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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท รงเมตตา ปรานียงิ่ เสมอ
อัล-อะชาอิเราะฮฺ : นิยามและความเชือ่
1. นิยามของอัล-อะชาอิเราะฮฺ
อัล-อะชาอิเราะฮฺ คือมุสลิมคณะหนึ่งที่พาดพิงไปยังอิหมามอบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย
เราะหิมะฮุลลอฮฺ ซึ่งจะใชวิธีการยืนยันเรื่องหลักศรัทธาและโตตอบฝายที่มีทัศนะขัดแยงกับตน
ตามแนวทางของอะฮฺลุลกะลาม (นักวิภาษวิทยา)
2. ผูกอตั้ง
ผูกอตั้ง คือ อิหมามอบู อัล-หะสัน อะลีย บิน อิสมาอีล อัล-อัชอะรีย เกิดที่เมืองบัศเราะฮฺ
เมื่อป ฮ.ศ. 260 ทานพํานักที่เมืองบัฆดาด (แบกแดด) ประเทศอิรักและเสียชีวิตที่นั่น เมื่อป ฮ.ศ.
324 ทานเติบโตอยูกับพอเลี้ยงที่ชื่อวา อบู อะลีย อัล-ุบบาอีย ซึ่งเปนผูนําแนวคิด “อัล-มุอฺตะซิ
ละฮฺ” ทานไดรับแนวคิดของมุอฺตะซิละฮฺจากเขาผูนี้ จนกระทั่งทานเปนผูหนึ่งที่เชี่ยวชาญและเปน
หนึ่งในแกนนําแนวคิดมุอฺตะซิละฮฺ
3. การผันแปรจากแนวคิดมุอฺตะซิละฮฺ
นักประวัติศาสตรมีความเห็นพองกันวา การผันแปรครั้งแรกในชีวิตของอบู อัล-หะสัน คือ
การถอนตัวเองออกจากแนวคิดมุอฺตะซิละฮฺ
อิบนุ อะสากิรฺ และนักวิชาการทานอื่นๆ ระบุวา อบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย ไดพํานักอยูที่บาน
และปลีกตัวออกจากสังคมเปนเวลา 15 วัน เพื่อใชเวลากับการทบทวนและคนควาแสวงหาสัจธรรม
แลวทานก็ออกไปพบปะกับผูคนที่มัสยิดกลาง พรอมกับประกาศใหผูคนทราบวาทานไดถอนตัวออก
จากความเชื่อเดิม (อัล-มุอฺตะซิละฮฺ) ของทานแลว เสมือนกับที่ทานถอนตัวออกจากเสื้อของทาน แลว
ทานก็ถอดเสื้อที่ทานสวมอยูออกจากตัวทาน และโยนไปยังผูคนพรอมกับตําราเลมใหมที่ทานแตงขึ้น
(หนังสือตับยีน กะซิบิ อัล-มุฟตะรี โดยอิบนุ อะสากิรฺ หนา 38-39)
นัก วิจั ยเห็น พองว า ทานไดผันตัวเองออกจากแนวคิดมุอฺตะซิละฮฺ จริง แตมีความเห็น
ตางกันถึงมูลเหตุจูงใจที่ทําใหทานผันแปรในครั้งนี้ นักวิชาการบางทานกลาววา สาเหตุมาจากการ
ที่ขณะนั้นอบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย มองวาแนวคิดมุอฺตะซิละฮฺมีความบกพรองในบางแงมุม
ทานเคยถามอาจารยของทานในสิ่งที่เคยเคลือบแคลงสงสัยในแนวคิดของสํานักนี้ ดังกรณี ที่มี
ชายคนหนึ่งมาถามปญหากับอะลีย อัล-ุบบาอีย ซึ่งขณะนั้นอบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย อยู ณ
ตรงนั้นดวย ชายผูนั้นถามอบู อะลียวา เราสามารถที่จะตั้งพระนามแกอัลลอฮฺวา “อากิล” ผูทรงมี
สติปญญา-ไดหรือไม อัล-ุบบาอียตอบวา ไมไดเนื่องจากคําวา อัล-อักลฺ ฐานภาษามาจากคําวา
อิกอลฺ ซึ่งมีความหมายวา หาม ดังนั้นการหามในฐานะของอัลลอฮฺเปนสิ่งที่เปนไปไมได ดังนั้นจึง
ไมอนุญาตตั้งชื่อเชน นั้นเด็ดขาด อบู อัล-หะสั นไดโตแยงคําตอบของอัล-ุบบาอีย วาถาเป น
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เชนนั้นแลว เราจะเรียกอัลลอฮฺวา “อัล-หะกีม”ไมไดเชนเดียวกัน เพราะคําวาหะกีม มีฐานภาษา
มาจากคําวา หะกะมะฮฺ อัล-ลิญาม คือเชือกผูกคอสัตวเลี้ยง(เชน มา อูฐ) อบู อะลีย อัล-ุบบา
อียไมตอบคําถามสําหรับปญหานี้แตอยางใด นอกจากยอนถามอบู อัล-หะสันวา แลวเหตุใดทาน
จึงหามตั้งชื่ออัลลอฮฺวา “อัล-อากิล” แตทานอนุญาตใหตั้งชื่ออัลลอฮฺวา “อัล-หากิม” ได ? อบู อัลหะสันตอบวา เพราะแนวทางของฉันในเรื่องการกําหนดพระนามของอัลลอฮฺ คือตัวบทหลักฐาน
(จากอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ) หาใชจากการเทียบเคียงเชิงภาษา ดังนั้นฉันจึงเรียกพระองควา
“อัล-หะกี ม ” เนื่อ งจากมีตัว บทหลัก ฐานเรีย กเชน นั้น และฉั น ไมเ รี ยกพระองคว า “อั ล-อากิ ล”
เนื่องจากไม ปรากฏในตัว บทหลักฐานใหเรียกเช น นั้น หากมีตัว บทหลักฐานเรียกเชนนั้ นแล ว
