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ในการตีพิมพซ้ําหนังสืออาหรับ ประวัติศาสตรแหงชนชาติ และอรยธรรม ฉบับตีพิมพคร้ังท่ีสิบ อันเปนงานชิ้นสําคัญเอกอุ

ของ ฟลิป เค ฮิตติน้ี  ยอมจะไดรับการตอบรับของผูท่ีนิยมในตัวทานมาหลายตลอดรวมไปถึงเหลาบรรดาครูอาจารยและ

นักศึกษาในโลกอาหรับและมุสลิม ไมวาจะอยูในท่ีใดๆก็ตาม  

                  การตีพิมพงานยิ่งใหญคร้ังใหมน้ีทําขึ้นในปท่ีสองของศรตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด จัดไดวาเปนกาลสมัยสําคัญยิ่ง

สําหรับสาธานชนท่ัวๆไปท่ีใชภาษาอังกฤษท้ังในยุโรปและสหรัฐ เปนชวงเวลาท่ีสหภาพโซเวียตไดลมสลายลงไปแลว  และ

เปนชวงเวลาท่ีสงครามเย็นส้ินสุดลง ในขณะท่ีผลประโยชนในโลกตะวันตํากําลังรวมศูนยไปยังโลกอิสลาม ทฤษฎีอันผิว

เผินดงัท่ีเรียกขานวา การปะทะระหวางอรยธรรม (clash of Civilization)  แพรสะพัดไปท่ัว ลัทธิความคิดชนิดสุดโตงใน

ทุกศาสนาของโลกกําลังกอตัวขึ้น  จํานวนของมุสลิมท่ีเปนขางนอยตลอดจนผุท่ีนับถือศาสนาอ่ืนแตมีการกําเนิดมาจากชน

ชาติอาหรับซึ่งมีอยูในประเทศตางๆของยุโรป และอเมริกาเหนือกําลังเพ่ืมมากขึ้นโลกตะวันตกตองพึงพิงกับนามันใน

ประเทศอาหรับ และมุสลิมเห็นไดอยางชัดแจง  ความขัดแยงในระดับภูมิภาคในบรรดาประเทศอาหรับ และมุสลิมเมื่อเร็วน้ี  

ไดมาเปนการแทรกแซงการทหารอยางรุนแรง ท้ังในเลบานอน บอสเนีย โซมาเลีย อิรคั โคโซโว  แมกระท้ังจะไดมี

สนธิสัญญาสันติภาพระหวางอิสราเอลกับจอรแดนและอียิปตอีกท้ังการประชุมนานาชาติเพ่ือสันตท่ีกรุงมาดริดในป 1991 

และความขัดแยงระหวางปาเลสไตย-อิสราเอล ไดบังเกิดขึ้นอยางรุนแรงในดินแดนอันศักสิทธิ์   

            เหตกุารณอนัหนาสะพรึงกลัวของวนัท่ี 11 กันยายน ท้ังท่ีในนิวยอรกและวอชิงตันไดปลดปลอยการทําสงคราม

ระดับโลก นําโดยสหรัฐท่ีมีตอการกอการรายท่ีถูกมองอยางถูกตองหรืออยางผิดๆ จากคนจํานวนมากท่ีเกิดจากเน้ือหา

วัฒนธรรมของมุสลิมหรืออาหรับ โดยในคณะเดียวกันน้ันระดับความเขาใจตอประวัติศาสตรและอรยธรรมของอาหรับและ

มุสลิมในหมูสาธารชนท่ัวไป ของโลกตะวันตกน้ัน  ยังคงมีอยูท่ีขาดความเพียงพออยางรายกาจดังประกฎในส่ือโสตทัศนะ

ท้ังหลายเกือบเปนประจําวัน และมักจะเปนการสรางขอสรุปอยางฉาบฉวย แมกระท้ังในหมูปราชญบัณฑิตตะวันตกชั้นนํา

ตลอดจนเจาหนาท่ีระดับสูงของรัฐดวย โดยสรุปแลวไมมีความจําเปนอยางใหญหลวงสําหรับโลกตะวันตกอยางสหรัฐ ซึ่ง

เปนผูนําขั้นสุดยอดดังท่ีเคยมีมากอนตองานทางวิชาการอันหนาเชื่อถือในเร่ืองของประชาชนชาวอาหรับและมุสลิม  ซี่ง

อาจจะบอกเลาเร่ืองราวท่ีมันจําเปนโดยการไมแบงฝกฝาย ในบรรดาชานงานท้ังหลายท่ีขาพเจาทราบยอมไมอาจนึกถึง

งานชิน้ใดท่ีเหนือไปกวาอาหรับ : ประวัติศาสตรแหงชนชาติอรยธรรม ของ ฟลิลิป เค ฮิตติ ในอันท่ีจะตอบสนองตอ

