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บทนำ
ในการทาความเข้าใจคาสอนของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับปรัตถนิ ยมหรื อการมุ่งประโยชน์เพื่อผูอ้ ื่น
การเข้าใจโดยภาพรวมต่อลักษณะพื้นฐานของค าสอนของศาสนาอิ สลามถื อเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพราะแต่ล ะ
ศาสนามีแหล่งที่ มาและการจัดจาแนกข้อคาสอนที่ แตกต่างกัน การเข้าใจลักษณะดังกล่าวของคาสอนใน
ศาสนาอิสลามจะทาให้เข้าใจว่าศาสนามีกลไกเชิงคาสอนอย่างไรในการผลักดันให้บุคคลบรรลุเป้ าหมายทาง
ศาสนา หรื อ เข้าใจได้ว่าคาสอนทางศาสนามี การทางานร่ วมกันระหว่างส่ วนต่างๆเพื่อนาทางไปสู่ การที่
ศาสนิกจะมีบุคลิกลักษณะตามที่ประสงค์ได้อย่างไร
ส าหรั บ ศาสนาอิ ส ลาม แหล่ ง ที่ ม าในชั้น ปฐมภู มิ ของค าสอนทางศาสนามี ๒ แหล่ ง ได้แก่ (๑)
คัมภีร์อลั กุรอาน ซึ่ งถื อว่าเป็ นคาพูดของพระเจ้าที่เปิ ดเผยเป็ นวิวรณ์ แก่ท่านศาสดามุฮมั มัดเพื่อให้ประกาศ
สอนแก่ผคู ้ นต่างๆ ถ้อยคาของคัมภีร์ได้ถูกท่องจาและบันทึกในแผ่นจารึ กต่างๆในสมัยของท่านศาสดา อีกทั้ง
ยังได้รับการรวบรวมขึ้นเป็ นต้นฉบับคัมภีร์แจกจ่ายไปตามหัวเมืองมุสลิมที่สาคัญหลังจากนั้นเล็กน้อยเพื่อใช้
เป็ นแหล่งอ้างอิงของการเรี ยนรู ้คาสอนทางศาสนาที่แพร่ หลาย คัมภีร์อลั กุรอานถือเป็ นแหล่งที่มาของคาสอน
ที่สาคัญที่สุด และ (๒) คาพูด การกระทา และการยอมรับของท่านศาสดามุฮมั มัด ซึ่ งถูกถ่ายทอดรายงานเป็ น
เรื่ องเล่ า ในรู ป แบบของมุ ข ปาฐะผ่า นสาวกและสานุ ศิ ษ ย์หลายทอดจนกระทัง่ ถู ก บันทึ ก ในตาราต่า งๆที่
รวบรวมเรื่ องเล่าเกี่ยวกับท่านศาสดา เรื่ องเล่าที่ถูกถ่ายทอดมานี้ เรี ยกว่า “ฮะดีษ” ถือเป็ นที่มาของคาสอนทาง
ศาสนาที่สาคัญในลาดับรองลงมาจากคัมภีร์อลั กุรอาน ทั้งนี้ ข้อคาสอนในอัลกุรอานจะถูก แจกแจง ขยาย
ความและแสดงตัวอย่างด้วยคาอธิ บายและการปฏิ บตั ิ เป็ นแบบอย่างของท่านศาสดา กล่ าวได้ว่า เรื่ องเล่ า
เกี่ ยวกับท่านศาสดามีบทบาทในการทาให้ความเชื่อและข้อบัญญัติในคัมภีร์อลั กุรอานปรากฎอย่างกระจ่าง
ชัดขึ้นในบริ บทการดาเนินชีวติ ของมนุษย์นนั่ เอง
นอกจากนี้ ข้อคาสอนในศาสนาอิสลามสามารถจาแนกอย่างกว้างๆได้เป็ น ๒ ส่ วน ได้แก่ (๑) คา
สอนที่เป็ นข้อความเชื่ อ เช่น ความเชื่อเกี่ ยวกับพระเจ้า การสร้างจักรวาลและมนุ ษย์ตลอดจนสรรพสิ่ งต่างๆ
การแต่งตั้งบุคคลเป็ นศาสนทูตเพื่อให้ประกาศคาสอน ชี วิตหลังความตาย ถิ่นพานักในนรกและสวรรค์ เป็ น
ต้น และ (๒) คาสอนที่เป็ นข้อบัญญัติ เชิ งคาสั่งให้ปฏิ บตั ิ และละเว้นการปฏิ บตั ิ เช่ น นะมาซ (การภาวนา
ประจาวัน) ซะกาต (การบริ จาคทาน) การถื อศีลอด การปฏิ บตั ิต่อสมาชิ กครอบครัว มิตรสหาย และบุคคล
ต่างๆ การทางานหาเลี้ยงชี พ รวมทั้งคาสอนที่ช้ ี แนะถึงคุ ณค่าทางจริ ยธรรมและแนวทางในการดาเนินชี วิต
เช่ น การอดทนต่อความทุกข์ยาก การกตัญญู ต่อผูม้ ีพระคุ ณ ความซื่ อสัตย์และจริ งใจต่อพระเจ้าและเพื่อน
มนุษย์ การดารงความยุติธรรมในการปฏิบตั ิต่อผูค้ นต่างๆ การช่วยเหลือผูถ้ ูกข่มเหงรังแก เป็ นต้น
๑

ความสัมพันธ์ระหว่างคาสอนที่เป็ นข้อความเชื่ อกับคาสอนที่บ่งชี้ แนวทางปฏิ บตั ิ มีอย่างน้อย ๒
ลักษณะ ได้แก่
(๑) ความเชื่อเป็ นรากฐานของการปฏิบตั ิ กล่าวคือ การมีความเชื่ อที่ถูกต้องจะผลักดันให้บุคคลทา
ความดีและละเว้นความชัว่ ยกตัวอย่างเช่น การเชื่ อมัน่ ในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงรอบรู ้และเฝ้ าดูการกระทา
ของมนุ ษย์ทุกหนแห่ งต้องนาไปสู่ การดารงความซื่ อสัตย์ไม่คดโกงในการประกอบอาชี พ หรื อ ความเชื่ อมัน่
ว่าพระเจ้าจะทรงตัดสิ นการกระทาและตอบแทนมนุษย์ในความดีที่ได้ทาไว้ในโลกนี้ จะนาพาบุคคลที่เชื่อถือ
ศรัทธานั้นไปสู่ การหมัน่ เพียรทาความดีต่อผูค้ นต่างๆ เป็ นต้น
(๒) การปฏิ บตั ิเป็ นการยืนยันความเชื่ อ และสะท้อนให้เห็ นถึ งความสมบูรณ์ ของการมีความเชื่ อ
กล่าวคือ ความเชื่ อถื อศรั ทธาของบุ คคลคนหนึ่ งต่อข้อความเชื่ อในศาสนาจะไม่สมบูรณ์ จนกว่าจะปรากฎ