แนนอนฉันตองเรียกตาม
อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหอบู อัล-หะสัน ตองถอนตัวออกเองจากอัล-มุอฺตะซิละฮฺ คือ ความฝน
ทานเลาวา “ในคืนหนึ่งฉันรูสึกเคลือบแคลงใจเกี่ยวกับหลักการเชื่อมั่นที่ยึดถืออยู ฉันจึงลุกขึ้น
ละหมาดสองร็อกอะฮฺ และขอใหอัลลอฮฺทรงชี้หนทางที่เที่ยงตรง จากนั้นฉันไดเขานอนแลวฝนเห็น
ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลั ม ฉั น จึ ง บอกกั บ ท า นนบี ใ นสิ่ ง ที่ ฉั น ได ป ระสบ ท า นนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอบวา “เจาจงยึดแบบอยาง (ซุนนะฮฺ) ของฉัน” ทันใดนั้นฉันรูสึกตัว
และนําปญหาตางๆของวิชาวิภาษวิทยา(อิลมุ อัล-กะลาม)มาไตรตรองเปรียบเทียบกับอัลกุรอาน
และอัลหะดีษ ดังนั้นฉันจึงยืนยันตามอัลกุรอานและอัลหะดีษและละทิ้งสิ่งอื่นๆไวขางหลังของฉัน”
(หนังสือตับยีน กะซิบิ อัล-มุฟตะรี โดยอิบนุอะสากิร หนา 38-39)
หากเรื่องเลานี้เปนความจริงก็จะเปนหลักฐานสําคัญชี้ถึงสาเหตุที่ทําใหทานอบู อัล-หะสัน
ผันแปรตัวเอง แตที่ควรสังเกตคือ ตามที่ทานไดถกเถียงกับมุอฺตะซิละฮฺทานเริ่มมีความเคลือบ
แคลงใจในบางปญหาและมีทัศนะของตนเองในปญหานั้นๆ โดยเฉพาะ ซึ่งในขณะนั้นทานยัง
อาศัยชายคาของแนวคิดนี้อยู จนกระทั่งทานไดฝนเห็นทานนบี ซึ่งเปนจุดหักเหที่ทําใหทานหายขอ
สงสัยตางๆ จนกระทั่งทานไดวางแนวทางในการถอนตัวเองจากแนวคิดมุอฺตะซิละฮฺอยางเต็ม
รูปแบบ
นักวิจัยคนความีทัศนะแตงตางกันถึงสํานักคิดของทานอบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย บาง
คนกลาววาทานผันแปรไปสูสํานักคิดอัล-กุลลาบิยะฮฺ และตอมาผันแปรสูแนวทางสะลัฟ ซึ่งเปน
ทัศนะของนักวิชาการสวนหนึ่ง บางคนกลาววาทานไดผันแปรสูสํานักคิดอัล-กุลลาบิยะฮฺและยึด
มั่นกับแนวคิดนี้อยางถาวร และทานมีทัศนะของตนเองโดยเฉพาะโดยมีแนวคิดก้ํากึ่งระหวางมุอฺ
ตะซิละฮฺกับแนวคิดของอัล-มุษบิตะฮฺ(กลุมแนวคิดที่ยืนยันในคุณลักษณะของอัลลอฮฺ) ซึ่งตอมา
กลายเปนแนวคิดอัล-อัชอะรีย นี่เปนทัศนะของพวกอัล-อะชาอิเราะฮฺเอง
ส ว นทั ศ นะที่ ก ล า วว า ท า นได ผั น แปรสู แ นวทางอั ล -กุ ล ลาบิ ย ะฮฺ และต อ มาผั น แปรสู
แนวทางของชาวสะลัฟ เปนการยืนยันของอิหมามอบู อัล-หะสันเองในหนังสือ อัล-อิบานะฮฺ ซึ่ง
เปนหนังสือเลมสุดทายที่ทานแตงขึ้น โดยในหนังสือดังกลาวไดระบุอยางชัดเจนวาทานยึดมั่นตาม
สํานักคิดของอิหมามอะหฺมัด บิน หันบัล
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จากการเปรียบเทียบงานเขียนของทานกับแนวคิดอัล-กุลลาบิยะฮฺอยางละเอียด จะไมพบ
ขอแตกตางระหวางสองสํานักคิดเทาใดนัก เพราะสิ่งใดที่อัล-กุลลาบิยะฮฺไดกลาว อบู อัล-หะสันก็
กลาวอยางนั้นเชนกัน เชนการยืนยันคุณลักษณะอัล-เคาะบะริยะฮฺ เชน พระพักตร พระหัตถทั้ง
สองขาง และสิ่งอื่นๆ และสิ่งใดที่อัล-กุลลาบิยะฮฺปฏิเสธ อบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย ก็ปฏิเสธดวย
เชน การปฏิเสธการกระทําของอัลลอฮฺที่ทรงประสงค ซึ่งพวกเขามีทัศนะวา คุณลักษณะอัล-อิรอ
ดะฮฺ (ความประสงค) นั้น เปนลักษณะที่มีตั้งแตดั้งเดิม (อะซะลีย) ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหมดวย
การกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ท านอบู อั ล-หะสั น เคยกล าวไว ในหนั งสื อเล มอื่ นๆ นอกจาก หนั งสื ออั ล-อิ บานะฮฺ ว า
“แทจริงคุณลักษณะ อัล-กะลาม(การพูด) เปนคุณลักษณะอาตมัน (ซาต) ของอัลลอฮฺ” และทานเคย
หามไมใหกลาววา แทจริงอัลลอฮฺ ไดพูดดวยอัลกุรอาน
สวนการที่อางวาทานสังกัดแนวคิดของอิหมามอะหฺมัด บิน หันบัล นั้น เราไมสามารถที่จะ
ยืนยันเชนนั้นอยางชัดเจน ในขณะที่คําพูดและทัศนะของทานยังขัดแยงกับสิ่งที่อิหมามอะหฺมัด