เปาประสงคของการศึกษาท่ีสําคัญและเรงดวนน้ีไดเลย  



         เหตุเปนเพราะ มิสเตอรแดเนียร แมคมิลแลน ไดประเดิมดวยการมอบหมายใหฮิตติเขียน อาหรับ ประวัติศาสตรแหง

ชนชาติและอรยธรรมขึ้นเมื่อป 1927 ผูเขียนไดทุมเทความพยามยามอยูถึงสิบป จึงสําเร็จลุลวงภารกิจน้ีลงได การ

ตีพิมพฉบัยคร้ังแรกในป 1937 ถือ ไดวาเปนความสําเร็จยอดเยีอมทางวิชาการซึ่งเปนผลมาจากการสอนและการศึกษานับ

ปๆ  ท่ีมหาลัยโคลัมเบีย มหาวทิยาลัยอเมริกนัแหงนครเบรุต และมหาวทิยาลัย ปรินสตนั นับจากป 1937 เปนตนตอมากได

ตีพิมออกมาถึง9 คร้ัง และคร้ังสุดทายก็คือ ป 1970 ในชวงเวลาดังกลาวนี้ อาหรับ : ชนชาติและอรยธรรมไดถูกแปลเป

นภาษาตางๆ รวมท้ังภาษา อาหรับ สปเน อิตาเลียน เซอรโบ-โครแอต และ โปลิช 

                   ในการตพีมิแตละครังไดถกูปริทศันออกมาเปนบทความจาํนวนสิบๆชิน้โดยเหลาบรรดาผูเชยีวชาญในแตละ

ประเทศมีการปรับแกตามท่ีมีการเสนอแนะคําวิพากวิจารณจากท้ังผูรวมงานและผูวิจัยท่ีทํางานอยูภายใตผูเขียนเอง ตัว

งานยังไดรับการเติมเต็มดวยกดารถกอภิปลายในชั้นเรียนของนักศึกษารุนตางๆ กอตังขึ้นเปนพ้ืนฐานของตัวลักษณวิชา ท่ี

ผูเขียนใชสอนในมหาวิทยาลัย  ขณะเดียวกันน้ันทานยังไดเสาะแสวงหาหนังสือตีพิมพไหม ๆ ในภาษาตางๆ ท่ีมีหัวขออัน

เกยีวโยงกบัอาหรับ ; ประวัติศาสตรแหงชนชาติและอรยธรรมของทานเชนเดียวกับเร่ืองท่ีเกียวของกับตําราอรบิคสมัยกลาง

ฉบับปรับปรุง ลาสุดอีกท้ังผูเขียนยังไดเดินทางอยางนอยปละคร้ัง ไปเยื่อนในประเทศอาหรับในแตละประเทศท่ีงานเขียน

ของทานไปถึง ทานไดถกอภิปลายเน้ือหาตางๆ   กับทานผูรูครู อาจารยนักศึกษาชาวอาหรับจํานวนนับไมถวน  

         หนังสืออาหรับประวัติศาสตรชนชาติและอรยธรรม จึงเปนชิ้นงานท่ีกาวไปขางหนาตลอดส่ีทศวรรษ เก็บเกี่ยวความ

อุดมของเน้ือหาและเพ่ืมพูนยิ่งขึ้นเร่ือยๆ นับไดวาเปนคลังแหงขอมูล  ญาณทัศนะเกี่ยวกับชาวอาหรับและอิสลามอยางไม

มใีครเหมอืน  

     อาหรับ : หนา (ตนฉบับ ภาษาอังกฤษผูแปล ) ซึ่งเพียบพูนไปดวยความรูพ้ืนฐานอันแนนแฟน รวมท้ังส่ิงอ่ืนจําเปนแก

การพัฒนา ความรูความเขาใจอันตอเน่ือง ตัวเน้ือหาน้ันครอบคลุมทุกชวงระยะเวลากวาหน่ึงพันปของประวัติศาสตร

นับตั้งแตยุคกอนท่ีจะมาเปนอิสลาม อันหมายถึงการเปนคริสเตียน ยูดาย (พวกอาหรับเปนคริศศาสนิกกอนท่ีจะมาเปน

มสุลิม )  จวบจนกระท้ังสมัยของออตโตมันเติรก็เขาพิชิตโลกอาหรับได เมื่อตอนตนศตวรรษท่ีสิบหกหาในหกสวนของ

หนังสือ กวา 90% ไดครอบคลุมชวงระยะเวลาท่ีกลาวถึงขางตนน้ี สวนท่ี หก เปนภาพมุมกวาง เหมือนปดดวยฝมือแปลง