ออกมาในรู ป ของการกระท าทั้ง ที่ เ ป็ นค าพู ด และการปฏิ บ ัติ การใช้ชี วิต ของผูศ้ รั ท ธาจะต้อ งสะท้อ น
คุณลักษณะของความเชื่ อมัน่ ในพระเจ้าและข้อความเชื่อหลักต่างๆออกมาเป็ นการกระทาความดีและละเว้น
ความชัว่ เช่น การทุจริ ตในการทาข้อสอบสะท้อนให้เห็นความบกพร่ องที่มีในความเชื่ อเรื่ องการเฝ้ าดู ความ
รอบรู้และการตอบแทนของพระเจ้า การเลือกประกอบอาชี พที่สุจริ ตสะท้อนถึงความเชื่ อในคาสัญญาของ
พระเจ้าที่จะประทานปั จจัยยังชี พแก่ผทู ้ ี่ขยันหมัน่ เพียร การให้อภัยแก่คู่ขดั แย้งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อใน
คาสัญญาของพระเจ้าที่จะให้ความเมตตาแก่ผทู ้ ี่ใฝ่ หาสันติ เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ ในคาสอนของศาสนาอิสลาม ความเชื่ อศรัทธามุ่งหมายให้เกิ ดการกระทาที่ดี ดังนั้น จะ
เรี ยกได้ว่า บุคคลหนึ่ งเป็ นศาสนิ กที่สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเขายึดมัน่ ในคาสอนทั้งสองส่ วน โดยมีความเชื่ อถื อ
ศรัทธาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแสดงออกมาถึ งความศรัทธานั้นด้วยการปฏิ บตั ิ การปฏิบตั ิดีที่ไม่ได้มาจากความ
เชื่อศรัทธาที่มนั่ คงจะถูกบัน่ ทอนให้เสี ยหายได้โดยง่ายเพราะรากฐานอ่อนแอ ในขณะเดียวกันการศรัทธาที่มี
เพียงความเชื่ อแต่ไม่ได้แสดงออกมาสู่ การปฏิ บตั ิที่ดีก็ถือว่าเป็ นความบกพร่ อง ทั้งสองส่ วนนี้ จึงเติมเต็มซึ่ ง
กันและกันให้เกิดความสมบูรณ์
คำสอนในศำสนำอิสลำมทีส่ นับสนุนกำรมุ่งประโยชน์ เพื่อผู้อนื่
The Stanford Encyclopaedia of Philosophy ให้ความหมายของปรัตถนิยม (altruism) ว่า การกระทา
ที่มีแรงจูงใจแบบมุ่งประโยชน์เพื่อผูอ้ ื่นหรื อเป็ นการยับยั้งอันตรายไม่ให้เกิดแก่ผอู ้ ื่น โดยการกระทาที่เป็ น
ปรัตถนิ ยม (altruistic act) นั้นจะส่ งผลให้ผูก้ ระทาต้องเสี ย สละประโยชน์ของตนเอง (self-sacrifice) ด้วย
หรื อไม่ก็ตาม และการกระทานั้นอาจเกิดจากแรงจูงใจที่มุ่งกระทาเพื่อผูอ้ ื่นโดยบริ สุทธิ์ (pure altruism) หรื อ
มาจากแรงจูงใจที่ผสมผสาน (mixed motives) ระหว่างการมุ่งเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น (altruistic motive) กับ
การทาเพื่อประโยชน์ตนเอง (self-interest) ไปพร้อมกันในการกระทานั้นก็ได้เช่นกัน เพราะในการกระทาใด
การกระทาหนึ่ งอาจมีแรงจูงใจได้มากกว่าหนึ่งแรงจูงใจ หากหนึ่ งในแรงจูงใจของการกระทานั้นเป็ นการมุ่ง
เพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่นก็ถือว่ามีปรัตถนิ ยมในการกระทานั้นแล้ว แตกต่างการกระทาที่เป็ นอัตนิ ยมซึ่ งแรงจูงใจ
๒

ทั้งหมดเป็ นการมุ่งเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น (Kraut, 2018) กล่ าวได้ว่า สิ่ งจาแนกปรั ตถนิ ยมออก
จากอัตนิยมในการกระทาใดๆก็คือการมีความมุ่งหมายที่จะก่อประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นนอกจากตนเองนัน่ เอง
บนพื้ นฐานของมโนทัศ น์เกี่ ย วกับ ปรั ตถนิ ยมดัง ที่ ก ล่ าวมาข้า งต้น ศาสนาอิ สลามมีข้อค าสอนที่
สนับสนุ นให้บุคคลกระทาการอันมุ่งประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นหลายประการด้วยกัน ในที่น้ ี ขอนามากล่าวถึงเฉพาะ
ข้อคาสอนที่โดดเด่นจานวน ๒ ประการด้วยกัน ได้แก่ (๑) คาสอนว่าด้วยความเมตตา (เราะห์มะฮ์) และ (๒)
คาสอนว่าด้วยการทาดี (อิห์ซาน) โดยจะได้ขยายความดังต่อไปนี้
๑) ควำมเมตตำ (เรำะห์ มะฮ์ )
ความเมตตา ในภาษาอาหรับเรี ยกว่า “เราะห์มะฮ์” คานี้ โดยทัว่ ไปสื่ อความหมายถึ งความอ่อนโยนที่
เกิดขึ้นในจิตใจ ตรงข้ามกับความหยาบกระด้างหรื อความแข็งกร้าว ความเมตตามักถูกกล่าวถึงโดยเกี่ยวพัน
กับความรู ้ สึกในจิตใจในรู ปแบบของความปรารถนาที่ จะเห็ นหรื อทาให้ผอู ้ ื่ นอยู่ในสภาวะที่ ดีข้ ึ น เป็ นสุ ข
หรื อปลอดพ้นจากความทุกข์ แต่ทว่า นักปราชญ์มุสลิ มด้านจริ ยธรรมอิสลาม ชื่ อว่า อิบนุ ก็อยยิม อัลเญาซี
ยะฮ์ (มีชีวิตอยูร่ ะหว่าง ค.ศ. ๑๒๙๒–๑๓๕๐) ได้อภิปรายเกี่ยวกับความหมายของความเมตตาไว้ในหนังสื อ
