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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

รูจักอิสลามจากอิสลาม 
  

หลายๆ คนแมวาจะเปนมุสลิมหรือมิใชมุสลิม มักจะมีปญหาในการเขาใจ

เหตุผลของหลักการอิสลามบางประการ ผมเคยไดยินคนที่ตําหนิมุสลิมเม่ือแสดง

ความเห็นเกี่ยวกับความเช่ือตอหลักการอิสลามบางเร่ือง เชน การทําลายรูปเจว็ด การ

ไวเครา การแตงกายของมุสลิมะฮฺโดยเฉพาะการปดใบหนา การประกอบพิธีหัจญ 

หรืออ่ืนๆ ซ่ึงผูวิพากษวิจารณมักจะเปนผูที่ยอมรับหลักการอิสลามตรงนี้ไมได 

แมกระทั่งมุสลิมบางคนที่อาจพลั้งปากและกลาวเหมือนผูปฏิเสธอิสลาม เชน ทํา

อยางนี้ไดอยางไรมันนาเกลียด ทั้งๆ ที่สิ่งที่กลาววานาเกลียดนั้นเปนสิ่งที่อัลลอฮฺทรง

บัญญัติไว ก็ดูเหมือนเกลียดสิ่งที่อัลลอฮฺบัญญัตินั่นแหละ ซ่ึงเปนการปฏิเสธหลักการ

อิสลามอยางสิ้นเชิง พอกลับมาวิเคราะหวาทําไมคนเหลานี้จึงมองหลักการอิสลามใน

แงที่ไมดี เราจะเห็นวาคนเหลานี้สวนมากจะศึกษาอิสลามโดยยึดตัวเองเปนบรรทัด

ฐาน รองรับสิ่งที่ถูกตองหรือสิ่งที่ไมถูกตอง อันจะกอใหผลการวิเคราะหของคนเหลานี้

ยอมขึ้นอยูกับอารมณของตนเอง โดยที่ไมคํานึงถึงความถูกตองตามบรรทัดฐานของ

อิสลาม ก็เปนธรรมดาสําหรับคนที่ไมไดเรียนรูเหตุผลของอิสลามเกี่ยวกับการบูชา

เจว็ดหรือวัตถุอ่ืนจากอัลลอฮฺ  

แตอยางไรก็ดี จําเปนตองตําหนิมุสลิมที่ทําลายรูปเจว็ดดังที่เคยเกิดขึ้นใน

ประเทศอัฟกานิสถาน  

ถาหากคนเหลานี้ไดศึกษาอิสลามและเรียนรูเหตุผลของอิสลามเกี่ยวกับ 

การหามบูชาเจว็ด ก็จะตองเขาใจวาทําไมอิสลามใชใหมุสลิมทําลายเจว็ด ทั้งนี้ทั้งนั้น 

การทําลายเจว็ดก็ยังมีหลักการและกรอบที่ตองคํานึงถึงจึงจะมีขออนุมัติ 
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โดยพ้ืนฐานแลวการทําลายรูปเจว็ดนั้นเปนการกระทําที่ไมมีความขัดแยง 

