยืนยันวาอัลลอฮฺทรงเอกะใน ซาต(อาตมัน)ของ

พระองคเอง ไมมีสาขา หรือสวนยอยออกมาจากพระองค 

พระองคทรงเอกะในคุณลักษณะโดยไมมีส่ิงใดเสมอเหมือน เอ

กะในการกระทําของพระองค ไมมีผูใดมีภาคีในการสราง สรรพ

ส่ิงตางๆ ดังนั้นกลุมอัล-มาตุรีดียะฮฺพยายามอยางสุดกําลังเพื่อ

ยืนยันอัต-เตาฮีดประเภทนี้ ดวยทัศนะที่วา อัลลอฮฺนั้น คือ ผูทรง

อานุภาพในการสราง โดยนําหลักฐานตางๆ มาอางอิงไมวาจะ

เปนเหตุผลทางปญญา ตรรกะวิทยาที่มาจากพวกมุอฺตะซิละฮฺ

และญะฮฺมิยะฮฺ เชน เหตุผลการเกิดข้ึนของวัตถุและสสาร อัน

เปนหลักฐานที่ปราชญชาวสะลัฟวิพากษ และไดชี้แจงโตตอบ
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พวกเขาวา หลักฐานการมีอยูของอัลลอฮฺจากอัลกุรอานนั้น

ชัดเจนและถูกตองกวา ในประเด็นนี้อบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย

ไดชี้แจงในหนังสือของทาน “ริสาละฮฺ อิลา อะฮฺลิ อัษ-ษะฆ็อรฺ” 

อิบนุ รุชดฺในหนังสือ “มะนาฮิจญ อัล-อะดิลละฮฺ” และชัยคุล

อิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ ในหนังสือ “ดัรอุ ตะอารุฎ อัล-อักลฺ วัน

นักลฺ” และอีกประเด็นหนึ่งที่อัล-มาตุรีดิยะฮฺมีทัศนะขัดแยง

กับอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ คือ พวกเขาไดจัดประเภทอัต-

เตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ อยูในประเภทเดียวกับอัต-เตาฮีด อัล-อุลูฮิ

ยะฮฺ ดังนั้น คําวา อิลาฮฺ (พระผูเปนเจา) ตามทัศนะของอะฮฺ

ลุสสุนนะฮฺ คือ พระผูทรงควรเคารพสักการะเพียงองคเดียว

เทานั้นไมมีการต้ังภาคีใดๆ กับพระองค และการที่พระองคสงศา

สนทูตมายังมนุษยชาตินั้นก็เพื่อยืนยันในความเปนพระเจาของ

พระองค และเชิญชวนมวลมนุษยชาติสูการใหเอกภาพแดอัลลอ

ฮฺทั้งในดานอัร-รุบูบิยะฮฺ ดานอัล-อุลูฮิยะฮฺ และดานพระนาม/

คุณลักษณะของพระองค 

อัล-มาตุรีดิยะฮฺยืนยันวาอัลลอฮฺ ตะอาลา นั้นทรงมีพระ

นามอันวิจิตร พวกเขากลาววา ไมมีการเรียกพระนามของอัล



 

28 
 

ลอฮฺนอกจากพระนามที่พระองคทรงเรียกขานพระองคเองในอัล

กุรอานหรือสุนนะฮฺ เทานั้น ซึ่งในประเด็นนี้อัล-มาตุรีดียะฮฺมี

ความเห็นพองกับทัศนะของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ แตในความเปนจริง

แลวพวกเขาไดต้ังพระนามแดอัลลอฮฺข้ึนมาเอง เชน อัศ-ศอนิอฺ  

อัล-เกาะดีม และอัซ-ซาต เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากพวกเขามิได

จําแนกระหวางการบอกเลาเกี่ยวกับอัลลอฮฺกับการต้ังพระนาม

ใหแดพระองค 

อัล-มาตุรีดียะฮฺยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮฺเพียง 8 

คุณลักษณะเทานั้น คือ อัล-หะยาฮฺ(ทรงมีชีวิต), อัล-กุดเราะฮฺ 

(ทรงเดชานุภาพ), อัล-อิลมฺ (ทรงรอบรู), อัล-อิรอดะฮฺ (ทรง

เจตนา), อัส-สัมอฺ (ทรงไดยิน), อัล-บะศ็อรฺ(ทรงมองเห็น) , อัล-

กะลาม (ทรงพูด), อัต-ตักวีน (ทรงสราง)  และการกระทําของ

พระองคทุกอยางนั้นอยูในประเภทคุณลักษณะอัต-ตักวีน สวน

คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ระบุในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ นั้นคือ ศิฟาต 