อิ ฆอษะฮ์ อัลละฮ์ ฟาน เล่ม ๒ หน้า ๑๖๙-๑๗๕ ว่า “ความเมตตาเป็ นคุณลักษณะ (ของมนุษย์หรื อพระเจ้า ก็
ตาม-ผูแ้ ปล) ที่ตอ้ งการทาให้บุคคลที่เป็ นสิ่ งสร้าง (ที่น้ ี หมายถึงเฉพาะมนุ ษย์-ผูแ้ ปล) บรรลุถึงเป้ าหมายอัน
เป็ นประโยชน์และคุณค่าอันดีงาม แม้วา่ มัน (หมายถึงประโยชน์หรื อคุณค่านั้น-ผูแ้ ปล) จะเป็ นที่รังเกียจของ
เขาหรื อทาให้เกิดความทุกข์ยากแก่เขาก็ตาม” หลังจากนั้น อิบนุก็อยยิมได้ยกตัวอย่างความเมตตาของบิดาต่อ
บุตรว่า แม้การอบรมบ่มนิ สัยให้บุตรเป็ นคนดีอาจจะมีความจาเป็ นที่ทาให้บิดาต้องบังคับให้ บุตรเรี ยนรู้และ
ฝึ กฝนสิ่ งที่ยากลาบาก หรื ออาจต้องมีการลงโทษจนเกิ ดเป็ นความทุกข์ข้ ึนแก่บุตรบ้างก็ตาม แต่นนั่ คือการ
แสดงออกถึงความเมตตาอย่างแท้จริ ง (เราะห์ มะฮ์ หะกี กียะฮ์ ) เพราะการกระทาเช่ นนั้นของบิดาเป็ นการ
กระทาที่มุ่งหวังประโยชน์ของการเติบโตเป็ นคนดี ให้เกิ ดแก่บุตรโดยบริ สุทธิ์ ใจ ในทางตรงข้าม เมื่อใดที่
บิดาปล่อยปละละเลยในการอบรมบ่มนิสัยให้แก่บุตรเพื่อให้เขาบรรลุเป้ าหมายอันดีงามแล้ว กล่าวได้วา่ เมื่อ
นั้นความเมตตาของบิดาต่อบุตรได้ลดน้อยถอยลงแล้ว และหากบิดาเข้าใจไปว่าการปล่อยให้บุตรได้ละเล่น
สนุ กสนานโดยไม่อบรมสั่งสอนให้มีอุปนิ สัยที่ดีงามนั้นเป็ นการมีเมตตาสงสารแก่บุตรแล้ว เท่ากับว่านัน่ คือ
ความเมตตาที่เคียงคู่มาพร้อมกับความเขลา (เราะห์ มะฮ์ มักรู นะฮ์ บิ ลญะฮฺ ล์) เพราะว่าบิดาปราศจากความ
เข้าใจถึงเป้ าหมายที่ดีงามและแนวทางในการทาให้บุตรบรรลุเป้ าหมายนั้นนัน่ เอง (Al-Shikh 2014)
แม้วา่ ความเข้าใจเรื่ องประโยชน์ที่แท้จริ งและความรู ้เกี่ยวกับวิธีการทาให้บรรลุถึงประโยชน์น้ นั จะ
เป็ นประเด็นที่มีขอ้ ถกเถี ยงได้อีกมาก ทว่าเห็ นได้ในเบื้องต้นแล้วว่า ความเมตตา เน้นการมุ่งหมายผลลัพธ์
ของการกระทาไปยังผูอ้ ื่นนอกเหนือจากตน ดังนั้น การกระทาใดๆที่เกิดจากความเมตตาตามนัยยะนี้ยอ่ มเป็ น
การกระทาที่เป็ นปรัตถนิยม

๓

ทั้งนี้ ในศาสนาอิสลาม สิ่ งที่มีผลในการผลักดันให้บุคคลกระทาการอันเป็ นความเมตตาคือข้อคา
สอนด้านความเชื่ อที่เป็ นแกนกลางของระบบคิดทางจริ ยธรรมในอิสลาม นัน่ ก็คือ ข้อความเชื่ อที่สาคัญ ๓
เรื่ อง ได้แก่ (๑) การศรัทธาในพระเจ้าหนึ่งเดียว (๒) การเชื่อเกี่ยวกับนะบีมุฮมั มัด และ (๓) ความเชื่อเกี่ยวกับ
โลกแห่งชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะชีวติ หลังความตาย กล่าอีกนัยหนึ่งก็คือ คาสอนทั้งสามประการดังกล่าวนี้
ชี้ นาไปสู่ ความเชื่ อที่ผลักดันให้บุคคลกระทาการอันเป็ นความเมตตาแก่บุคคลอื่น ซึ่ งก็คือการมุ่งประโยชน์
เพื่อผูอ้ ื่นหรื อปรัตถนิยม รายละเอียดของข้อความเชื่อทั้งสามประการมีดงั ต่อไปนี้
๑.๑) ควำมศรัทธำในพระเจ้ ำหนึ่งเดียว
ในหลักความเชื่อเรื่ องพระเจ้าหนึ่ งเดียวหรื อเอกภาพของพระเจ้า (เตาฮีด) นั้น ประกอบด้วยความเชื่ อ
เกี่ยวกับพระเจ้า ๓ ประการได้แก่
ก) เอกภาพของพระเจ้าในฐานะผูส้ ร้างและอภิบาล
ศาสนาอิสลามเรี ยกร้องให้ศาสนิ กเชื่ อมัน่ ว่า พระผูเ้ ป็ นเจ้า (ปรากฎนามในภาษาอาหรับว่า
“อัลลอฮ์”) เป็ นพระเจ้าเพียงหนึ่ งเดียว พระองค์คือผูส้ ร้างจักรวาลและสรรพสิ่ งต่างๆที่มีอยูท่ ้ งั หมด
ตั้งแต่ปฐมกาลตราบจนปั จจุบนั การสร้างยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง พระองค์มิทรงสร้างสรรพสิ่ งต่างๆ
แต่เพียงเท่านั้น หากแต่ยงั อภิบาลดูแลระบบธรรมชาติให้ดารงอยูต่ ามกฎสภาวะแห่งความสมดุลตาม
กาลเวลาที่ต่อเนื่องไปตราบเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์
ในคัมภีร์อลั กุรอานได้กล่าวถึงข้อความเชื่อข้างต้นไว้ ความว่า
“อัลลอฮ์คือผูท้ รงทาให้แผ่นดิ นนี้ เป็ นที่ พานักแก่พวกเจ้า และชั้นฟ้ าเป็ นเพดานอันมัน่ คง
และทรงท าให้พ วกเจ้า เป็ นรู ป ร่ า ง และทรงท าให้รูป ร่ างของพวกเจ้าสวยงาม และทรง
ประทานปั จจัยยังชี พจากสิ่ งที่ดีๆ แก่พวกเจ้า นัน่ คืออัลลอฮ์ พระเจ้าของพวกเจ้า ดังนั้นแล
อัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลกนั้นทรงจาเริ ญยิง่ ” (๔๐: ๖๔)