ระหวางนักปราชญอิสลามวาเห็นชอบอยางยิ่ง แตหากทําลายแลวมีผลรายเกิดขึ้น

มากกวาผลช่ัวรายแหงการตั้งภาคีหรือบูชาเจว็ดนั้น การทําลายเจว็ดก็จะไมเปนสิ่งที่

อนุมัติแตอยางใด อาทิ ที่ทานนบีอยูในเมืองมักกะฮฺ ๑๓ ป ทั้งๆ ที่มีรูปเจว็ดแขวนอยู

ในกะอฺบะฮฺสามรอยกวาตัว แตการทําลายเจว็ดในขณะนั้นไมใชวัตถุประสงคสําคัญ 

เพราะการบูชาเจว็ดนั้นถูกปลูกฝงในจิตใจจนกระทั่งเจว็ดมีความยิ่งใหญในหัวใจของ

ชาวมักกะฮฺมากกวาเจว็ดที่แขวนอยูในกะอฺบะฮฺ ทานนบีจึงทํางานเผยแผศาสนาสั่ง

สอนความจริงเพ่ือทําลายเจว็ดที่อยูในจิตใจ กอนที่จะทําลายเจว็ดที่แขวนอยูใน

กะอฺบะฮฺ 

นอกเหนือจากนั้นมุสลิมสามารถทําลายเจว็ดก็ตอเม่ือมีอํานาจและสิทธิ

ในการปกครองแผนดิน เสมือนผูบูชาเจว็ดมีสิทธิของตนในการประกาศความเช่ือตอ

เจว็ดดวยการสรางเจว็ดหรือการเปดเผยการบูชาเจว็ดตามสถานที่สาธารณะ ทั้งๆ ที่

การประพฤตินี้ไมเปนที่อนุญาตในความเช่ือของมุสลิม แตมุสลิมตองยอมรับใน

อํานาจของผูอ่ืน เพราะศาสนาอิสลามไมมีการบังคับเกี่ยวกับความเช่ือหรือความ

ศรัทธา ดังที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสไววา  

يِن ﴿ ِّ ايف ِف ا  ف
ا
 ) ٢٥٦: الق ة ( ﴾إف َِْ

ความวา “ไมมีการบังคับใดๆ ในเร่ืองศาสนา” (อัล-บะ

เกาะเราะฮฺ 256) 

 

เพราะฉะนั้นขอบังคับเก่ียวกับการทําลายเจว็ดจะเปนขอบังคับสําหรับ

มุสลิมที่เช่ือในหลักการอิสลาม แตสําหรับผูบูชาเจว็ดและไมนับถือศาสนาอิสลามก็

จะไมมีขอบังคับใดๆ ตอเขา นอกจากนําเสนอและเชิญชวนดวยหลักฐานและเหตุผล 
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ในทํานองเดียวกันอิสลามสั่งสอนใหคํานึงถึงผลสําเร็จในการปราบปราม

ความช่ัว อาทิเชน การประณามศาสนาอ่ืนไมเปนที่อนุญาต เพราะอาจกอใหผูนับถือ

ศาสนาอ่ืนนั้นประณามอิสลาม ดังที่อัลลอฮฺตรัสไววา 

 اهللاف ﴿
ا
ُّوا ُب ِِ اِهللا رفَف  ِمن دبن

ِف و ُب ينف يفدا ِ
ِ
 اّ
ا
ُّوا ُب ف إف ب نف

مٍ 
ا
ل ُِ  ِ
�ا ناً بِغف دا  ) ١٠٨: األنفام ( ﴾ُف

ความวา “และพวกเจาจงอยาประณามผูวิงวอนอ่ืน

จากอัลลอฮฺ เพราะอาจจะทําใหพวกเขาเหลาน้ัน

ประณามอัลลอฮฺ ซึ่งเปนการละเมิดโดยไรความรู” 

(อัล-อันอาม 108) 

   

แตการวิพากษวิจารณและวิเคราะหศาสนาในเชิงวิชาการไมเปนสิ่งที่นา

ตําหนิแตอยางใด หากการพาดพิงถึงศาสนาอ่ืนๆ นั้นอยูในกรอบการพูดจาที่สุภาพ

เรียบรอย ซ่ึงอิสลามใหโตเถียงศาสนิกอ่ืนดวยวิจารณญาณและความสุขุม ดังที่อัลลอ

ฮฺตรัสไววา 

نب ﴿ ُف حا
ف
 بِاِِّت ِ�ف م

ِ
ِْإ بفاِإ  َِ

ا
اف اّ َا

ف
بوا م فاِدل

ب
 ا
ف
إ  ﴾نف
 ) ٤٦: اّفنَُوت (

ความวา “และพวกเจาอยาโตเถียงชาวคัมภีรดวยวิถี

ใดๆ นอกจากวิถีท่ีดียิ่ง” (อัล-อันกะบูต 46) 

