
                                        อิสลามกับความทาทายในโลกสมัยใหมมุมมองจากนักวิชาการชายแดนใต 

 

อิมาแอล อาลี และ คณะ 

อิสมาแอลลุตฟ จพปะกียา และคณะ 

 

                 หนังสือ อิสลามกบัความทาทายของโลกสมยัใหม มมุมองนักวชิาการชายแดนใต เลมน้ีเปนการรวบรวม

บทความบทวิจารญท่ีไดจากการนําเสนอในสัมมนาทางวิชาการในเร่ือง อิสลามกับความทาทายของโลกสมัยไหม ซึ่งจัดขึ้น

ในวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552 ณ หองประชุม เชค ดาวูด อัลฟาฎอนีย วิทยาลัย อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินร 

วิทยาเขตปตานี  หนังสือเลมน้ีประอบไปดวยบทปาฐกถาโดย ดร อิสมาอีลลุตฟ จะปากียา บทบรรยายพิเศษ โดย ศ ดร 

ชัยวัฒน สถาอนันท และบทความท่ีนําเสนอโดยนักวิชาการในพ้ืนท่ี จํานวน  8 เร่ือง  พรอมท้ังบทวิจารณท่ีไดจาก

นักวิชาการท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีท่ีไดเขารวมสัมนาในคร้ังน้ี  ครอบคลุมเน้ือหาดังน้ี 

1. บทความเร่ืองระบบความรูและการจัดการความรูในอิสลาม ได อธิบายความแตกตางระหวางโลกทัศนของ

มุสลิมกับโลกทัศนของตะวันตกซึ่งลวนมาจากความเชื่อความศรัทธาท่ีปริหางกลายเปนคนละขั้ว  จน

นักวชิาการตะวนัตกเห็นวาวฒันธรรมอิสลามกลายเปนอุปสรรคตอการแพรขยายของวฒันธรรมตะวนัตก 

และสรุปวาเปนความขัดแยงท่ีปะทะกันระหวางสองวัฒนธรรม เหตุผงขางตนเน่ืองมาจากวัฒนธรรมท่ี

กอใหเกิดโลกทัศนของชาวตะวันตกปจุบันถูกหลอหลอมมาถึงลัทธิวัตถุนิยมสุดโตงน้ันเอง สวนโลกทัศนใน

โลกมุสลิมยังผูกพันกับศาสนาและการใหความสําคัญตอคุณธรรมจริยธรรม บทความดังกลาวถูกหยิบยก

ประเดน็กระบวนทัศนตางๆ ของมสุลิมตอกระแสโลกสมยัใหมในบริบทสังคมในประเทศปจจบุนั โดยเฉพาะ

ในประเด็นการศึกษาท่ีสังคมมุสลิมเองนาจะหันมาสํารวจตัวเอง ดูหลักการ และปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นเพ่ือ

จะไดเห็นวามุสลิมปจจุบันไดยืนอยู ณ ตําแหนงท่ีควรอยูหรือไมสามารถทําหนาท่ีของการเปนประชาชาติ ได

อยางสมบูร ณเพียงใด   ผูเขียนไดเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตรซึ่งไดสรุปวา วิทยาศาสตรมีความสามารถ

เกี่ยวของกับอิสลามหรือมุสลิม ท้ังในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความศรัทธาและปฏิบัติ  ในชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตร

ท่ีเกี่ยวของกับความศรัทธาจะเปนวิทยาศาสตรริสุทธหรือวิทยาศาสตรธรรมชาติ  ซึ่งเปนการศึกษากฎเกณฑ

ธรรมชาติ เพ่ือพิสูจนสัจธรรมของอัลกรุอาน และตระหนักถึง ความเกียงไกลและความปรีชญานของพระองค

ในขณะท่ีวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Science) จะใหความสําคัญกับการสรางสรรควันวัตกรรม เพ่ือ

ความผาสูกของมนุษยชาติ ผูเขียนยังพูดถึงระบบการจัดการความรูของมุสลิมในประเทศไทยหลักสูตรและ

วิธีการสอนในระบบ ปอเนาะ การพัฒนาการศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต  และท้ิงทายดวย