ข) เอกภาพของพระเจ้าในฐานะผูท้ ี่สมควรแก่การสักการะรับใช้
มนุ ษย์ถือเป็ นหนึ่ งในสิ่ งสร้างของพระเจ้าที่ถูกกาเนิ ดมาอย่างมีเป้ าหมาย นัน่ คือ การรับใช้
พระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยการทานุ บารุ งสังคมโลกให้บรรลุสู่คุณธรรม ในฐานะผูแ้ ทนของพระ
เจ้า บนพื้นแผ่นดิ นโลก การปฏิ บ ตั ิ ตามพระบัญญัติท้ งั ในส่ วนที่เป็ นการขัดเกลาจิตใจให้สะอาด
(เรี ยกว่า อิบาดะฮ์ – การสักการะพระเจ้า) และคาสอนส่ วนที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ นต่างๆ
(เรี ยกว่า มุอามะลาต – การสัมพันธ์กบั สังคม) ถื อว่าเป็ นการปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้าทั้งสิ้ น เพราะเป็ น
การสื บทอดคุ ณธรรมให้คงอยู่ในปั จเจกบุคคลและสังคมโลก การทาให้บรรลุเป้ าหมายของสังคม
โลกที่เปี่ ยมด้วยคุณธรรมนั้นเป็ นเป้ าหมายอันจริ งแท้ของการสร้างมนุษย์ข้ ึนมาให้ทางานเป็ นผูแ้ ทน
ของพระองค์

๔

ในคัมภีร์อลั กุรอานได้กล่าวถึงข้อความเชื่อข้างต้นไว้ ความว่า

“และข้ามิได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อให้พวกเขารับใช้ขา้ ” (๕๑: ๕๖)
“และจงราลึกถึงขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสแก่เทวทูตทั้งหลายว่า แท้จริ งข้าจะให้มีผแู ้ ทน
คนหนึ่งขึ้นในแผ่นดินโลก” (๒: ๓๐)
และ
“และเราได้บนั ทึ กไว้ในคัมภี ร์อซั ซะบูร หลังจากที่ เราได้บนั ทึ กไว้ในอัซซิ กร์ ว่า สาหรั บ
แผ่นดิ นโลกนั้น ปวงบ่าวของเราที่ดีมีคุณธรรมจะเป็ นผูส้ ื บทอดมัน (คือทานุ บารุ งสังคม
โลกให้รุ่งเรื อง)” (๒๑: ๑๐๕)
ค) เอกภาพของพระเจ้าในฐานะผูท้ ี่มีคุณลักษณะอันสู งส่ งและพระนามอันงดงาม
อิสลามสอนว่า พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งที่มาของความดี ทุกประการ เช่ น ความเมตตา ความ
ยุติธรรม ความรอบรู้ ความงดงาม เป็ นต้น และพระองค์ทรงครอบครองพระนามอันงดงามซึ่ งบ่งชี้
ถึงคุ ณลักษณะอันสู งส่ งดังกล่าว เช่น พระนามว่า “อัรเราะห์มาน” หมายถึ ง พระผูท้ รงเมตตาอย่าง
กว้างขวาง บ่งชี้ ถึงคุ ณลักษณะของความเมตตาที่ครอบคลุ มทุ กสรรพสิ่ ง มีให้แก่สิ่งสร้ างทั้งหมด
อย่างไม่จาแนก (เราะห์ มะฮ์ เราะห์ มานียะฮ์ ) ส่ วนพระนามว่า “อัรร่ อฮีม” หมายถึง พระผูท้ รงเมตตา
อย่างเฉพาะเจาะจง บ่งชี้ ถึงคุณลักษณะความเมตตาที่เฉพาะเจาะจง (เราะห์ มะฮ์ ร่ อฮี มียะฮ์ ) นัน่ คือ
ความเมตตาที่ มีให้เป็ นพิเศษแก่ผทู ้ ี่ประพฤติดีเท่านั้น ทั้งนี้ ในบรรดาพระนามอันมากมายของพระ
เจ้า พระนามที่ถือว่าสู งสุ ดและใช้เรี ยกขานได้เฉพาะพระเจ้าเท่านั้น มี ๒ พระนาม นัน่ คือ อัลลอฮ์
(ซึ่ งเป็ นคานามเฉพาะที่รวมทุกคุณลักษณะของพระเจ้าเอาไว้ครบถ้วน) และ อัรเราะห์มาน (พระผู้
ทรงเมตตาอย่างกว้างขวาง) ดังกล่าวนี้ บ่งชี้ วา่ คุณลักษณะประการสาคัญที่สุดของพระเจ้า คือ ความ
เมตตาที่กว้างขวางครอบคลุมทุกสรรพสิ่ งนัน่ เอง
ในคัมภีร์อลั กุรอานได้กล่าวถึงข้อความเชื่อข้างต้นไว้ ความว่า
“การสรรเสริ ญ (หมายถึ งความดีงาม) ทั้งหลายนั้นเป็ นสิ ทธิ ของอัลลอฮ์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าแห่ ง
สากลโลก ผูท้ รงเมตตาอย่างกว้างขวาง (อัรเราะห์มาน) ผูท้ รงเมตตาอย่างเฉพาะเจาะจง (อัร
ร่ อฮีม)” (๑: ๑-๒)
และอายะฮ์ที่มีความหมายว่า
“จงประกาศเถิ ด (โอ้ มุฮมั มัด) ว่า พวกท่านจงเรี ยก อัลลอฮ์ หรื อจงเรี ยก อัรเราะห์มาน (ผู้
ทรงเมตตาอย่างกว้างขวาง) เถิ ด อันใดก็ตามที่เจ้าเรี ยก สาหรับพระองค์น้ นั มีพระนามอัน
งดงามยิง่ ” (๑๗: ๑๑๐)

๕

ในการตอบสนองต่อความเชื่ อในคุ ณลักษณะของพระเจ้าว่าด้วยความเมตตานี้ อิสลามได้
สอนว่า เมื่อบุคคลหนึ่ งศรัทธาในพระเจ้าแล้ว เขาจะแสวงหาความเมตตาของพระเจ้าได้ดว้ ยการ
แสดงออกถึงความเมตตาต่อผูอ้ ื่น โดยความเมตตาที่ว่านั้นไม่ใช่ มีแก่ผทู ้ ี่ตนรักใคร่ เท่านั้น แต่ตอ้ ง
เป็ นความเมตตาที่ มีให้โดยไม่ จาแนกบุ คคล เพีย งเขาเป็ นมนุ ษ ย์ซ่ ึ ง เป็ นสิ่ ง สร้ า งของพระเจ้า เฉก
เช่นเดียวกันกับตน นัน่ ย่อมทาให้ผนู ้ ้ นั สมควรได้รับความเมตตาแล้ว ดังที่ท่านศาสดาได้กล่าวว่า