 

และพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ตรัสไววา 

نفِة ادا ﴿ ُف ف
ا
ِة ال َف ُِ وا مف

ا
ال ِة نف مف َا ِ

ا
ّك ف بِال ِل ِا رف ِب ِِْس سف

نب  ُف حا
ف
م بِاِِّت ِ�ف م مب

ا
اِدل  ) ١٢٥: الحا ( ﴾نفجف
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ความวา “และสูเจาจงเชิญชวนสูแนวทางของพระผู

อภิบาลของเจาดวยวิทยปญญา และคําตักเตือนท่ี

สวยงาม และจงโตเถียงพวกเขาดวยวิธีท่ีดีย่ิงกวา” 

(อัน-นะหลฺ 125) 

 

  เม่ือศึกษาหลักการอิสลามเกี่ยวกับการเผยแผและนําเสนอแลว ก็จะเขาใจ

อิสลามอยางถองแท และจะมีความกระจางตอพฤติกรรมของผูเปนมุสลิมและ

หลักการของอิสลามที่แทจริง ในขณะเดียวกันก็จะสามารถเขาใจหลักการอิสลามโดย

ไมปะปนกับความรูสึกสวนตัว เพราะมีผูคนที่จะใหคํานิยามตอหลักการบางประการ

ดวยวิสัยทัศนของตัวเอง โดยไมคํานึงถึงเหตุผลและกระบวนการของหลักการนั้นๆ 

อาทิเชน ผูบูชาเจว็ดที่ตองการเปดเผยหลักความเช่ือตอเจว็ดของตนและใหผูอ่ืน

เคารพเจว็ดนั้นดวย ซ่ึงตามหลักศรัทธาของอิสลามแลว การที่เช่ือในเจว็ดจะทําให

ผูคนสิ้นสภาพความเปนมุสลิม แตอิสลามก็ยังคงใหสิทธิแกผูบูชาเจว็ดเลือกศาสนา

ของตนโดยไมบังคับ และสั่งสอนใหมุสลิมใชวิธีเชิญชวนที่นิ่มนวล ทั้งๆ ที่การบูชา

เจว็ดเสมือนเปนการประณามพระผูเปนเจาของมุสลิม ดังนั้นผูที่ไมใชมุสลิม

จําเปนตองคํานึงถึงมุมมองนี้ เพ่ือจะเขาใจเหตุผลของหลักการอิสลามในเร่ืองนี้ 

  อัลกุรอานไดสั่งใชใหมุสลิมทําความดีกับบิดามารดาเสมอตนเสมอปลาย 

ถึงแมวาบิดามารดาจะเปนผูตั้งภาคีกับอัลลอฮฺหรือคะยั้นคะยอใหบุตรเช่ือ เหมือน

ตนอัลกุรอานใหแยกแยะระหวางความเปนพอแมกับความเปนผูตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ

(มุชริก) นั่นแสดงถึงความยุติธรรมของอิสลามอยางชัดเจน แตผูที่ไมใชมุสลิมบาง

กลุมตองการใหมุสลิมยอมรับและใหเกียรติในสิ่งที่เปนการฝาฝนตอหลักศรัทธา

ของอัลอิสลามอยางชัดเจน  

เพราะฉะนั้นเม่ืออธิบายหลักการอิสลามในเร่ืองนี้ จะเห็นวาการตําหนิ

มุสลิมที่ไดทําลายรูปเจว็ดที่อยูภายใตอํานาจของมุสลิมนั้น เหมือนเปนการตําหนิ
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หลักศรัทธาของอิสลามนั่นเอง และเปนที่นาแปลกประหลาดวาผูที่ไมใชมุสลิมได