กลาว เพราะวาอิหมามอะหฺมัดไมเคยปฏิเสธวา อัลลอฮฺทรงมีคุณลักษณะดวยอัล-อัฟอาล อัล-อิ
คติยาริยะฮฺ (การกระทําตามที่พระองคประสงค) เชนคุณลักษณะ อัน-นุซูล (การเสด็จลงมาจาก
ฟากฟา) และอัล-มะญีอ (การเสด็จมายังทุงมะหฺชัรฺ)
ส ว นคํ า กล า วของท า นที่ ยื น ยั น ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะอั ล -อิ ส ติ ว าอ (การสถิ ต เหนื อ บั ล ลั ง ก )
และอัล-อุลูวฺ (การอยูเบื้องสูง) สํานักคิดของอิบนุ กุลลาบ ก็ยืนยันในคุณลักษณะดังกลาวเชนกัน
ประเด็นนี้ไมไดขัดแยงกับทัศนะที่วาทานไดเปลี่ยนแนวคิดจากมุอฺตะซิละฮฺมาสูแนวคิดอัล-กุลลาบิ
ยะฮฺ และยืนหยัดบนแนวทางนี้อยางถาวร
ที่กลาวมาขางตนคือบางสวนของชีวประวัติของนักคิดทีส่ ําคัญคนหนึ่ง
ซึ่งชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญทีต่ องศึกษา คนควา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาของแนวคิดอัล-อะชาอิ
เราะฮฺ เพราะการคนควาจะทําใหสัจธรรมมีความกระจางขึน้ และความมดเท็จก็จะอันตธาน
หายไป
4. ความแตกตางระหวางอัล-อะชาอิเราะฮฺรุนแรกกับอัล-อะชาอิเราะฮฺรุนหลัง
ผูที่ศึกษาแนวคิดของอิหมามอัล-อัชอะรีย จะพบขอแตกตางอยางชัดเจนระหวางทัศนะ
อัล-อะชาอิเราะฮฺรุนแรกกับอัล-อะชาอิเราะฮฺรุนหลัง ซึ่งสามารถกลาวไดวาอัล-อะชาอิเราะฮฺรุน
หลังมิไดเจริญรอยตามแนวทางของอบู อัล-หะสันอยางแทจริง หากแตพวกเขามีทัศนะที่ขัดแยง
กันในประเด็นปญหาที่สําคัญ จนมีบางคนกลาววา หากอบู อัล-หะสันทราบวาสิ่งที่อัล-อะชาอิ
เราะฮฺรุนหลังอางวาทําตามแนวคิดของทานนั้น แนนอนทานอิหมามจะตองกลาวตอบวา “พวก
ทานจงบอกแกพวกเขาดวยวาฉันไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับพวกทาน” ซึ่งเราสามารถยกตัวอยาง
ประเด็นปญหาดังตอไปนี้
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ตัวอยางแรก ทัศนะเกี่ยวกับศิฟต เคาะบะริยะฮฺ คือคุณลักษณะของอัลลอฮฺที่ไมสามารถ
รูไดเองดวยสติปญญา แตสามารถรูไดดวยหลักฐานจากอัลกุรอานและอัซ-ซุนนะฮฺ เชน พระพักต
พระหั ตถทั้ ง สอง หรื อ พระเนตร อิ หมามอบู อัล-หะสัน มีทัศนะเกี่ย วกับประเด็น นี้เหมือนกับ
แนวคิดของอัล-กุลลาบิยะฮฺ คือ ยืนยันวาคุณลักษณะเหลานี้เปนของอัลลอฮฺ อบู อัล-หะสันได
กลาวยืนยันในหนังสืออัล-อิบานะฮฺ หนาที่ 22 และหนังสือ ริสาละฮฺ อิลา อะฮฺลิ อัษ-ษัฆฺริ หนาที่
225-226 ในขณะที่อัล-อะชาอิเราะฮฺรุนหลังจะทําการ ตะอวีล (ตีความ) คุณลักษณะดังกลาวเปน
อยางอื่น ดังที่อัล-อียญียไดกลาววา ขอที่ 5 คุณลักษณะพระหัตถของอัลลอฮฺ พระองคไดตรัสวา
١٠ : اﻟﻔﺘﺢl ... KJ I H G ...m
ความวา “พระหัตถของอัลลอฮฺทรงอยูเหนือมือของพวกเขา” (ซูเราะฮฺ อัลฟตหฺ
อายะฮฺที่ 10)
٧٥ : صl ... ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯... m
ความวา “สิ่งใดหรือที่มายับยั้งไมใหเจาสุูดแกสิ่งที่ขาสรางมาดวยสองพระ
หัตถของขา” (ซูเราะฮฺ ศอด อายะฮฺที่ 75)
อิหมามอบู อัล-หะสันไดยืนยันในคุณลักษณะทั้งสองนี้ ซึ่งเปนทัศนะของชาวสะลัฟ ใน
หนังสือบางเลมของอัล-กอฎียยังยืนยันถึงคุณลักษณะนี้ดวย แตอัล-อะชาอิเราะฮฺสวนใหญเห็นวา
คุณลักษณะดังกลาวเปนมะญาซ (คําอุปมา) ที่หมายถึง อานุภาพของพระองค โองการที่พระองค
บอกวาไดสรางดวยสองพระหัตถของพระองค หมายถึง สรางดวยอานุภาพที่สมบูรณของพระองค
(หนังสืออัลมะวากิฟ หนาที่ 298)
ตัวอยางที่ สอง คุณลักษณะอัล-อุลูว (การอยูเบื้องสูง) และ อัล-อิสติวาอ (การอยูเหนือ
พนบัลลังก) อิหมามอบู อัล-หะสัน อัล-อัชอารีย ไดยืนยัน คุณลักษณะอัล-อุลูว และ อัล-อิสติวาอ
ของพระองคเหนือพนบัลลังก ตามที่ปรากฏในหนังสืออัล-อิบานะฮฺ (หนาที่ 105) วา หากมีคนถาม