“พวกท่านจงมีเมตตาต่อผูค้ นทั้งหลายที่ อยู่บนผืนโลกเถิ ด แล้วพระผูท้ รงสถิ ตย์บนฟ้ าจะ
ประทานความเมตตาแก่พวกท่าน” (ฮะดีษ บันทึกโดยติรมิซียแ์ ละอะบูดาวูด)
และ
“ความเมตตานั้นมิใช่มีให้แก่มิตรสหายเท่านั้น หากแต่หมายถึง ความเมตตาจักมีแก่มนุ ษย์
ทั้งมวล” (ฮะดีษ ตรวจสอบสถานะโดยอัลอัลบานีย)์
ดังนั้น ผูท้ ี่เชื่อมัน่ ในพระเจ้าจึงต้องมีเมตตาแก่ทุกสรรพสิ่ งตลอดจนเพื่อนมนุ ษย์อย่างครอบคลุม จึง
จะเป็ นการแสดงออกถึงศรัทธาที่มีอยูอ่ ย่างแท้จริ ง กล่าวคือ การมุ่งให้เกิดความดีแก่ผอู ้ ื่นเป็ นเหตุปัจจัยของ
การที่ พ ระเจ้า จะทรงตอบแทนเขาด้วยความดี ต่อผูน้ ้ นั ผูท้ ี่ ใ ห้ความเมตตาแก่ ผูอ้ ื่ นด้วยความเชื่ อเช่ นนี้ จึง
ประกอบด้วยความมุ่งหวังแบบผสมผสานในการทาให้เกิ ดประโยชน์แก่ผทู ้ ี่ได้รับความเมตตาและมีความ
มุ่งหวังที่ตนเองจะได้รับความเมตตาจากพระเจ้าไปพร้อมกัน ซึ่ งก็ถือว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งของปรัตถนิยม
๑.๒) ควำมเชื่อเกีย่ วกับนะบีมุฮัมมัด ผู้ประกำศคำสอน
หลังจากการศรัท ธาในพระเจ้าหนึ่ งเดี ย วแล้ว อิ สลามยัง เรี ยกร้ องให้ศาสนิ ก เชื่ อมัน่ ว่า บุคคลใน
ประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อว่า มุฮมั มัด บุตรของอับดุลลอฮ์และอามินะฮ์ ชาวอาหรับตระกูลฮาชิ ม เผ่ากุร็อยช์ (มี
ชี วิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. ๕๗๐ – ๖๓๒) เป็ นผูป้ ระกาศคาสอนของพระเจ้า (ผูท้ ี่ทาหน้าที่น้ ี เรี ยกว่า นะบี ) คน
สุ ดท้ายที่ถูกส่ งมาเพื่อเป็ นการสาแดงความเมตตาของพระเจ้าแก่โลก ดังความในคัมภีร์อลั กุรอานว่า
“และเรา (หมายถึงพระเจ้า) มิได้ส่งเจ้า (คือมุฮมั มัด) มาเพื่ออื่นใด นอกจากเป็ นความเมตตา
แก่ชนทั้งหลาย” (๒๑: ๑๐๗)
ทั้งนี้ การสาแดงความเมตตาของพระเจ้าต่อมวลมนุ ษย์ผา่ นทางท่านศาสดานั้น ได้ปรากฎออกมาแก่
ผูค้ นในยุคสมัยของท่านใน ๒ รู ปแบบ ได้แก่ การประกาศคาสอนแห่ งเมตตาธรรม และการเป็ นแบบอย่าง
ของความเมตตา กล่าวคือ
ก) ท่านศาสดาได้ประกาศคาสอนแห่งเมตตาธรรม เช่น ให้ทาดีต่อเครื อญาติและเพื่อนบ้าน
ไม่ข่มเหงรังแกผูอ้ ่อนแอ สละทรัพย์และแรงกายเพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสเช่นเด็กกาพร้าและคน
ยากไร้ ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ให้อภัยแก่ผทู ้ ี่เคยปองร้าย เป็ นต้น
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ข) ท่านศาสดาเป็ นแบบอย่างที่ดีงามแก่มนุ ษย์ในด้านคุณธรรม ทั้งนี้ อัลกุรอานได้กล่าวถึ ง
ท่านศาสดาว่าเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ (๖๘: ๔) ส่ วนหนึ่ งของคุ ณธรรมที่ โดดเด่ นของท่าน
ศาสดาก็เช่น การอดกลั้นความโกรธ การให้อภัย ความสารวมอ่อนน้อม การเสี ยสละทรัพย์แก่ผทู ้ ี่ขดั
สนหรื อร้องขอ เป็ นต้น
ดังนั้น ผูท้ ี่ ศรั ทธาในนะบี มุฮมั มัดจึงต้องดาเนิ นชี วิตตามแนวทางที่ เปี่ ยมด้วยความเมตตาแก่ ผูค้ น
ทั้งหลาย จึงจะเป็ นการแสดงออกถึ งศรัทธาที่มีอยูอ่ ย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ตาม ในที่น้ ี มีขอ้ ควรพิจารณาอยูว่ ่า
การปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยคุณธรรมตามคาสอนและแบบอย่างของท่านศาสดาตามที่กล่าวมาบางประการ เช่น กา
รอดกลั้นจากความโกรธ การสารวมอ่อนน้อม การให้อภัยแก่คู่ขดั แย้ง เป็ นต้น อาจจะถือเป็ นการกระทาที่มี
จริ ยธรรม (moral act) โดยไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของการกระทาที่เป็ นปรัตถนิ ยม (altruistic act) ก็ได้ เพราะการ
กระทาลักษณะดังกล่าวอาจจะเป็ นกระทาไปเพื่อแสดงถึงการยึดมัน่ ในคุณธรรมที่เลือกแล้ว โดยไม่ได้มุ่งหวัง
ประโยชน์ เ พื่ อ ผู ้ใ ด หากแต่ เ ป็ นเพี ย งการตอบสนองต่ อ ส านึ ก เชิ ง จริ ย ธรรมที่ มี อ ยู่ ใ นตนเอง (morally
motivated) เท่านั้น ทั้งนี้ การกระทาดังกล่าวจะถือว่าเป็ นการกระทาที่เป็ นปรัตถนิยมได้ดว้ ยก็ต่อเมื่อผูก้ ระทา
มีความมุ่งหวังที่จะให้เกิ ดประโยชน์หรื อระงับยับยั้งสิ่ งที่จะก่อให้เกิ ดภัยอันตรายต่อผูท้ ี่ตนเกี่ ยวข้องอยู่น้ นั