บทสรุปการแนะแนวการศกึษาของสังคมมสุลิมในประเทศไทยดวยมมุมองท่ีหนาสนใจยิง่ 



2. บทความเร่ือง อิสลามกับสังคม ความเปนสมัยใหม ผูเขียนไดฉายภาพรวมของอิสลามซึ่งเปนคําสอนท่ีมา

จากอัลเลาฮมีความครอบคลุมสมบูรณในทุกมิติของความจําเปนพ้ืนฐานของมนุษย อิสลามจึงมุงเนน การ

ควบคุม มากกวา การดับมอด ใหความสําคัญกับการกํากับมากกวาการปลอยอิสระอยางไรขอบเขตหรือ

มุงปฎิเสธอยางถอนรากถอนโคน 

บนพ้ืนฐานของจุดมุงหมายอิสลามน้ัน ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใชชีวิตบนโลกน้ีเพ่ือทําหนาท่ี 3 ประการไดแก 

เคารพภัคดีตออัลเลาฮ เปนตัวแทนของอัลเลาฮและสรางความเจริญรุงเร่ืองใหแผนดิน ดั้งน้ันอิสลามจึงให

ความสําคัญกับความรูความศรัทธาซึ่งท้ังสองประการน้ี ตางเกือกูลซึ่งกันและกันไมใชเปนไปในลักษณท่ี

ขัดแยงกัน นอกจากน้ีผูเขียนยังนําเสนอสวนหน่ึงของการทาทายของ อัลกรุอานท่ีมีตอสติปญญาของมนุษย 

ดวยเหตุการณ ดวยเหตุน้ี คําสอนของอัลกรุอานไดสรางปญญาแหงวิชาการ และกลายเปนแหลงอธรรมของ

มนุษย นอกสรางความเจริญทางดานวัตถุแลว อิสลามสามารถสรางอรยธรรมแหงพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดี

ของชีวิตของตนเอง เพ่ือมนุษยและส่ิงแวดลอมรอบขางอีกดวย 

         ในชวงทายท่ีผุเขียนไดพูดถึงสังคมมนุษยกับความเปนสมัยใหมซึ่งอธิบายถึงความถดถอยของสังคม

มุสลิม ไมไดมาจากสาเหตุของอิสลามแมแตนอย  แตหนาจะมาจากสองปจจัยหลัก ซึ่งเปนปจจัยท้ังภายนอก

และปจจัยท้ังภายในนอกจากน้ีในบทความยังไดเสนอทางออกของปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมมุสลิม ดวยการ

เชิญชวนใหสังคมมุสลิม ศึกษาทําความเขาใจและประยุคใชในสองประเด็นหลัก คือ ญิฮาดและอิจญติฮาด

ท้ังยังกลาวท้ิงทายอยางชวนคิดวา ดวยความฟนฟูความหมายอันแทจริงของคําวาญิฮาด และ อิจญติฮาด 

พรอมประยุคใชดวยความเขาใจท่ีถูกตองเทาน้ัน สังคมมุสลิมสามารถทาทายความเปล่ียนแปลงในสังคม

ใหมอยางมีศักดิ์ศรีพรอมเปนแบบอยางแกมนุษยชาติในการจรรโลงสังคมสันติภาพท่ีถาวรตลอดไป  

 

3.                   บทความเร่ืองอิสลามกบัจติสํานึกแหงเอเชยีในบทแรกไดนาํเสนอความเขาใจท่ัวไปเกีย่วกบั

อิสลามท่ีเปนศาสนาแหงสากลโลกเปนศาสนาท่ีมีความเปนพลวัต  ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของมุสลิมทุกคนท่ี

จะตองเผยแพรสืบสานใหแกอนุชนลุนหลังไดสืบตอกันไป  

 

                    บทท่ีสองการกลาวถงึการนับถอืศาสนาของคนเอเชยีท่ีไดววิฒันาการมาจากการนับถอืผูตผี

ปศาจจนกระท้ังการเขามาของศาสนาอิสลามเปนการเขามาถึงการเปลียนแปลงวิธีชีวิตแบบสันตวิธี ไมใช

เปนไปในลักษณเหมอืนถอนรากถอนโคนปราบปรามความเชือ่อันดัง่เดมิหมดส้ิน  นอกจากน้ีผูเขียนยงั