เคาะบะริยะฮฺ (คุณลักษณะของอัลลอฮฺที่ไมสามารถรูไดเองดวย

สติปญญา  แต รู ไดดวยบทบัญญัติ)  และศิฟาต  ซาติยะฮฺ

( คุณลักษณะที่ ผูกพันกับอาตมัน )  หรือ  ศิฟาต  ฟ อฺ ลิยะฮฺ
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(คุณลักษณะที่ผูกพันกับการกระทํา)นั้นไมอยูในกรอบของ

ปญญาที่จะรับรูได ดังนั้น พวกเขาจึงปฏิเสธคุณลักษณะ

ดังกลาว สวนอะฮฺลุซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ยึดถือในประเด็นของ

พระนามของอัลลอฮฺ เฉกเชนเดียวกับการยึดถือในประเด็นของ

คุณลักษณะของพระองค ทั้งนี้ เนื่องจากทั้งสองประการนี้มา

จากอัลลอฮฺและเราะสูล จําเปนตองเชื่อมั่นและยืนยันตาม โดย

ไมมีการเปรียบเทียบกับสรรพส่ิงที่ถูกสราง อีกทั้งไมมีการปฏิเสธ

พระนามหรือคุณลักษณะใดๆ ของพระองค พรอมกับมอบหมาย

ในเร่ืองกัยฟยะฮฺ (ลักษณะเปนอยางไร) และยืนยันความหมาย

ที่เหมาะสมกับฐานะของพระองค ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา      

ِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿ َُ  ۖ ءٞ وَ  َ�ۡ ِميعن  وَهن َّ  ]  ١١: ملشورى[ ﴾ ١ ٱۡ�َِص�ن  ٱس

ความวา “ไมมีส่ิงใดเสมอเหมือนพระองค และพระองคคือ ผูทรง

ไดยิน ผูทรงเห็น” (อัช-ชูรอ : 11) 

 

อัล-มาตุรีดียะฮฺ กลาววา อัลกุรอานนั้นไมใชถอยคํา

ของอัลลอฮฺอยางแทจริง แตเปนกะลาม นัฟสีย (ถอยคําที่ไมมี

เสียง) ซ่ึงไมสามารถไดยิน สวนที่เสียงเราไดยินนั้นเปนแค
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สัญลักษณ ดังนั้น คัมภีรอัลกุรอานนั้นถือเปนมัคลูก (สรรพส่ิงที่

ถูกสราง) ซึ่งเปนทัศนะของพวกอุตริกรรมในศาสนาโดย

ปราศจากหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺมายืนยัน อีกทั้งไม

มีคํากลาวของกัลยาณชนรุนแรกมาสนับสนุน คนแรกที่กลาว

เชนนี้ คือ อิบนุ กุลลาบ แทจริงแลวอัลลอฮฺ ตะอาลานั้นสามารถ

ตรัสเมื่อใดก็ได หรือตรัสส่ิงใดก็ไดที่พระองคทรงประสงค ดังที่

พระองคทรงพูดกับนบีมูซา อะลัยฮิสะลาม หรือ ทรงพูดกับบาว

ของพระองคในวันกิยามะฮฺ ดังนั้น อัลกุรอานคือพจนารถ

ของอัลลอฮฺ อยางแทจริงไมใชสรรพส่ิงที่ถูกสรางแตอยางใด 

เชนเดียวกับคัมภีร อัต-เตารอฮฺ คัมภีร อัล-อินญีล และคัมภีร 

อัซ-ซะบูรฺ นี่ คือหลักการเชื่อมั่นของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะ

มาอะฮฺ จากกัลยานชนรุนแรกของประชาติอิสลามและผูเจริญ

รอยตาม 

อัล-มาตุรีดิยะฮฺ กลาววา อีมาน (การศรัทธา) คือ การ

เชื่อมั่นดวยจิตใจเทานั้น บางคนไดเพิ่มวา การยอมรับดวยวาจา 

พวกเขาเช่ือวาอีมานนั้นไมมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลง และหามการ