ด้วย เช่ น การงดเว้นมาตรการตอบโต้ที่ รุนแรงกับ คู่ขดั แย้ง ที่ ม ารุ ก รานพร้ อมทั้งให้อภัยแก่ เขาด้วยความ
มุ่งหวังว่าเขาจะมีโอกาสกลับตัวได้ในอนาคต หรื อการสารวมอ่อนน้อมต่อผูอ้ ื่นด้วยความมุ่งหวังว่าผูท้ ี่ตน
อ่อนน้อมด้วยนั้นจะเกิดความสุ ขใจ เป็ นต้น
๑.๓) ควำมเชื่อในชีวติ หลังควำมตำย
ความเชื่ อประการส าคัญที่ ส่ งเสริ มให้บุค คลเกิ ดการมุ่ง หมายที่ เป็ นความเมตตาต่อผูอ้ ื่ นและเป็ น
ปรัตถนิ ยม คือ การเชื่ อในชี วิตหลังความตาย กล่าวคือ อิ สลามเรี ยกร้องให้มุสลิ มเชื่ อว่า ชี วิตของมนุ ษย์มี
ช่ วงเวลาที่ ยาวนานกว่าอายุขยั ที่เห็ นได้ด้วยการมีสังขารร่ างกายซึ่ งนับจากการเกิ ดถึ งการตายเท่านั้น ทว่า
มนุ ษย์จะมีชีวิตหลังความตายที่ดารงอยู่ในโลกแห่ งวิญญาณ ทั้งนี้ โลกปั จจุบนั เรี ยกว่า ดุ นยา เป็ นช่ วงเวลา
ของการปฏิบตั ิความดี สร้างกรรมที่จะยังผลลัพธ์ที่ดีต่อไปในโลกหน้า ส่ วนโลกหลังความตาย เรี ยกว่า อาคิ
เราะฮ์ เป็ นช่วงเวลาที่มนุษย์จะได้รับการตอบแทนที่ดีต่อกรรมดีที่สร้างในดุนยา และจะได้รับการลงโทษใน
กรรมชัว่ ที่ได้ทาไว้เช่นกัน กล่าวได้วา่ ในขณะที่ดุนยาเป็ นโลกที่มนุ ษย์สร้างกรรมทั้งดีและชัว่ อาคิเราะฮ์เป็ น
โลกที่มนุ ษย์จะได้รับผลของกรรมดีและชัว่ ที่ทาไว้นนั่ เอง ดังนั้น ผูท้ ี่ศรัทธาในการตอบแทนของพระเจ้าใน
ชีวติ หลังความตายจะเสี ยสละตนเองและปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความเมตตาแก่ผอู ้ ื่นในโลกนี้ดว้ ยความมุ่งหวังใน
ความเมตตาของพระเจ้าในโลกหน้า
การมีอยูข่ องอาคิเราะฮ์เป็ นส่ วนหนึ่งของความเชื่อเรื่ องความยุติธรรมของพระเจ้าที่จะต้องตอบแทน
ความชัว่ และความดีของมนุ ษย์ หากปราศจากลงโทษ-ตอบแทนแล้ว มนุ ษย์ยอ่ มขาดแรงจูงใจที่จะทาดี และ
ไม่หวัน่ เกรงผลของการทาความชั่ว ดังนั้น ความเชื่ อเรื่ องอาคิ เราะฮ์จึงเป็ นสิ่ งที่ กระตุ น้ เตื อนให้ผูศ้ รั ทธา
ตระหนักถึ งผลของทุกการกระทาว่าจะไม่สูญหาย ความเชื่ อนี้ เป็ นการทาให้ความมุ่งหมายในการทาดียา้ ยที่
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ออกจากการต่างตอบแทนโดยผูท้ ี่ได้รับผลการทาดีน้ นั ไปสู่ การตอบแทนของพระเจ้าในโลกหน้า ไม่ใช่การ
ทาดีต่อผูอ้ ื่นเพื่อหวังให้ผนู ้ ้ นั มาตอบแทนแก่ตนในโลกนี้ ดังนั้น การตั้งความหวังในการตอบแทนของพระ
เจ้าไม่ได้ขดั แย้งกับการมุ่ งหมายผลของความเมตตาต่อผูท้ ี่ ได้รับ ทั้งสองสิ่ งดารงอยู่ไปพร้ อมกันได้ เช่ น
บุคคลหนึ่ งช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติดว้ ยจิตสงสาร หวังผลของการช่วยเหลือให้ผปู ้ ระสบภัยพ้นความ
ทุกข์ยากที่เป็ นอยู่ การกระทานี้ มีความมุ่งหมายแรกในการก่อประโยชน์หรื อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการ
ช่วยเหลื อ ซึ่ งนับเป็ นการทาเพื่อมุ่งประโยชน์ผอู ้ ื่นแบบปรัตถนิ ยมแล้ว พร้ อมกันนั้น ผูช้ ่ วยเหลื อหล่อเลี้ ยง
แรงจูงใจของตนด้วยความมุ่งหมายอีกชนิ ดหนึ่งในการตอบแทนจากพระเจ้าในโลกหน้า ดังกล่าวนี้ จึงไม่ถือ
ว่า การกระทานั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของตนแบบอัตนิ ยม หากแต่เป็ นการผสมผสานความมุ่งหมายหลาย
หลายชนิดเข้าด้วยกันในการกระทาความดีต่อผูอ้ ื่น
๒) กำรทำดี (อิห์ซำน)
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับความเมตตาว่าเป็ นการกาหนดความมุ่งหวังที่จะส่ งผลต่อการกระทาให้
มุ่งประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น หลังจากนั้น เราควรเข้าใจมโนทัศน์ที่มีอยู่ในคาสอนอิสลามซึ่ งเกี่ ยวข้องการกระทา
หรื อพฤติกรรมที่เกิ ดจากความมุ่งหวังที่เมตตาดังกล่าว กล่าวคือ การกระทาที่เกิ ดจากความมุ่งหวังที่เมตตา
อาจเป็ นไปได้หลากหลายรู ปแบบและเกิดขึ้นด้วยหลากหลายวิธีการ ทั้งนี้ ในคาสอนของศาสนาอิสลาม เรี ยก
การทาดี ต่อผูอ้ ื่นว่า อิห์ซาน ซึ่ งแปลว่า การทาให้งดงาม การทาให้ดีข้ ึน อย่างไรก็ตาม จากการประมวลคา
สอนในอัลกุรอานเกี่ ยวกับการทาดี ต่อผูอ้ ื่ น พบว่า ลัก ษณะของการทาดี ต่อผูอ้ ื่ นตามมโนทัศน์อิห์ซาน มี