อธิบายเสนทางการเผยแพรอิสลามสูอุษาคเนย ปจจัยเกือกูลสูความสําเร็จของการเผยแพรอิสลามสู

อุษาคเนย ท้ังหมดประกอบดวยส่ีปจจัยหลัก ปจจัยดานการคา ปจจัยทานการสรางครอบครัวใหม ปจจัยทาง

การเมือง  และปจจัยทางดานคุณธรรมจริยธรรม  ผูเขียนมีจุดยืนท่ีมั่นคงวาวาอิสลามาภิวัตนในอุษาคเนยได

ทําหนาท่ีในการขับเคล่ือนการพัฒนาสูสังคมเคียงคูกับการเปลียนแปลงของวิธีความทันสมัยอยางเทาทัน

ตลอดเวลาแมกระท้ังในยุคโลกาภิวัตนเชนปจจุบัน อิสลามาภิวัตนก็ยังคงรักษาไวซึ่งกระบวนการอยางสันติ

วิธีอยางสมบูณรแบบแมตองเผชิญกับการทาทายและการบิดเบือนอันมากมายดินแดนแหงอุษาคเนยน้ี 



อิสลามเคยเปนอุทยานแหงการเรียนรูของอิสลามอยางไรก็ยังคงรักษาไวดวยุทธศาสตรสันติวิธีดวยความ

อดทนแขมแข็ง ปจจุบันน้ีอุทยานการเรียนรูอิสลามในอษาคเนยยังคงมีพลังดึงดูดความสนใจของผูคนอยาง

ไมเคยเสือมคลายดวยจุดเดนของจิตสํานึกอุษาคเนย จิตสํานึกเอเชีย  คือจิตสํานึกสันติวิธีซึ่งไดปกหลักไว

อยางมั่นคงในดินแดนแหงน้ีตลอดเวลาอันยาวนานท่ีผานมา  

 บทท่ีสาม ไดกลาวถึง ฮัจญ ซึ่งถือเปนแหลงรวมประชาคมโลกท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรมนุษย

ชาติท่ีสามารถรวมรวมประชาคมโลก ฮัจญ คือ การปฎิบัติ  ศานกิจภาคสนามที่มีเจตนรมณในการฝกอบรม

พลโลกดวยวิธีชีวิตแบบอิสลามท่ีมุงใหมุสลิมเปนฑูตสันถวไมตรีและสันติวิธีระดับสากล  

 

4. บทความเร่ือง อิสลานุวัตร ไดกลาวถึงนิยามและความสําคัญของอิสลามมานุวัตรและอิสลามภิวัตน ทัศนะ

ตางๆ ท่ีมีตอการอิสลามานุวัตร รูปแบบกระบวนการอิสลามาภิวัตน ทัศนะตางๆท่ีมีตออิสลามานุวัตร 

รูปแบบกระบวนการ อิสลามาภิวตันในประเทศไทย ซึง่ม ี 3 คอืกระบวนการเปลียนศาสนา  กระบวนการเท

ครัวและสงคราม โดยกระบวนการคาขายอํานาจทางการเมือง  โดยพิจารณาอิสลามาภิวัตนในจังหวัด

ชายแดนภาคใตและการเปลียนแปลงรัฐปตตานีไปสูชายแดนปตตานีในปจจุบัน   

ผูเขียนไดกลาวถึงอิสลามานุวัตรรองคความรู Islamization of knowledge ความจาํเปนของกระบวนการ

อิสลานุวัตรองคความรู  การแบงประเภทความรูและทัศนของนักวิชาการท่ีมีตอประเถทความรูท่ีจะทําการ

มานัวัตร และในชวงทายผูเขียนไดเสนอทัศนะของอิสมาอีล ฟารูกีวาดวยขั้นตอนกรอบและคุณสมบัติผูท่ีจะ

ทําการอิสลามานุวัตร 

5. บทความเร่ือง รัฐเซคคิวลารและรัฐอิสลาม ประกอบดวยการใหนิยามความเปนมาในลักษณของแนวคิดเซค

คิวลาร การแบงประเภทของแนวคิดเซคคิวลา ซึ่งมีท้ังเซคคิวลาแบบเขมขนแบบเจือจาง ตลอดจนลักษณของ