อิสติษนาอในการปฏิญาณเร่ืองอีมาน (คือการต้ังเงื่อนไขในการ
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ศรัทธาโดยกลาววา “ฉันเปนผูศรัทธา อินชาอัลลอฮฺ”) พวกเขา

ถือวาอิสลามและอีมานคือส่ิงเดียวกัน ไมมีขอแตกตางระหวาง

ทั้งสองส่ิงนี้ ซึ่งทัศนะนี้สอดคลองกับแนวคิดของพวกมุรญิอะฮ ฺ

แตขัดแยงกับจุดยืนของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ ที่ยึดถือ

วา อีมาน คือ การศรัทธาดวยจิตใจ การยอมรับดวยวาจาและ

การปฏิบัติดวยกาย  อีมานนั้นมีการเพิ่มข้ึนดวยการภักดี

ตออัลลอฮฺและมีการลดลงเมื่อมีการฝาฝนอัลลอฮฺ และอนุญาต

ใหกลาวคําอิสติษนาอ ในการศรัทธา(ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อไมให

มีการรับรองตนเอง) และเชื่อวา อีมานและอิสลามเปนส่ิงคูกัน  

เมื่อกลาวถึงอีมานและอิสลามในที่เดียวกันจะมีความหมายที่

ตางกัน แตเมื่อกลาวถึงอยางใดอยางหนึ่งแลว จะหมายถึงทั้ง

สองอยาง 

อัล-มาตุรีดิยะฮฺ มีทัศนะเห็นพองกับอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล 

ญะมาอะฮฺ ในเร่ืองศรัทธาตอส่ิงเรนลับ เชน เร่ือง เหตุการณใน

โลกแหงบัรฺซัค (สุสาน) สถานการณในวันกิยามะฮฺ การชุมนุม 

ณ ทุงมะหชัรฺ การฟนคืนชีพ ตราชูชั่งความดีความชั่ว สะพาน

อัศ-ศิรอฏ  การชะฟาอะฮฺ  (ไถถอนโทษ) สวรรค  และนรก 
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เนื่องจากพวกเขาถือวาหลักฐานของศาสนานั้นมาจากการฟง 

และส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่ที่จะเกิดข้ึนจริงตามที่ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกกลาวไว อีกทั้งยังมีหลักฐานยืนยัน

จากอัลกุรอานและสุนนะฮ ฺ

อัล-มาตุรีดิยะฮฺมีทัศนะวาบาวสามารถมองเห็นพระผู

เปนเจาในโลกอาคิเราะฮฺ แตทวาพวกเขาปฏิเสธทิศทางและการ

เผชิญหนา ซ่ึงทัศนะนี้มีความขัดแยงกันเอง เนื่องจากพวกเขา

ยืนยันศรัทธาในส่ิงที่ไมสามารถมองเห็นได ซึ่งเปนทัศนะที่

ขัดแยงกับอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ  

อัล-มาตุรีดิยะฮฺมีความเห็นพองกับทัศนะของอะฮฺ

ลุสสุนนะฮฺ ในประเด็นเศาะหาบะฮฺ กับลําดับการดํารงตําแหนง

เคาะลีฟะฮฺ และเชื่อวาขอพิพาทระหวางเศาะหาบะฮฺดวยกันนั้น

ถือวาเปนการวินิจฉัยของแตละคน ดังนั้นจําเปนตองหยุดการ

กลาวหาละเมิดจาบจวงบรรดาเศาหาบะฮฺ เนื่องจากการกระทํา

ดังกลาวถือวาเปนการปฏิเสธศรัทธา หรืออุตริกรรมหรือเปน

พฤติกรรมที่ชั่วชา อัล-มาตุรีดิยะฮฺมีทัศนะวา ตําแหนงเคาะ

ลีฟะฮฺนั้นเหมาะควรเฉพาะชนตระกูลกุ ร็อยชฺเทานั้น และ
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อนุญาตใหละหมาดตามหลังมุสลิมทุกคนไมวาเขาผูนั้นจะเปน

คนดีหรือคนเลว และไมอนุญาตใหทรยศหรือเปนกบฏตอผูนําที่

มีพฤติกรรมชั่ว 

อัล-มาตุรีดียะฮฺมีทัศนะพองกับอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล ญะ