วา ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการอิสติวาอของอัลลอฮฺ ก็จงตอบไปวา พระองคทรงอยูสูง
เหนือพนบัลลังกตามสภาพที่เหมาะสมกับพระองค ดังที่พระองคตรัสวา
٥ : ﻃﻪl | { z y m
ความวา “ผูทรงกรุณาปรานี ทรงอยูสูงเหนือพนบัลลังก” (ซูเราะฮฺ ฏอฮา อา
ยะฮฺที่ 5)
และในหนังสือมะกอลาต อัล-อิสลามียีน (หนาที่ 260) วา โดยทั่วไปแลวทัศนะของอะฮฺลุล
หะดีษและสุนนะฮฺ คือ การศรัทธาตออัลลอฮฺ บรรดามะลาอิกะฮฺของพระองค คัมภีรของพระองค
และบรรดาเราะสูลของพระองค ...และแทจริงอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา
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٥ : ﻃﻪl | { z y m
ความวา “ผูทรงกรุณาปรานี ทรงอยูสูงเหนือพนบัลลังก” (ซูเราะฮฺ ฏอฮา อา
ยะฮฺที่ 5)
นอกจากนั้นทานยังไดโตตอบผูที่ตีความ อิสติวาอ ดวยคําวา อํานาจ ทานไดกลาวไวใน
หนังสืออัล-อิบานะฮฺ (หนาที่ 108) วา พวกมุอฺตะซิละฮฺ พวกญะฮฺมิยะฮฺ และพวกหะรูริยะฮฺ กลาว
วาแทจริงความหมายของโองการ
l | { zym
“(อัลลอฮฺ)ผูทรงกรุณาปรานี ทรงยึดครองเหนือบัลลังก”
คําวา “อิสตะวา” หมายถึง “อิสเตาลา” (การยึดครอง), “มิลกฺ” (การครอบครอง) และ
ก็อฮรฺ (เอาชนะ) และอัลลอฮฺนั้นมีอยูทุกหนแหง พวกเขาปฏิเสธการอยูสูง(อิสติวาอ) เหนือพน
บัลลังกของอัลลอฮฺ ดังที่บรรดาผูสัจจริงไดกลาวไว และพวกเขายึดมั่นวา อิสติวาอนั้นคือกุดเราะฮฺ
(มีอํานาจเหนือ) ถาเปนอยางที่พวกเขากลาวไว ก็จะไมแตกตางกันเลยระหวางอะรัช (บัลลังก) กับ
พื้นดินทั้งเจ็ดชั้น เพราะอัลลอฮฺทรงมีอํานาจเหนือทุกๆ สิ่ง
นี่คือทัศนะของอิหมามอบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย สวนอัล-อะชาอิเราะฮฺรุนหลังมีแนวคิด
ตรงขาม ดังที่ อัล-อียญียกลาวในหนังสือ อัล-มะวากิฟ หนาที่ 297-298 วา “คุณลักษณะที่สาม
อัล-อิสติวาอ ครั้นเมื่ออัลลอฮฺ ตะอาลาไดบอกถึงคุณลักษณะของอัล-อิสติวาอ ดังคําตรัสของ
พระองค
l| { z y m
ความวา “ผูทรงกรุณาปรานี ทรงอยูสูงเหนือพนบัลลังก” (ซูเราะฮฺ ฏอฮา อา
ยะฮฺที่ 5)
นักวิชาการอัล-อะชาอิเราะฮฺมีความเห็นในเรื่องนี้ตางกัน แตสวนใหญใหความเห็นวา อิส
ติวาอ หมายถึ ง อิ สตีลาอ (การครอบครอง) ซึ่ง จะเกี่ยวข องกับคุณลักษณะของอัล-กุดเราะฮฺ
(อานุภาพ) ดังคํากลาวของนักกวี
ﻣﻦ ﻏﺮﻴ ﺳﻴﻒ ودم ﻣﻬﺮاق

ﻗﺪ اﺳﺘﻮى ﻋﻤﺮو ﺒﻟ اﻟﻌﺮاق

ความวา “แทจริงอัมรฺไดครอบครองแผนดินอิรัก โดยปราศจากการสูรบและการนองเลือด”
บางคนก็ตีความวา อิสติวาอในที่นี้หมายถึง อัล-ก็อศดฺ (มุงสู) ซึ่งเกี่ยวของกับคุณลักษณะ
อัล-อิรอดะฮฺ (ความประสงค) ดังคําตรัสของพระองค
l...É È Ç Æ... m
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ความวา “แลวพระองคทรงมุงสูฟากฟา” (ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่
5)
ซึ่งเปนการตีความที่หางไกลมาก”
จากทั้งสองตัวอยางทําใหทราบถึงความแตกตางระหวางแนวคิดของอิหมามอบู อัล-หะ
สันเอง กับแนวคิดอัล-อะชาอิเราะฮฺรุนหลังที่อางตนวาเจริญรอยตามอิหมาม อัลอัชอะรีย
5. แนวคิดและหลักการเชื่อมั่นของอัล-อะชาอิเราะฮฺ
สวนหนึ่งของหลักการเชื่อมั่นของอัล-อะชาอิเราะฮฺยุคหลัง ที่ยึดถือเปนหลักการของสํานัก
คิดมีดังตอไปนี้
1. เหตุผลทางปญญาตองมากอนหลักฐาน (จากอัลกุรอานและอัซ-ซุนนะฮฺ) คือ เมื่อเกิด
ความขัดแยงระหวางหลักฐานและเหตุผลทางปญญา ซึ่งจําเปนตองตัดสินใจเลือกอันหนึ่งอันใด
มากอน อัล-อะชาอิเราะฮฺไดนํากฎเกณฑคลุมเครือเหลานี้มาเปนหลักเกณฑ จึงตองนําเหตุผลทาง
ปญญานําหนาหลักฐาน และนําสิ่งเหลานั้นมาตัวกําหนดแทนที่หลักฐาน ดวยเหตุผลที่วา ปญญา
นั้นเปนสิ่งที่ไปใครครวญหลักฐานวาสมควรเชื่อหรือไม หากไปนําหลักฐานมากอนแสดงวาเราไป
ทําลายการใครครวญของสติปญญา ซึ่งจะทําใหบทบัญญัติทั่วไปเปนโมฆะหรือใชไมได