เซคคิวลารการกําเนิด วิวัฒนาการและอิทธิพลของเซคคิวลารในโลกตะวันตก รวมท้ังกระแสเซคคิวลาใน

วัฒนธรรมการเมืองของโลกมุสลิม นอกจากน้ียังไดนําเสนอมโนทัศรัฐอิสลาม ลักษณของเปาหมายรัฐ

อิสลามโครงสรางอิสลามตลอดจนความแตกตางระหวางรัฐอิสลามกับรัฐเซคคิวลาร ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปวา 

ไมวารัฐในแบบเซคคิวลารและรัฐอิสลามตางก็มีอุดมคติดั้งเดิมเหมือนกันในอันท่ีจะนําพาสัมคมสวนรวมไปสู

ความเปนธรรมและความผาสุก  ชวงทาย ผูเขียนสรุปวา  ไมวาจะเปนวัฒนกรรมการเมืองแบบเซคคิวลารท่ี

เข็มขนอยางสุดโตงโดยไมเปดพ้ืนท่ีแกศาสนาเลยน้ันยอมสงผลกระทบตอเสรีภาพและความผาสูขของ

ประชาชน และในคณะเดียวกันน้ันวัฒนธรรมการเมืองในรูปแบบอิสลามท่ียึดหลักอยางตึงขึงเกินไป โดยไม

เปดประตูแหงการประนีประณอมและ การผอนปรน อีกไมคํานึงถึงสิทธิของคนตางศาสนิกก็ยอมไมสามารถ

ท่ีจะนําความรมเย็นเปนสูขแดประชาชนได  

6. บทความเร่ืองเร่ือง อิสลามกับสวัสดิการสังคม นําเสนอความเขาใจเบ้ืองตนเกียวกับอิสลามซึ่งประกอบดวย

นิยามอิสลามและมุสลิม แหลงท่ีมาและอัตลักษณเฉพาะ 5ประการของศาสนาอิสลาม นิยามเศรษฐสาสตร

อิสลามโครงสรงระบบเศรษฐกจิแบบอิสลามซึง่ประกอบดวยพ้ืนฐานทางปรัชญาพ้ืนฐานทางเศรษบศาสตร



จลุภาคและกระบวนทัศนระบบเศรษฐศาสตรในพ้ืนหลัก 4 ประการ  1ระบบการครอบครองทรัพสิน  2 กลไก

ในการแสวหาทรัพยากร 4 หลักการกระจายรายได 5 บทบาทของรัฐในภาคเศรษฐกจิ  

นอกจากน้ี ยังไดอธิบายถึงสวัสดิการสังคมท่ีมีอยูในระบบเศรษฐกิจอิสลามขอบขายสวัสดิการในวิธีอิสลาม 

แหลงท่ีมาของทุนสวัสดิการอิสลามบุคคลท่ีมีสิทธิหรือสมควรไดรับสวัสดิการ ตลอดจนการจัดการสวัสดิการ

ท่ีมาจากแหลงทุน ซะกาต ซึ่งซะกาตเปนสวัสดิการสังคมท่ีมีศักยภาพสูง แตผูเขียนไดตั้งขอสังเกตวาระบบ

ซะกาตขาดการจัดการท่ีดีจึงไมสามารถแสดงบทบาทใหเกิดผลในทางสวัสดิการสังคมสวนรวมไดเทาที่ควร 

7. บทความเร่ือง ระบบเศรษฐกจิอิสลาม : “ทางเลืกเพ่ือสังคมเศรษฐกิจท่ีสมดุล ” ประกอบดวยหลักท่ัวไปของ

เศรษฐสาสตรอิสลาม ระบบจริยศาสตรอิสลามาในโครงสรางเศรษฐศาสตรอิสลามความสําคัญของกฏหมาย

อิสลามในระบบเศรษฐศาสตร หลักการเศรษฐศาสตรอิสลามเกียวกับการผลิต การอุปโภคบริโภคและการ

จําหนาย ตลอดจนสังคมเศรษบกิจในวิธีชีวิตของมุสลิม เชน การหามดื่มสุราและเลนการพนัน การหาม

ดอกเบ้ีย สถาบันการเงนิท่ีปลอดดอกเบ้ีย ระบบซากาตเปนตน  

ผูเขียนยังไดอธิบายวิกฤตดุลภาพในทางสังคมเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นอยางรุนแรงในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