มาอะฮฺ ในประเด็นเร่ืองอัล-เกาะดัรฺ อัล-กุดเราะฮฺ และอัล-อิส

ติฏออะฮฺ โดยเชื่อวาทุกส่ิงที่เกิดข้ึนในโลกนี้ลวนแลวมาจาก

ประสงคของอัลลอฮฺ และการกระทําของมนุษยทั้งที่ดีและชั่วนั้น

คือส่ิงที่อัลลอฮฺไดสรางมา แตมนุษยนั้นมีสิทธิเลือกที่จะกระทํา

ส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยจะไดรับผลตอบแทนที่ดีและชั่วในส่ิงที่ตนได

กระทํา และบาวนั้นมีสิทธิเลือกปฏิบัติในคําสอนของศาสนาโดย

ไมมีการบังคับใหกระทําแตอยางใด  

อั ล -ม า ตุ รี ดิ ย ะ ฮฺ  เ ห็ น ว า ไ ม อ นุ ญ า ต ใ ห ผู ที่ ไ ม มี

ความสามารถปฏิบัติในส่ิงที่ศาสนาบัญญัติ ซึ่งเปนทัศนะที่พอง

กับแนวคิดมุอฺตะซิละฮฺ สวนอะฮลุซซุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ เห็น

วา ประเด็นนี้เกี่ยวของกับความประเสริฐ ไมควรไปกําหนดวาส่ิง

นั้นเปนส่ิงอนุญาตหรือตองหาม 
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รากเหงาแนวคิดและหลักการศรัทธาของอัล-มาตุรีดิยะฮฺ 

จากการศึกษาขางตนผูวิจัยพบวา หลักการศรัทธา

ของอัล-มาตุรีดิยะฮฺนั้นมีการปะปนระหวางสัจธรรมกับความ

เท็จ ในสวนของสัจธรรมนั้นพวกเขาไดรับอิทธิพลทางความคิด

จากอะฮฺลุสสุนนะฮฺ ที่สังกัดมัซฮับ หะนะฟยรุนแรก เพราะผูที่

ศึกษาประวัติศาสตรจะพบวามัซฮับ หะนะฟย หลังจากที่อิมาม 

อบู หะนีฟะฮฺ เสียชีวิตนั้นมีการแตกแยกทางความคิดออกเปน

หลายสํานัก ซึ่งไมมีผูใดยืนหยัดตามแนวทางที่อิมามอบู หะนี

ฟะฮฺและสหายของทานทั้งสองไดวางไวนอกจากบางคนที่อัลลอ

ฮฺไดประทานทางนําเทานั้น และสวนใหญแลวผูสังกัดมัซฮับหะ

นะฟยจะฝกใฝแนวคิดของกลุมอุตริกรรม เชน กลุมญะฮฺมิยะฮฺ 

และ มุอฺตะซิละฮฺ  

และเนื่องจากประวัติศาสตรมิไดกลาวถึงรายละเอียด

ของการศึกษาหาความรูของอบู มันศูรฺ อัล-มาตุรีดีย วาศึกษา

หาความรูจากปราชญทานใดบาง ซ่ึงเราสามารถวิเคราะห

รากเหงาแนวคิดของทานดังนี้ 
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- อบูมันศูรฺ อัล-มาตุรีดีย ไดรับอิทธิพลทางความคิด

โดยตรง หรือทางออมผานคณาจารยของทานที่ฝกใฝแนวคิด 

ญะฮฺมิยะฮฺ ในประเด็นอัล-อิรญาอ (การต้ังความหวังในความ

เมตตาของอัลลอฮฺ) และการตะอฺฏีล (ปฏิเสธพระนามหรือ

คุณลักษณะของอัลลอฮฺ) เชนเดียวกันนั้น ทานไดรับอิทธิพลทาง

ความคิดจากพวกมุอฺตะซิละฮฺและนักปรัชญากรีก ในประเด็น

การปฏิเสธบางคุณลักษณะของอัลลอฮฺและการตีความ

คุณลักษณะของอัลลอฮฺใหมีความหมายเปนอยางอ่ืน ตลอด

จนถึงการปฏิเสธคุณลักษณะอัล-อุลูว (การทรงเหนือบัลลังค) 