2. ปฏิ เ สธในสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อานุ ภ าพและความประสงค ข องอั ล ลอฮฺ คื อ ปฏิ เ สธ
คุณลักษณะอิคติยาริยะฮฺ (สิทธิในการเลือกจะกระทํา) ซึ่งเปนสิ่งที่อัลลอฮฺยืนยันดวยอาตมัน
พระองคเอง เชน คุณลักษณะอิสติวาอ (การอยูสูงเหนือพนบัลลังก) อัน-นุซูล (การเสด็จลงมายัง
ฟากฟา) อัล-มะญีอ (การเสด็จมายังทุงมะหฺชัรฺ) อัล-กะลาม (การพูด) อัร-ริฎอ (ความพอพระทัย)
และอั ล -เฆาะฎ็ อบ (ความกริ้ว ) พวกเขาปฏิ เ สธคุ ณ ลั ก ษณะเหลา นี้ใ นฐานะเป น คุณ ลัก ษณะ
ของอัลลอฮฺ โดยอางวาการพาดพิงคุณลักษณะดังกลาวตออัลลอฮฺ เทากับเปนการกลาววาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนสถานะกับอัลลอฮฺ ซึ่งคุณลักษณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปน
คุณลักษณะของสรรพสิ่งที่ถูกสราง (ดังนั้นจึงไมเหมาะสมที่จะนําไปพาดพิงตออัลลอฮฺ)
3. ยอมรับในคุณลักษณะของอัลลอฮฺเพียงเจ็ดประการ สวนคุณลักษณะอื่นๆ ของอัลลอฮฺ
พวกเขาจะทําการตะอวีล (ตีความ) หรือตัฟวีฎ (มอบหมายในความหมายวาอัลลอฮฺองคเดียว
เทานั้นที่ทรงรู) คุณลักษณะที่พวกเขายอมรับคือ อัล-อิลมฺ (ความรอบรู) อัล-กุดเราะฮฺ (อานุภาพ)
อัล-อิรอดะฮฺ (ความประสงค) อัส-สัมอฺ (การไดยิน) อัล-บะศ็อรฺ (การมองเห็น) อัล-กะลาม อัน-นัฟ
สีย (คําพูดที่ดํารงอยูดวยอาตมันของอัลลอฮ) สวนคุณลักษณะอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้พวกเขาจะ
ตีความ เชน การตีความคุณลักษณะอัล-เฆาะฎ็อบ (ความกริ้ว) ดวยความหมายวา ความประสงค
ที่จะลงโทษ อัร-ริฎอ (ความพอพระทัย) ดวยความหมายวา ความประสงคที่จะใหผลตอบแทน
อิสติวาอของอัลลอฮฺเหนืออะรัช (บัลลังก) ดวยความหมายวา การมีอํานาจและการครอบครอง
และยังมีการตีความคุณลักษณะของอัลลอฮฺอื่นๆ อีกมากมาย
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4.จํากัดนิยามคําวา “อัล-อีหมาน” (การศรัทธา) วาหมายถึง การเชื่อมั่นดวยจิตใจเทานั้น
ดังนั้น ตามทัศนะของพวกเขา เมื่อมนุษยเกิดศรัทธาและเชื่อมั่นดวยใจ ถึงแมวามิไดกลาวคํา
ปฏิญาณตนดวยกะลิมะฮฺ ชะฮาดะฮฺตลอดชีวิต และมิไดปฏิบัติกรรมดีดวยอวัยวะก็ถือวาเปนมุอ
มินผูศรัทธาที่รอดพนจากการลงโทษในวันอาคิเราะฮฺ อัล-อียญีย ไดกลาวถึงนิยามอัล-อีหมานใน
หนังสืออัล-มะวากิฟวา นิยามของอัล-อีหมาน ดานวิชาการ ตามทัศนะของสํานักคิดพวกเรา(อัลอะชาอิเราะฮฺ) และเปนทัศนะของปราชญ (อิหมาม) สวนใหญ เชน ทานอัล-กอฎียและอัล-อุสตาซ
นั่นก็คือ อัล-อีหมาน หมายถึง
 ﻓﺘﻔﺼﻴﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ،اﺤﻛﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺠﻣﻴﺌﻪ ﺑﻪ ﺮﺿورة

 و ﻤﺟﺎﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ إﻤﺟﺎﻻ،ﺗﻔﺼﻴﻼ
“การศรัท ธาต อ เราะสู ล ในสิ่ ง ที่ ท า นนํ า มาบอกเล า ในเรื่อ งที่จํ า เปน พื้น ฐาน
ศรัทธาในรายละเอียดที่สามารถรูถึงรายละเอียด และศรัทธาแบบโดยรวมใน
คําสอนที่รูแบบรวมๆ” (อัล-มะวากิฟ หนา 384)
7. ปราชญแหงสํานักคิดอัล-อะชาอิเราะฮฺ
สํานักคิดอัล-อะชาอิเราะฮฺเต็มไปดวยบรรดาปราชญผูรู พวกเขาเปนผูวางรากฐานของ
สํานักคิด วางกฎเกณฑ ชี้แจงความรูเบื้องตน และเผยแพรแนวคิดของพวกเขา ตลอดจนพิทักษ
ปกปองสํานักคิดของพวกเขาจากการโจมตีของฝายตรงขาม แตพวกเขาสวนใหญ –ดวยความที่
พวกเขามีความรูที่ลุมลึก- ทําใหพวกเขาไดประจักษถึงจุดออนของแนวทางนักวิภาษวิทยา (อะฮฺลุล
กะลาม) จึงทําใหพวกเขาหันกลับไปสูหลักคําสอนของชาวสะลัฟในบั้นปลายของชีวิต และเชื่อมั่น
วาแนวทางของชาวสะลัฟเปนแนวทางที่ปลอดภัยกวาและรอบรูกวา และมั่นคงกวา ตอไปนี้เราขอ
กลาวถึงนักปราชญบางทานของสํานักคิดอัล-อะชาอิเราะฮฺที่มีชื่อเสียงโดดเดน และระบุถึงการ