หยาบๆกวา 50 หนา กลาวถึงการพัฒนาทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรม ของโลกอาหรับนับตั้งแตสมัยออดโตมันของ

ครอบครอง จวบจนกระท้ังสมัยสมัยท่ีตีพิมพหนังสือในป 1970 โดยสวนท่ีเปนแกนหนังสือก็คือเน้ือหาในสวนท่ีหน่ึงถึงสวน

ท่ีหา  

            สวนอันสําคัญของหนังสือประวัติศาสตรแหงชนชาติและอรยธรรมน้ี บอกเลาถึงกําเนิดแหงชนชาติอาหรับ และการ

ปรากฏขึ้นของมูหําหมัด ศาสดาแหงชาวอาหรับ และการเกิดขึ้นมาของชาวอาหรับและการเดิอขึ้นมาของศาสนารอิสลาม 

และระบบกาหลิบยุคตนอันทรงคุณธรรมตอมาหนังสือก็สืยสาวการแพรขยายของศาสนาอิสลามอยางหนาระทึกใจ เพียง

ไมกีทศวรรษของการวาวงรากฐานก็ขามไปสูแอฟริกาเหนือ เขาสูคาบสมุทรไอบีเรีย ขามเทือกเขาพีเรนิส แลวขึ้นไปจนกระ



ท้ังถงึปวตเิอรในฝร่ังเศสอันเปนการแพรขยายไปทางทิศตะวนัตก สวนทางทิศเหนือคอืการเขามาครอบครองใบซนัไทนในอ

นาโตเลีย และการเขาถึงทางดานตะวันตกของจีน ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกของอราเบีย  

 

             อาหรับ ประวตัศิาสตรแหงชนชาตอิรยธรรม เปนการปูมบันทึกการข้ึนมาและการลมสลายของสองระบบกาหลิ

บคือ อุมัยยะห 661-750  และอับบาสิยะห 750-1258 ท่ีมีศูนยกลางอยูท่ี ดามัสกัดและก็อแบกแดด ตามลําดับ แบกแดด

เปนเมืองหลวงถูกครอบครองและถูกทําลายลงโดยก็กของมองโกลภายใตการนําของฮูลากูบอกเลาเรื่องราวการเบงบาน

แหงอรยธรรมอาหรับตลอดจน คณุปูการอันใหญหลวงท่ีมตีอการฟนฟูศลิปวฒัธรรมของยโุรป พรรณนาใหเห็นถงึพลังแรง

เหวียงหนีซึ่งหนีออกจากศูนยกลางอันมีผลตอการแตกปริของเอกภาพแหงจักวรรดิ และการเกิดขึ้นมาของราชวงคระดับ

ทองถิ่นตางๆ เชน อิยิปตของเสปนและของแหงอ่ืนๆ ตลอดรวมท้ังมีรายละเอียดของการสอดแทรกประสานของลักษณะท่ี

มิใชมุสลิมอาหรับท้ังเปอรเซีย ตุรกี เบอรเบอรและมัมลูกท่ีมีตอชนชั้นนําชาวอาหรับแหงเมืองใหญซึ่งผลของท้ังหมดน้ีก็คือ

การแตกกระจายเปนสวนๆของอนาจักร 

           หนังสือเลมน้ีใหความใสใจกับการปฎิสัมพันธิ์ขามวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและโลกตะวันตก ท้ังทางดาน

ปรัชญา วิทยาศาสตรการคา ศิลปะและสถาปตยกรรม ซึ่งมีอยูอยางตอเน่ืองแมกระท้ังมีการเผชิญหนากันทางดาน

การทหารดังเชนชวงสงครามครูเซด 1097-1291 และรีคองกิสตาของศาสนาคริสตเหนือเสปน 1085-1492 อีกท้ังยังไม

ลืมถึงอนิสงคอยางมากท่ีอารยธรรมอาหรับและเหลาชนมุสลิมท่ีไมใชชาวอาหรับท้ังหลาย ประเด็นการแตกตัวของนิกาย

ตางๆ และเหตุแตเน้ือในของความรวงโรยและเส่ือมทรามก็ไดรับการกลาวถึงอยางทะลุปรุโปรง มิไดปดบังอําพรางใดๆ ท้ัง

ภาพกวางโดยรวมและรายละเอียดท่ีลึกลงไปจํานวนมากมายมหาศาล โดยถูกประมวลเขาไวในเรื่องราวไหลล้ืนดวยการ

พรรณนาอยางมีชีวืตชีวาและมีชั้นเชิง มีการหยิบยกขอความท้ังท่ีเปนตนตําหรับบทกวีบันทึกการเดินทาง สุนทรพจนและ