และศิฟาต อัล-เคาะบะริยะฮฺ ซึ่งพวกเขาเขาใจผิดวานั้นคือ

หลักการเชื่อมันของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ 

- อบู มันศูรฺ อัล-มาตุรีดีย ไดรับอิทธิพลทางความคิด

จากอิบนุ กุลลาบ ( ฮ.ศ. 240) ซ่ึงเปนคนแรกที่ไดอุตริทัศนะที่วา

พจนารถของอัลลอฮฺนั้นเปนกะลาม นัฟสีย (ถอยคําที่ปราศจาก

เสียง) อัล-มาตุรีดียไดรับอิทธิพลจากทัศนะนี้ทั้งที่ตนเองกับอิบนุ 

กุลลาบไมมีโอกาสไดพบเจอกันมากอน เนื่องจากอิบนุ กุลลาบ

เสียชีวิตกอนที่อัล-มาตุรีดียจะถือกําเนิดเสียอีก  ชัยคุลอิสลาม อิ
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บุตัยมิยะฮฺ ไดยืนยันวา อบู มันศูรฺ อัล-มาตุรีดียไดมีทัศนะ

ตามอิบนุกลลาบในหลายประเด็นดวยกัน เชน ประเด็น

คุณลักษณะของอัลลอฮฺ ประเด็นเกี่ยวกับอัลกุรอาน วาอัลลอฮฺ

นั้นตรัสดวยพระประสงคและเดชานุภาพของพระองคเองหรือไม 

และประเด็นเกี่ยวกับ อัล-อิสติษนาอ (ต้ังขอยกเวนหรือเงื่อนไข)

ในการศรัทธา (มัจญมูอฺ อัล-ฟะตาวา 7/433 , มินหาจญ อัส-สุน

นะฮฺ 2/362) 

 

การแพรกระจายและแหลงของแนวคิดอัล-มาตุรีดียะฮฺ 

แนวคิดอัล-มาตุรีดียะฮฺไดแพรกระจายไปยังหลาย

ประเทศ โดยเฉพาะในชมพูทวีปและประเทศใกลเคียงอยาง จีน 

บังคลาเทศ ปากีสถาน และอัฟกานิสถานนั้นมีผูยึดถือตาม

แนวคิดนี้อยางมากมาย เชนเดียวกับ ประเทศตุรกี เปอรเซีย 

บางประเทศในยุโรป เอเชียกลาง และประเทศแถบแอฟริกาตอน

เหนือก็มีผูฝกใฝแนวคิดนี้ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการแพรกระจายของ

อิทธิพลมัซฮับ หะนะฟย นับวาแนวคิดอัล-มาตุรีดียะฮฺยังคง

ไดรับกระแสความนิยมในแถบประเทศเหลานี้ดวยเหตุผล

ดังตอไปนี้ 



 

37 
 

1. บรรดาปราชญของสํานักคิดนี้ไดรับการสนับสนุน

และการอุปถัมภจากบรรดากษัตริยและผูปกครองรัฐ โดยเฉพาะ

บรรดาสุลตานแหงราชวงศอุษมานิยะฮฺ (ออตโตมาน)  

2. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของอัล-มาตุรีดียะฮฺมี

บทบาทสําคัญมากในการเผยแพรแนวคิดนี้ โดยเฉพาะโรงเรียน

ดิวบันดิยะฮฺในประเทศอินเดีย ปากีสถาน และประเทศอ่ืนๆ ซึ่ง

ในโรงเรียนเหลานี้ยังมีการเรียนการสอนตํารับตําราเกี่ยวกับ

หลักการศรัทธาของอัล-มาตุรีดิยะฮฺ วาอัล-มาตุรีดิยะฮฺคือ

แนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ 

3. มีการเคล่ือนไหวอยางจริงจังโดยเฉพาะในดานการ

แตงตําราเกี่ยวกับอิลมุลกะลาม (วิชาวิภาษวิทยา) และหนังสือ

ตอบโตกลุมแนวคิดเบี่ยงเบนอยางแนวคิดของญะฮฺมิยะฮฺ 

แนวคิดมุอฺตะซิละฮฺ และแนวคิดรอฟเฎาะฮฺ (ชีอะฮฺ) 

4. การพาดพิงถึงอิมามอบู หะนีฟะฮฺและการสังกัด

กับมัซฮับ หะนะฟยในดานวิชาฟกฮฺ 
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บทสรุป 