เปรียบเทียบกรณีดังกลาว กับสิทธิของผูที่ไมใชมุสลิมถาทําลายมัสยิดที่อยูภายใต

การปกครองของเขาวามุสลิมก็ตําหนิมิไดเชนกัน !! ความประหลาดเกิดจากการ

เปรียบเทียบที่ไมมีเหตุไมมีผล เพราะเจว็ดที่ไดรับความศรัทธาจากคนกลุมหนึ่ง ถามี

การปฏิบัติศาสนกิจตอเจว็ดนั้นภายใตการปกครองของมุสลิม มุสลิมก็จะไมบังคับให

กลุมนั้นทําลายเจว็ดของเขา แตหากเจว็ดนั้นไมไดถูกใชและอยูในสถานที่สาธารณะ

ในดินแดนของมุสลิม ตามหลักศาสนาก็ไมมีเหตุผลใดๆ ที่จะปลอยใหเจว็ดปรากฏใน

สังคมมุสลิมแตอยางใด แตสําหรับอาคารมัสยิดที่อยูในดินแดนศาสนาอ่ืนไมไดเปน

เชนนั้น เพราะอาคารมัสยิดมิไดกอความเสียหายแตอยางใดกับศาสนาอ่ืน และยัง

เปนอาคารที่ถูกใชในเชิงสันติสุขและบูรณะสังคมใหดีขึ้น จึงเปนความอยุติธรรมที่จะ

นํามัสยิดซ่ึงเปนสัญลักษณแหงการใหเอกภาพแดพระผูเปนเจาและเปนสถาบันแหง

การสงเสริมศีลธรรมไปเปรียบเทียบกับเจว็ดที่อยูตามเขาตามทะเลทรายและตองการ

อนุรักษไวเพราะเปนมรดกโลกดังที่เคยถูกอาง 

  ในเหตุการณการทําลายพุทธรูปที่อัฟกานิสถาน ที่ถูกสรางในตัวภูเขาแหง

เมืองกันดาฮา ซ่ึงชาวพุทธในประเทศนั้นไมมีแมแตคนเดียว  ชาวอัฟกานิสถานที่

เครงครัดในหลักการอิสลามไดพิจารณาและเห็นวาเจว็ดนี้อยูในสถานที่สาธารณะโดย

ไมมีกลุมชนที่เช่ือในศาสนาพุทธมาปฏิบัติศาสนกิจอยางเปนทางการ จึงไมมีเหตุผลที่

จะปลอยเจว็ดนี้ เพราะมันขัดกับหลักศรัทธาของมุสลิมอยางชัดเจน แตสหประชาชาติ

และสถาบันแหงสิทธิมนุษยชนไดออกมาประณามการกระทําของชาวอัฟกานิสถาน 

นักขาวที่ไปสัมภาษณผูนํารัฐบาลตอลิบันที่ออกคําสั่งทําลายเจว็ดนั้นวามี ความเห็น

อยางไรตอเสียงสะทอนของสถาบันตางๆ ที่ไดประณามการกระทําดังกลาว ผูนําตอลิ

บันไดยิ้มและตอบวา ในประเทศอัฟกานิสถานมีคนปวยที่ดอยโอกาสในการรักษา
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ดูแลจนกระทั่งเสียชีวิตไปหลายสิบราย ไมเห็นมีสถาบันสิทธิมนุษยชนเดือดรอนตอ