กลับคืนสูแนวชาวสะลัฟของบางทาน ดังตอไปนี้
1. อบู อัล-หะสัน อัฏ-เฏาะบะรีย ทานเสียชีวิตราวป ฮ.ศ. ที่ 380 ทานเปนศิษยคนหนึ่งของ
อิหมามอบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย ทานอัล-อัสนะวีย ไดรายงานจากอบู อับดุลลอฮฺ อัล-อะสะดีย
ซึ่งไดกลาวในหนังสือ มะนากิบ อัช-ชาฟอีย วา “อาจารยของเรา อบู อัล-หะสัน บิน มะฮฺดีย อัฏเฏาะบะรีย เปนหาฟซฺ (ผูที่จํา) วิชาฟกฮฺ วิภาษวิทยา อรรถาธิบายอัลกุรอาน ตรรกวิทยาและ
ประวัติศาสตรอาหรับ ทานเปนผูที่มีวาทะฉะฉาน มีปฏิภาณไหวพริบในการโตตอบ ไมมีบุคคลใดที่
มีลักษณะเสมอเหมือนทานในยุคนั้น ทานเปนปราชญที่มีงานเขียนมากมายในหลายสาขาวิชา
ทานอยูกับอบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรียในชวงระยะเวลาหนึ่ง” (หนังสือเฏาะบะกอต อัช-ชาฟอียะฮฺ
เลมที่ 2 หนา 398)
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2. อบูบักรฺ อัล-บากิลลานีย เสียชีวิตเมื่อป ฮ.ศ. 403 อิหมามอัซ-ซะฮะบีย ไดกลาวถึง
ชีวประวัติของทานในหนังสือสิยัรฺ อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ วา “ทานไดชวยเหลือแนวคิดของอบู อัลหะสัน อัล-อัชอะรีย ในบางครั้งทานมีความเห็นที่แตงตางจากอัล-อัชอะรีย ทานไดศึกษาวิชาวิภาษ
วิทยาจากลูกศิษยของอบู อัล-หะสัน” บรรดานักวิจัยถือวา ทานเปนผูกอตั้งคนที่สองของสํานัก
คิดอัล-อัชอะรีย ทานคือผูวางกฎเกณฑ วางรากฐานวิชาวิภาษวิทยา ทานไดศึกษาหาความรูจาก
ลูกศิษยของอัล-อัชอะรีย และมีความรูเหนือพวกเขา
3. มูหัมหมัด บิน อัล-หะสัน บิน เฟาร็อก เสียชีวิตเมื่อป ฮ.ศ. 406 ทานไดศึกษาแนวคิด
ของอัล-อัชอะรียจาก อบู อัล-หะสัน อัล-บาฮิลีย ศิษยของอบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย ทานคือ
อิหมามคนสําคัญทานหนึ่งของสํานักคิดอัล-อะชาอิเราะฮฺ
4. อบู อัล-มะอาลีย อิหมาม อัล-หะเราะมัยนฺ อับดุลมะลิก บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ุวัยนีย
ทานเกิดเมื่อป ฮ.ศ. 419 ทานไดศึกษาวิชาตางๆ จากบิดาของทานเอง ทานคือปราชญสําคัญของ
สํานักคิดอัล-อะชาอิเราะฮฺ และถือวาทานเปนผูปฏิรูปภายในสํานักคิด และไดวิพากษวิจารณบาง
ทัศนะของสํานักคิดอัล-อะชาอิเราะฮฺ ทานไดศึกษาวิชาวิภาษวิทยาถึงระดับขั้นสูงสุด หากทวาใน
บั้นปลายชีวิตทานไดยอนกลับสูแนวทางของชาวสะลัฟ ซึ่งเรื่องนี้ไดรับการยืนยันจากนักวิชาการ
หลายทาน หนึ่งในนั้นคือทาน อบู อัล-ฟตหฺ อัฏ-เฏาะบะรีย กลาววา “ฉันไดเขาเยี่ยมอบู อัล-มะ
อาลีย ขณะที่ทานปวย ทานกลาววา พวกทานจงเปนพยานใหแกฉันดวยวา ฉันขอถอนคําพูดและ
ทัศนะของฉันทุกอยางที่ขัดแยงกับอัซ-ซุนนะฮฺ (แนวทางของทานนบี) และฉันขอตายบนแนวทาง
ของบรรดาปราชญแหงเมืองนัยสาบูรฺ (โปรดดู สิยัร อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ เลมที่ 18 หนาที่ 474)
นอกจากนี้ทานไดกลาวสั่งเสียในหนังสือ อัล-ฆิยาษีย (ซึ่งเปนตําราเลมสุดทายของทาน) วา ใหยึด
มั่นในแนวทางของชาวสะลัฟ ซึ่งเปนแนวทางที่เที่ยงตรง กอนที่จะเกิดแนวคิดของผูที่ชอบอุตริและ
หลงทาง และทานยังกลาววาแนวทางของชาวสะลัฟนั้นพวกเขากระตือรื้อรนและจริงจังในการ
ประกอบคุณงามความดี และหลีกหางในเรื่องที่เปนปญหาซับซอน จําเปนอยางยิ่งที่แตละคนตอง
ปฏิบัติตามแนวทางของชนเหลานั้น
5. อบู หามิด มุหัมหมัด บิน มุหัมหมัด อัล-เฆาะซาลีย เสียชีวิตเมื่อป ฮ.ศ. 505 อิหมาม
อัซ-ซะฮะบีย กลาววา ในบั้นปลายชีวิตของทานทุมเทกับการศึกษาหะดีษของทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และชอบสนทนากับนักวิชาการหะดีษ อีกทั้งยังอานทบทวนตําราหะดีษ ของอัลบุคอรียและมุสลิม ซึ่งทั้งสองทานถือวาเปนหุจญะฮฺ อัล-อิสลาม (ฉายานามที่เรียกขานเพื่อเปนการ