ลักษณะหรื อเงื่อนไขอย่างน้อย ๔ ประการ ได้แก่
๒.๑) กำรทำดีต่อผู้อนื่ มีควำมสื บเนื่องมำจำกควำมเชื่อในพระเจ้ ำ
การทาดีต่อผูอ้ ื่นเป็ นการกระทาที่สืบเนื่องมาจากความเชื่อในพระเจ้าและการตอบแทนของพระองค์
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ดังที่อลั กุรอานได้กล่าวถึงเรื่ องนี้วา่
“และจะมีการตอบแทนอันใดเล่าสาหรับการทาดี (ของมนุ ษย์ต่อมนุษย์) นอกจากด้วยการ
ทาดี” (ของพระเจ้าต่อมนุษย์)” (๕๕: ๖๐)
การทาดีของพระเจ้าต่อมนุษย์น้ ี หมายถึง การตอบแทนอย่างทวีคูณที่พระองค์จะทรงประทานแก่ผทู ้ ี่
ทาดี ต่อเพื่อมนุ ษย์ ซึ่ งการกระทาดี ต่อผูอ้ ื่ นที่เป็ นการแสดงออกถึ งความเมตตานี้ จะเกิ ดขึ้นด้วยแรงจูงใจที่
มุ่งหวังความดี แก่เป้ าหมายพร้ อมไปกับความมุ่งหวังในการตอบแทนจากพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการกระทาแบบป
รัตถนิ ยมที่มาจากแรงจูงใจแบบผสมผสาน ทั้งนี้ ในประเด็นนี้ ได้กล่าวถึงมากแล้วในหัวข้อก่อนจึงขอละไว้
เพียงสังเขป
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๒.๒) กำรทำดีต่อผู้อนื่ ต้ องมีพนื้ ฐำนของควำมยุติธรรม
ในการทาดีต่อผูอ้ ื่นตามนัยยะของอิห์ซาน ผูก้ ระทาต้องไม่มุ่งพิจารณาระดับความดี/ความเมตตาที่จะ
ให้ตามความพอใจส่ วนบุคคลต่อผูท้ ี่จะได้รับผลของความเมตตานั้น กล่าวคือ ต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชงั เช่น
ถ้าเป็ นผูท้ ี่ เคยบาดหมางกันก็เมตตาแต่น้อย หากเป็ นผูท้ ี่ รักใคร่ ชอบพอก็ให้ความเมตตามากกว่าผูอ้ ื่น การ
กระทาเช่นนี้ ไม่ถูกต้องตามหลักอิห์ซาน เพราะพระเจ้าสั่งให้บุคคลที่มีศรัทธาต่อพระองค์ทาความดีแก่ผอู ้ ื่น
อย่างกว้างขวางครอบคลุ ม (ไม่จาแนก) และพิจารณาระดับของการทาดี ต่อทุกคนจากระดับความเมตตาที่
พระเจ้า ได้ป ระทานให้แก่ เขาเป็ นส าคัญ กล่ า วคื อ ผูร้ ่ า รวยย่อมต้องช่ วยเหลื อดู แลผูย้ ากจนขัดสนอย่า ง
ยุติธรรมตามกาลังความสามารถของตน ไม่แบ่งแยกกีดกันตามความพอใจส่ วนบุคคล เพราะความเมตตาของ
พระเจ้า ที่ ป ระทานความมัง่ คัง่ ให้แก่ เขาคื อปั จจัย ในการก าหนดปริ มาณความเมตตาที่ จะเผื่อแผ่แก่ ผูอ้ ื่ น
มาตรฐานในการกาหนดระดับความดีที่จะเผื่อแผ่แบ่งปั นแก่ผอู ้ ื่นคือสิ่ งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เขา ไม่ใช่
สภาพของผูท้ ี่เขาจะทาดีดว้ ย ดังที่อลั กุรอานได้ระบุวา่
“และจงทาดี (แก่ทุกสิ่ ง/ทุกคน) ดังที่พระเจ้าได้ทาดีต่อเจ้า” (๒๘: ๗๗)
ในข้อนี้ เห็นได้วา่ การทาดีตามหลักอิห์ซานต้องแฝงด้วยการให้ความยุติธรรมเสมอ ไม่ใช่เลือกทาดี
แก่ผคู ้ นที่ตนพอใจ และละเว้นความดี แก่ผูท้ ี่ตนรังเกี ยจชิ งชัง เพราะอัลกุรอานถื อว่า ความยุติธรรม (อัดล์)
เป็ นพื้นฐานที่ตอ้ งมีมาก่อนการทาดี (อิห์ซาน) ดังอายะฮ์ที่มีความหมายว่า
“แท้จริ งอัลลอฮ์ทรงใช้ให้รักษาความยุติธรรม (อัดล์) และการทาดี (อิห์ซาน) และการ
บริ จาคแก่ญาติใกล้ชิดและให้ละเว้นจากการทาลามกและการชัว่ ช้า และการอธรรม
พระองค์ทรงตักเตือนพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจักได้ระลึก” (๑๖: ๒๐)
๒.๓) ควำมใกล้ชิดและควำมด้ อยโอกำสเป็ นปัจจัยของกำรได้ รับควำมเมตตำทีเ่ หนือกว่ำ
ในคาสอนศาสนาอิส ลาม มี ก ารเน้นย้ า ให้ทาดี แก่ บุคคลบางกลุ่ มเป็ นพิเศษ เช่ น การท าดี ต่อบิ ดา
มารดา การช่วยเหลือผูย้ ากไร้ขดั สน การเชื่ อมสัมพันธ์กบั เครื อญาติ การทาดีต่อเพื่อนบ้าน เป็ นต้น ทั้งนี้ การ
จาเพาะเจาะจงความพิ เ ศษแก่ บุ ค คลบางกลุ่ ม ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ข ัด แย้ง ต่ อ การมี ค วามยุ ติ ธ รรมต่ อ คนอื่ น ๆ
นอกเหนื อจากนั้น เพราะไม่ใช่การให้ความพิเศษอันเนื่ องจากความชอบหรื อกีดกันผูอ้ ื่นอันเนื่ องจากความ
เกลี ยดที่เกิ ดจากตัณหาอารมณ์ หากแต่อิสลามมีแนวคิดในการให้สิทธิ พิเศษแก่บุคคลบางกลุ่มอันเกิ ดจาก
ความใกล้ชิ ด (ได้แ ก่ ความใกล้ชิ ดอันเกิ ด จากสายสั ม พัน ธ์ ท างเครื อ ญาติ ห รื อความใกล้ชิ ดอัน เกิ ดจาก