เสรีปจจบุนั   ซึง่ระบบเศรษฐกจิในอิสลามกลายเปนทางเลือกหน่ึงท่ีทาทายระบบเศรษบกจิกระแสหลักใน

ปจจบุนัสถาบันการเงนิในรูปแบบอิสลามอยางเชน ธนาคารอิสลาม สหกรณอสิลาม กลุม ออมทรัพยอสิลาม 

กองทุนอิสลาม ตลอดจนการประกันภัยแบบอิสลาม ไดรับความนิยมและขยายตัวเพื่มมากขึ้นตามลําดับ 

อิสลามไมไดปฎิเสษการแสวงหาความรํ่ารวยแตตองดําเนินการอยูบนหลักจริยศาสตรอิสลาม ซี่งตองรักษา

ดุลภาพระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวม มีความรับผิดชอบตอสังคม และผลกําไรไมใช

เปาหมายสูงสุดของระบบการผลิตในระบบเศรษฐศาสตรอสิลาม 

 สรุปสุดทายคือ เศรษฐศาสตรอิสลามมีปรัชญาท่ีสําคัญคือ ทรัพสินเปนของพระเจามนุษณยเปนเพียงผู

ไดรับมอบหมายจากพระเจาใหบริหารทรัพสินเปนไปตามหลัก ชารีอะห โดยมเีปาหมายสูงสุด ความสําเร็จ

และความผาสุกท้ังโลกน้ีและโลกหนา 

8. บทความเร่ืองผูหญิงกับอิสลาม  ประกอบดวยกระบวนการทัศนอิสลามเกี่ยวกับผูหญิง สถาณภาพสตรีใน

อิสลามท้ังในดานศาสนา สังคม การเมือง เศรษฐกิจและ การศึกษา ปจจัยท่ีทําใหสถาณภาพมุสลิมตกต่ํา 

ตลอดจนการรับรูไหมในบทบาทผูหญิงในอิสลาม ผูเขียนไดทาํการวเิคราะหวกิกฤตสถานสตรีในปจจบุนัเปน

ผลพวงมาจากความเส่ือมโทรมและตกต่ําของประชาชาติมุสลิมอันเกิดจาหลายปจจัย ความแตกตางของ

สภานภาพสตรีมุสลิมในบางประเด็นเปนเร่ืองของมายาคติและความเบ่ียงเบนทางสังคมท่ีจํากัดบทบาทของ

พวกนางเฉพาะท่ีเกี่ยวกับกิจการในครอบครัวเทาน้ัน โดยเพิกเชยตอสิทธิ หนาท่ีและบทบาทอ่ืนๆ  ท่ีควรจะ

เปนของสตรีเพศ ซึ่งมายาคติเหลาน้ีไมไดกออยูบนพ้ืนฐานของหลักคําสอนแตอยางใด แตวิกฤติ สถานะภาพ

มุสลิมในบางประเด็นเกิดจากวิวัฒนาการทางสังคมท่ีสลับซับซอนมากขึ้นในขณะท่ีกฎหมายอิสลามหยุดน่ิง

อยูกับท่ี  นอกจากผูเขียนไดกลาวท้ิงทายเชิงทาทายโลกมุสลิมวา ปจจุบันสถิติประชากรเพ่ืมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญและศักยภาพตางๆ ของสตรีเปนท่ีประจักมากขึ้นส่ิงเหลาน้ีเปนการทาทายของโลกมุสลิมท่ีจะตอง



หาทางออกแกสตรีอยางเหมาะสมและสมดุล ซึ้งจะตองอาศัยความเขาใจท้ังตัวบทและบริบทอยางลุมลึก

และกวางไกล บทความท้ังหมดน้ีเปนการสรางความเขาใจในเร่ืองอิสลามกับความทาทายโลกสมัยไหมหวัง

เปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนกับผูอานและผูวนใจเกี่ยวกับอิสลามและมุสลิมไมมากก็นอย และขอบคุณ

ทุกทานท่ีมีสวนเกี่ยวของท่ีทําใหบทความเหลาน้ีสามารถสูสาธารณชนได 

 

 

 

   

                    