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ใหเกียรติ) หากทานยังคงมีชีวิตอยูทานทั้งสองคงมีความรูนําหนาในทุกแขนงวิชา (โปรดดู สิยัร
อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ เลมที่ 19 หนาที่ 323-324)
6. อบู อัล-ฟตหฺ มุหัมหมัด บิน อับดุลกะรีม บิน อะหฺมัด อัช-ชะฮฺร็อสตานีย เสียชีวิตเมื่อป
ฮ.ศ. 548 ทานไดกลับตัวจากสํานักคิดวิภาษวิทยา สูแนวทางอันบริสุทธิ์ ดังปรากฏคํากลาวของ
ทานในหนังสือ นิฮายะฮฺ อัล-อิกดาม ฟ อิลมฺ อัล-กะลาม หนาที่ 4 วา " ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ
" “ ﺃﺳﲎ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰพวกเจาจงยึดมั่นตามแนวคิดของคนเฒาคนแก (ชนชาวสะลัฟ) เพราะมันเปน
รางวัลอันสูงสง”
7. อบู อับดิลละฮฺ มุหัมหมัด บิน อุมัรฺ บิน อัล-หุสัยนฺ อัร-รอซีย ทานเปนที่รูจักกันในนาม
อิบนุ เคาะฏีบ อัร-ร็อยย เสียชีวิตเมื่อป ฮ.ศ. 606 มีการกลาวถึงทานในหนังสือ ลิสาน อัล-มิซาน
เลมที่ 4 หนา 427 วา แมวาทานเปนผูรูอยางลุมลึกในเรื่องหลักการเชื่อมั่น ทานยังกลาวอีกวา
“ผูใดที่ยึดมั่นตามแนวทางชนรุนกอนเขาจะประสบความสําเร็จ” ทานอิบนุ เศาะลาหฺ ไดรายงาน
จาก อัล-กุฏบ อัฏ-เฏาะอานีย วา เขาเคยไดยินฟครุดดีน อัร-รอซีย กลาววา “หากฉันไมศึกษาวิชา
วิภาษวิทยาเลยจะเปนการดีกวา” จากนั้นทานไดรองไห มีรายงานวาทานกลาววา “ฉันไดทดสอบ
แนวทางวิภาษวิทยาและปรัชญาตางๆ ปรากฏวาวิชาเหลานั้นไมไดทําใหหายกระหายหรือหายปวย
(คือไมมีประโยชนใดๆ เลย) และฉันพบวาแนวทางที่เที่ยงตรงที่สุดคือแนวทางของอัลกุรอาน”
8. ใครครวญหลักคําสอน อัล-อะชาอิเราะฮ
นับเปนเรื่องที่นาฉงนสนเทหที่สํานักคิดอัล-อะชาอิเราะฮฺเองยอมรับวาการตีความในศิฟต
(คุณลักษณะ) ของอัลลอฮฺนั้น เปนแนวทางที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม ซึ่งไมเคยปรากฏในยุคชาวสะลัฟ
(กัลยาณชนรุนแรก) ไมวาจะเปนยุคของเศาะหาบะฮฺ หรือยุคของอัต-ตาบิอีน โดยพวกเขาไดสราง
วาทกรรมที่โดดเดนวา “แนวทางของชาวสะลัฟ (กัลยาณชนรุนแรก) เปนแนวทางที่ปลอดภัยกวา
และแนวทางของชาวเคาะลัฟ (ชนรุนหลัง) เปนแนวทางที่รอบรูและฉลาดกวา” กลาวคือแนวคิด
ของการตีค วามในหมูช นรุนหลัง ย อมรู ดีและฉลาดกวา แนวคิดของชนชาวสะลัฟ ที่ มอบหมาย
ขอเท็จจริง ซึ่งวาทกรรมนี้สอใหเห็นเจตนาดูแคลนแนวทางของชาวสะลัฟในความรูและความ
เขาใจของพวกเขาตอเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮฺ การดูถูกดูแคลนเชนนี้จะไมเกิดขึ้นนอกจาก
ดวยปากของผูที่ไมรูฐานะและสถานภาพชาวสะลัฟในความรูความเขาใจในศาสนาอยางแทจริง
การอภิปรายคําพูดและหลักการเชื่อมัน่ ของอัล-อะชาริเราะฮฺในประเด็นที่ขัดแยงกับ
แนวคิดของชาวสะลัฟ ทําใหเปนทีป่ ระจักษชัดโดยปราศจากขอโตแยงใดๆ ถึงความปลอดภัยของ
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แนวคิดของชาวสะลัฟจากความขัดแยงและความสับสน ซึ่งเปนแนวคิดที่อยูบนพืน้ ฐานของความรู
วิทยปญญาและความปลอดภัย
ตอไปนี้คือการอภิปรายในบางประเด็นของหลักการเชื่อมั่นของ อัล-อะชาอิเราะฮฺ เพื่อให
เกิดความชัดแจงวา ความรูของชาวสะลัฟนั้นยอมประเสริฐเหนือกวาแนวคิดของชาวเคาะลัฟ และ
แนวคิดของชาวสะลัฟนั้นถูกตองกวาแนวคิดที่เกิดขึ้นมาภายหลัง
1.ประเด็น การใชเหตุผลทางปญญากอนหลักฐาน ตามกฎที่แนวคิดอัล-อะชาอิ
เราะฮฺวางไว
ขอโตตอบ : อะฮลุสสุนนะฮฺ กลาววา เปนไปไมไดที่จะเกิดความขัดแยงระหวางปญญาที่
สมบูรณชัดเจน กับหลักฐานที่ถูกตอง ในความเปนจริงประเด็นดังกลาวไมเคยปรากฏขึ้นเลย
สติปญญาไดเปนสักขีพยานตอความเปนเราะสูลหรือนบีอยางแทจริง ดังนั้น อาศัยหลัก
ดังกลาวจึงจําเปนตองยึดความเปนสักขีพยานของปญญาในเรื่องนี้ ดวยการเชื่อในสิ่งที่ทานเราะ