อัล-มาตุรีดียะฮฺ เปนกลุมวิภาษวิทยานิยมกลุมหนึ่งที่

เกิดข้ึน ณ เมืองสะมัรก็อนดฺ ในฮิจญเราะฮฺศตวรรษที่ 4 กลุมนี้

พาดพิงไปยังบุคคลหนึ่งที่มีนามวา อบู มันศูรฺ อัล-มาตุรีดีย วา

เปนผูกอต้ังแนวคิดนี้ กลุมแนวคิดนี้จะใชหลักฐานและเหตุผล

ทางปญญา ตรรกวิทยา ในการโตแยงกับคูกรณีอยางพวกมุอฺตะ

ซิละฮฺ พวกญะฮฺมิยะฮฺ และพวกบาฏินียะฮฺ เปนตน เดิมนั้นกลุม

แนวคิดนี้พยามยามที่จะแสวงหาทางสายกลางระหวางแนวคิด

ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ กับแนวคิด มุอฺตะซิละฮฺ 

ญะฮฺมิยะฮฺ และ พวกวิภาษวิทยานิยม แตในที่สุดแนวคิดนี้ไดให

ความสําคัญตอเหตุผลทางปญญามากกวาหลักฐานจากศาสน

บัญญัติ (อัลกุรอานและสุนนะฮ)ฺ จึงทําใหมีทัศนะที่แบงหลักการ

ศาสนาออกเปน หลักการอักลิยาต และหลักการสัมอิยาต จาก

การแบงประเภทหลักการศาสนาดังกลาวทําใหเกิดการตีความ

และการตัฟวีฎข้ึนมา พวกเขามีทัศนะวาในอัลกุรอานและหะดีษ

นั้นมีมะญาซฺ (คําที่มีความหมายเปนอยางอ่ืนจากความหมาย

โดยผิวเผิน)  มีทัศนะไมรับหลักฐานที่เปนหะดีษอาหาด (หะดีษ
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ที่มีสายรายงานจํานวนนอยไมถึงข้ันมุตะวาติรฺ) พวกเขามีทัศนะ

วาคัมภีรของอัลลอฮฺซึ่งหมายรวมถึงอัลกุรอานดวยนั้นเปนมัค

ลูก (ส่ิงที่ถูกสราง) และอัลกุรอานนั้นเปนพจนารถของอัลลอฮฺที่

ดํารงดวยตนเอง ซึ่งเปนทัศนะที่ใกลเคียงกับแนวคิดของมุอฺตะซิ

ละฮฺ และญะฮฺมิยะฮฺ สวนประเด็นเกี่ยวกับอีมาน (การศรัทธา) 

นั้นพวกเขามีทัศนะเหมือนกับพวกมุรฺญิอะฮฺ พวกเขาทัศนะที่

เหมือนกับอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ ในประเด็นเกี่ยวกับ 

อัล-เกาะดัรฺ เร่ืองราวของวันอาคิเราะฮฺ เหตุการณในโลกแหงบัรฺ

ซัค(หลุมฝงศพ) และประเด็นเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงผูนํา

มุสลิมและเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ดวยการที่พวกเขา

จํากัดชนิดของอัต-เตาฮีดมีเพียง เตาฮีด อัล-คอลิกียะฮ ฺและ อัร-

รุบูบิยะฮฺ จึงทําใหอิทธิพลของพวกปรัชญานิยมเขามาครอบงํา

ความคิดพวกเขา สวนสาเหตุสําคัญที่มีผูคนยึดถือแนวคิดนี้มี

จํานวนมาก ก็เพราะแนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนและอุปถัมภ

จากอํานาจรัฐมาตลอด เชน อาณาจักรอุษมานียะฮฺ  นอกจากนี้

ยังมีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

ชวยเผยแพรแนวคิดนี้อีกทาง และดวยเหตุผลที่วาผูทําตาม
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แนวคิดนี้สวนใหญสังกัดมัซฮับ หะนะฟยในดานวิชาฟกฮฺจึงทํา

ใหแนวคิดอัล-มาตุรีดียแพรหลายจวบจนทุกวันนี้ แมกระนั้นก็

ตามพวกเขามีบทบาทสําคัญในการโตตอบแนวคิดอ่ืนที่หลงทาง

อยางพวกมุอฺตะซิละฮฺ บาฏินียะฮฺ พวกปรัชญาปฏิเสธพระเจา 

และพวกรอฟเฎาะฮฺ (ชีอะฮฺ) และพวกเขายังมีบทบาทสําคัญใน

การแตง วิเคราะหตําราเกี่ยวกับหะดีษ แตก็มีหลายประเด็นที่

ควรระมัดระวัง 

 

จากหนังสือ  
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