คนเหลานั้นเลย แตกลับเปนเดือดเปนแคนเพราะกอนหินที่ถูกทําลาย 

การใหสัมภาษณแบบนี้ ผูฟงที่ไมใชมุสลิมหรือมีอคติกับมุสลิมอยูแลว

ยอมจะเขาใจวาผูนํา มุสลิมคนนี้ดูถูกศาสนาอ่ืน แตขอเท็จจริงคือมุสลิมเม่ือกลาวถึง

เร่ืองศาสนานั้นเปนการยืนยันในหลักการศาสนาอิสลามของตน โดยไมเจตนาที่จะดู

ถูกหรือประณามผูอ่ืน ก็เชนชาวพุทธเม่ือยืนยันในหลักการของตัวเองวา “พุทธเจาเห็น

วาประเด็นพระเจามีหรือไม ไมใชประเด็นสําคัญในชีวิตของมนุษย และยอมไมสงผล

กระทบตอการหนีพนจากความทุกข” ซ่ึงความเช่ือนี้เปนการดูถูกอัลลอฮฺและหลัก

ศาสนาอิสลามโดยสิ้นเชิง หรือคําพูดของชาวพุทธที่สอนวา “มนุษยตองรูคุณของ

คําสั่งสอนของพุทธเจา เพ่ือบรรลุความสําเร็จในโลกนี้และโลกหนา” ประโยคนี้ทั้งๆ ที่

เปนคําสั่งสอนของพุทธศาสนา แตก็เปนการดูถูกบรรดาศาสดาอ่ืนๆ ที่เปนครูและผู

นําสูคุณธรรมเชนกัน นั่นคือแงคิดหรือมุมมองที่มีอคติ แตเราอยูในโลกนี้ตองเขาใจซ่ึง

กันและกัน และมีความเห็นใจในเหตุผลของมุมมองแตละฝาย โดยไมละเมิดสิทธิของ

ผูอ่ืนแตอยางใด 

ในทํานองเดียวกัน ปญหาหลายปญหาในสังคมอาจเกิดขึ้นจากการที่ไม

เห็นใจกันในเร่ืองหลักการของศาสนา เชน คนที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลามและมี

ความเช่ือวาการดื่มสุรา ขายสุรา หรือแมกระทั่งเปดซองคาประเวณี ไมผิดกฎหมาย

และไมเปนขอหามอยางเด็ดขาดในศาสนาของตน แตไดนําสิ่งดังกลาวมาเปดเผย

และสงเสริมในชุมชนหรือหมูบานที่มีประชากรมุสลิมเปนสวนมาก จึงทําใหศีลธรรม

ในสังคมมุสลิม(ตามความเช่ือของมุสลิม)ไดรับผลกระทบอยางรายแรง เพราะมุมมอง

มุสลิมตอปญหาการดื่มสุราไมเหมือนมุมมองของศาสนาอ่ืนอยางที่รูกัน จากตัวอยาง

ดังกลาว จะเห็นวาปญหาหลายปญหาที่เกิดขึ้น เม่ือถูกวิเคราะหโดยไรการพิจารณา
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อยางรอบคอบ โดยเฉพาะองคประกอบแหงความเช่ือของผูอ่ืนที่เกี่ยวพันกับปญหา

นั้นๆ ยอมจะทําใหการวิเคราะหปญหามีความคลาดเคลื่อน 

ผลสรุปจากการพูดคุยกับพ่ีนองผูอานที่เคารพทุกทาน อยากใหผูอานมี

วิจารณญานและการวินิจฉัยตอปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา อยางมีเหตุมีผล และ

อยาใหการกระทําของมนุษยคนหนึ่งคนใดเปนโฆษกที่จะแถลงจุดยืนของศาสนานั้นๆ 

เพราะทุกศาสนายอมมีแหลงขอมูลทางวิชาการที่สามารถศึกษากันได และอยาให

อคติหรือความเช่ือของตัวเองเปนอุปสรรคในการตรวจสอบความจริงหรือ คนหา

ความถูกตอง 

มนุษยถึงแมจะมีความแตกตางกันในดานศาสนา แตโดยแนนอน

ยอมมีสติปญญาเหมือนกันทุกคน และมนุษยตองใชชีวิตเพื่อประสบสัจธรรม 

และตองดิ้นรนเพื่อยึดม่ันในสัจธรรม 

  

ที่มา : วารสารรมเงาอิสลาม ตุลาคม 2548 

คัดมาจาก  http://islaminthailand.org/dp6/?q=node/35 
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