สูลนํามาบอกทุกประการ และเชื่อฟงในสิ่งที่ทานเราะสูลสั่งใชใหกระทํา เมื่อทานเราะสูลบอกวา
อัลลอฮฺทรงดํารงอยูเหนือพนฟากฟา ปญญาก็จําเปนตองเชื่อในสิ่งที่ทานบอกดวย หากเมื่อใดที่
เหตุผลทางปญญามานําหนาหลักฐาน ก็เทากับวาเปนการกลาวหาตอการเปนสักขีพยานของ
สติปญญา ซึ่งเทากับเปนการทําลายการเปนสักขีพยานของสติปญญาตอความสัจจริงของทาน
เราะสูล และเปนการทําลายศาสนา
2. ประเด็น การปฏิเสธวาอัลลอฮฺทรงกระทําในสิ่งที่พระองคประสงค
ขอโตตอบ : ประเด็นนี้เปนหลักการเดิมของอัล-อะชาอิเราะฮฺที่ปฏิเสธวาอัลลอฮฺทรงมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะ ซึ่งเปนกฎเกณฑที่โมฆะ แทจริงแลวอัลลอฮฺทรงมีอํานาจที่สมบูรณ พระองค
ทรงกระทําในสิ่งที่พระองคทรงประสงคไดทุกกาลเวลา ดังที่มีหลักฐานยืนยันจากอัลกุรอาน อัซ-ซุน
นะฮฺ และมติเห็นพองของเศาะหาบะฮฺ ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา
٢٩ : اﻟﺮﻤﺣﻦlj i h g f ed c b a ` m
ความวา “ผูที่อยูในชั้นฟาทั้งหลาย และแผนดินจะวอนขอตอพระองค ทุกๆ
ขณะพระองคทรงมีภารกิจ” (ซูเราะฮฺ อัร-เราะหฺมาน อายะฮฺที่ 29)
١ : اﻟﻄﻼقln m l k j i... m
ความวา “บางทีอัลลอฮฺจะทรงปรับปรุงกิจการ (ของเขา) หลังจากนั้น” (ซูเราะฮฺ
อัฏ-เฏาะลาก อายะฮฺที่ 1)
3. ประเด็น การจํากัดจํานวนคุณลักษณะของอัลลอฮฺเพียง 7 ประการนั้นคือ อัลหะยาฮฺ (ทรงมีชีวิต) อัล-อิลมฺ (ทรงมีความรู) อัล-กุดเราะฮฺ (ทรงอานุภาพ) อัล-อิรอดะฮฺ
(ทรงพระประสงค) อัส-สัมอฺ (ทรงไดยิน) อัล-บะศ็อรฺ (ทรงมองเห็น) และ อัล-กะลาม อัน10

นัฟสีย (คําพูดที่ดํารงอยูดวยอาตมัน ของอัลลอฮ) สวนคุณลักษณะอื่นๆ นั้นพวกเขาจะ
ตีความเปนอยางอื่น
ขอโตตอบ : แนวคิดดังกลาวเปนสิ่งที่นาแปลกและขัดแยงกันอยางยิ่ง หากไมแลว ทําไม
พวกอัล-อะชาอิเ ราะฮฺจึง ตี ความคุ ณลักษณะ อัร-เราะหฺมะฮฺ (ความเมตตา) แตไมไดตีค วาม
คุณลักษณะ อัส-สัม อฺ (ทรงไดยิน) หากพวกเขากลาววา คุณลั กษณะ อัร-เราะหฺมะฮฺ (ความ
เมตตา) นั้น บงชี้ถึงความออนโยนของจิตใจ ซึ่งเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมกับอัลลอฮฺ เพราะจะไป
คลายคลึงกับคุณลักษณะของสรรพสิ่งที่ถูกสรางมา ถาเชนนั้นคุณลักษณะ อัส-สัมอฺ (ทรงไดยิน)
ก็ไมสมควรใชกับอัลลอฮฺเชนกัน เพราะการยอมรับในคุณลักษณะของอัส-สัมอฺจะไปคลายคลึงกับ
คุณลักษณะของสรรพสิ่งที่ถูกสรางมา หากพวกเขากลาววา พวกเรายืนยันคุณลักษณะ อัส-สัมอฺที่
เหมาะสมกับอัลลอฮฺ เราก็ขอตอบวา ดังนั้น พวกทานก็จงยืนยันคุณลักษณะอัร-เราะหฺมะฮฺที่
เหมาะสมกับอัลลอฮฺดังที่พวกทานไดยืนยันคุณลักษณะของอัส-สัมอฺที่เหมาะสมกับพระองค
4. ประเด็น การใหคํานิยาม อัล-อีหมาน (ความศรัทธา) หมายถึง การเชื่อมั่นดวย
จิตใจเทานั้น
ขอโตตอบ : เปนทัศนะที่ขัดแยงกับอิจญมาอ(มติเห็นพอง) และหลักฐานจากอัลกุรอาน
และอัซ-ซุนนะฮฺ สวนอิจญมาอนั้น อิหมามอัช-ชาฟอียไดกลาววา เปนอิจญมาอของเศาะหาบะฮฺ
อัต-ตาบิอีน และผูคนหลังจากยุคนั้นที่ขาพเจามีชีวิตทันกับยุคของพวกเขาวา “อัล-อีหมาน คือ
คําพูด การกระทํา และการตั้งใจ และอัล-อีหมานจะไมสมบูรณหากขาดไปอยางหนึ่งอยางใดจาก 3
ประการดังกลาว” ดังนั้น ความเชื่อ การทําอะมัลที่ดี และการกลาวคําปฏิญาณ (ชะฮาดะฮฺ) เปน
หลั ก การของอี ห ม า น และถื อ ว า อี ห ม า นไม ส มบู ร ณ แ ละไม ถู ก ต อ งหากปราศจากสิ่ ง เหล า นั้ น
หลักฐานตางๆ จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺที่ยืนยันสนับสนุนการอิจญมาอในเรื่องนี้มีมากมายเกิน
กวาจะนับใหครบถวนทีเดียว

ที่มา
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=65287
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