ประการตางๆ เรื่องราวของการพัฒนาตัวเองการเมือง  ราชวงค /ตระกูล และการทหารไดถูกกลาวถึงโดยมิไดบทบัง

เร่ืองราวของสัมคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และดานของปญญาเลย ในจํานวนเน้ือหาถึง หาสิบสิงบทน้ียี่สิบบทเต็มท่ี

เร่ืองราวเหลาน้ีถูกกันออกมาเปนพิเศษ ในบทตางๆของหนังสือเลมน้ีมีภาพ ประกอบถึง 70 ภาพ ท้ังอาคารบานเร่ือน เห

รีญกษาปณรูปภาพบุคคลและศิลปวัตถุตางๆท้ังยังมีภาะแผนถึง ยี่สิบเอ็ดชิ้นและแผนภูมิแสดงสาแหลกของราชวงค

ตระกูลตางๆอีกยี่สิบหาชิ้น ตัวเน้ือน้ันยังมีหัวขอยอย อีกนับไมถวน ท้ังน้ีเพ่ือใหการอางอิงทําไดงายขึ้น เชิงอรร๔จํานวน

2000กวารายการ อางอิงถึงแหลางขอมูลชั้นตานอางอิงถึงอาหรับสมัยกลาง  อันเปนจุดเดนของหนังสือเลมน้ีเชนเดียวกับ

การใชขอมูลชั้นเยียมของ โอเรียนทัลลิสจากตะวันตกดวย ตัวดัชณีจํานวน 62 หนาระบุเอาไวถึงสภานท่ีบุคคลและ

ความหมายของคําในภาษา อราบิค  ลวนแลวแตเปนเคร่ืองชวยนําทางอันหาคามิไดในการขนพบขุมทรัพยอันลํ้าคา 

         ตัว ฟลิป เค ฮิตติน้ัน โดยกําเนิดทานถือศาสนาคริสต นิกายมะโรไนตและมาจากประเทศเลบานอน ทานเกิดในป 

1886 ทานจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย อเมริกันแหงนครเบรุต และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอรก

เมื่อป 1927  ขณะท่ีรับปากกับแดเนียร แมคมิลแลน ท่ีจะเขียนหนังสืออาหรับ : ประวตัศิาสตรแหงชนชาตอิรยธรรมน้ัน 



ทานมีตําแหนงรองศาสตรตราจารยวรรณกรรมภาษาเซมิติกของมหาวิทยาลัยปริน สตัน นิวเจอรซี ท่ีซึ่งตอมาทานจะได

ดาํรงตาํแหนงศาสตราจารยทางวรรณกรรมภาษาเซเมตกิ และหัวหนาแผนกภาษาและวรรณกรรมตะวนัออก จวบจน

เกษียณอายุในป 1954 ศาสตราจารยรับเชิญของมหาวิทยลัยเซาเปาโล บราซิล และมหาวิทยาลัยฮารวาดอีกดวยในป 

1940 ชื่อของทานไดรับการจารึกเอาไวในนิวยอรก เวิลดส แฟหร  รวมกับประชนอเมริกันท่ีมีกําเนิดเปนตางดาววาเปน ผูมี

คุณูปการอยางเอกอุ ตอประชาธิปไตยในอเมริกาเมื่อถึงป 1966 มหาวทิยาลัยปรินสตนัไดมอบปริญญาอักษรศาสตรดษุฎี

บัณฑิตกิติมศักดิ์ใหแกทาน ทานส่ินชีวิตลงในป 1978 ท่ีปรินสตนั 

              ขาพเจารูสึกเปนเกียรติท่ีไดรับสิทธิอันพิเศษโดยการขอใหเขียนคํานําของหนังสือในคราวน้ี ขาพเจาหวังไดแตหวัง

วาการพีพิมพหนังสืออาหรับ : ประวัติศาสตรแหงชนชาติอาหรับและอรยธรรม ของ ฟลลิป เค ฮิตติ ในสถานการณอันแสน

จะยุงยากยามน้ี จะไดบรรลุถึงเปาประสงคในอันท่ีเปนสะพานเชื่อมตอระหวางโลกตะวันตกกับโลกของบรรดาชาวอาหรับ

ท้ังหลาย ซึ่งเปนความไฝฝนตลอดชั่วชีวิตของนักประวัติศาสตรโลกอาหรับและปราชญผูยิ่งยงแหงสหรัฐทานน้ี  

 

วะลิด คลัลิด ิ

อดีตซีเนียร เฟลโลวแหงศูนยศึกษาตะวันออกกลาง มหาวิทยาลัยฮารวารด 

เฟลโลวแหง อเมริกันอคาเดมีทางศิลปะและวิทยาศาสตร 
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