ความสัมพันธ์เชิ งพื้นที่ (เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนร่ วมงาน)) เพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นให้เกิดขึ้น
แก่หน่ วยย่อยๆของสังคมเป็ นพื้นฐาน และอิสลามก็ให้สิทธิ พิเศษแก่ บุคคลบางกลุ่มอันเกิ ดจากความด้อย
โอกาสหรื อเคราะห์ร้ายที่เขาประสบ (เช่ น ผูย้ ากไร้ เด็กกาพร้า ผูพ้ ลัดถิ่ น ผูป้ ระสบภัย เป็ นต้น) เพื่อชดเชย
โอกาสที่เสี ยไปหรื ออุดช่องว่างของความไม่เป็ นธรรมที่ดารงอยูก่ ่อนหน้านั้น

๙

ดังนั้น การส่ งเสริ มให้ทาดีต่อบุคคลบางกลุ่มที่มีลกั ษณะดังกล่าว จึงเป็ นการส่ งเสริ มความยุติธรรม
และความเป็ นปึ กแผ่นให้เกิดขึ้นผ่านข้อคาสอนเชิ งจริ ยธรรมที่ให้คุณค่าดังกล่าว เช่ น ในครั้งหนึ่ ง อาอิชะฮ์
ภรรยาของท่านศาสดาได้ถามท่านว่า “ฉันมีเพื่อนบ้านอยูส่ องคน จะให้ฉันมอบของกานัล (ที่มีอยูช่ ิ้นเดี ยว)
แก่ผใู ้ ดจึงจะดี” ท่านศาสดาตอบว่า “จงให้แก่ผทู ้ ี่ประตูบา้ นของเขาอยูใ่ กล้กบั เธอมากกว่า” (บันทึกโดยอัลบุ
คอรี ย)์
๒.๔) กำรปฏิบัติต่อผู้อนื่ ด้ วยสิ่ งทีด่ ีกว่ ำ
ลักษณะหนึ่งของการทาดีต่อผูอ้ ื่น คือ การทาดีต่อทุกคนในสังคมโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชงั แม้กระทัง่
กับบุคคลที่ประสงค์ร้ายหรื อกระทาการที่เป็ นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราก็ตาม ศาสนาอิสลามสอนให้
ผูศ้ รั ทธาปฏิ บ ตั ิ ต่อผูค้ นทั้งหลายด้วยการกระทาที่ ดีก ว่าหรื ออย่างน้อยเสมอเหมื อนหรื อเท่า เที ย มกับ การ
กระทาที่เราได้รับจากผูน้ ้ นั ความมุ่งหมายในการปฏิสัมพันธ์ดว้ ยสิ่ งที่ดีกว่าในแง่คุณธรรมนัน่ คือการชี้ ชวน
ให้ผทู ้ ี่อยูร่ ่ วมสังคมเดียวกันและมีปฏิสัมพันธ์กนั นั้นได้พฒั นาการปฏิบตั ิต่อกันในเรื่ องต่างๆไปสู่ ความดีงาม
ที่สูงขึ้น เป็ นความมุ่งหมายที่ตอ้ งการยกระดับคุ ณธรรมของผูอ้ ื่นที่ ตนกาลังสัมพันธ์เกี่ ยวข้องด้วย นับเป็ น
ความเมตตาและการทาดีต่อกันที่ตอ้ งอาศัยการเสี ยสละตนเองอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น การตอบรับคาทักทาย กล่าวคือ อิสลามสอนให้ผทู ้ ี่ได้รับการทักทายและคาอวยพร
จาเป็ นต้องตอบรั บคาทักทายและอวยพรนั้นด้วยถ้อยคาที่ดีกว่าหรื ออย่างน้อยที่สุดก็ตอ้ งเสมอเหมื อนกับ
ถ้อยคาที่ได้รับมาในครั้งแรก ดังความในอัลกุรอานว่า “และเมื่อพวกเจ้าได้รับคาอวยพรจะด้วยคาอวยพรใดๆ
ก็ตาม ก็จงกล่ าวคาอวยพรตอบที่ ดีก ว่านั้น หรื อไม่ ก็กล่ าวคาอวยพรนั้นตอบกลับ ไป แท้จริ งอัล ลอฮ์ทรง
คานวณนับในทุกสิ่ งทุกอย่าง” (๔: ๘๖)
การโต้แย้งก็เช่นกัน โดยทัว่ ไปแล้ว อิสลามส่ งเสริ มให้มุสลิมออกห่างจากการถกเถียงหรื อข้อขัดแย้ง
ต่างๆที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่ในกรณี ที่มีความจาเป็ นหรื อเป็ นการถกเถียงที่มีประโยชน์หรื อสาคัญต่อ
การตัดสิ นใจของกลุ่มและมีความจาเป็ นต้องโต้แย้ง อิสลามสอนให้มุสลิมใช้วธิ ี การโต้แย้งที่ดีกว่า ทั้งในด้าน
คาพูด กิริยา และเหตุผล ดังความในอัลกุรอานว่า “จงเรี ยกร้องสู่ แนวทางแห่ งพระเจ้าของสู เจ้าโดยสุ ขุม และ
การตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่ งที่ดีกว่า” (๑๖: ๑๒๕)
แม้กระทัง่ ในสถานการณ์ที่ถูกกระทาด้วยความกักขฬะหรื อความรุ นแรง อิสลามก็ยงั สอนให้มุสลิม
ผลักไสความชัว่ ด้วยสิ่ งที่ดีกว่า (เช่น ความสุ ขุม ความสุ ภาพ การเจรจาด้วยเหตุผลและปั ญญา) ด้วยความมุ่ง
หมายที่จะให้คู่ขดั แย้งนั้นคลี่คลายความตึงเครี ยดและเปลี่ยนความประสงค์ร้ายไปสู่ มิตรภาพและความเข้าใจ
ซึ่ งกันและกัน ดังความในอัลกุรอานว่า “และความดีและความชัว่ นั้นหาเท่าเทียมกันไม่ เจ้าจงผลักไส (ความ
ชัว่ ) ด้วยสิ่ งที่ดีกว่า แล้วเมื่อนั้นผูท้ ี่ระหว่างเจ้ากับเขาเคยมีความบาดหมางกันก็จะกลับกลายเป็ นมิตรที่รักใคร่
กัน” (๔๑ : ๓๔)
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สรุ ป
ความเชื่ อในพระเจ้า ผูป้ ระกาศคาสอน และชี วิตหลังความตาย จะส่ งเสริ มให้บุคคลที่ศรัทธาอย่าง
ถูกต้องและจริ งใจมีความเมตตา (เราะห์มะฮ์) โดยข่มจิตใจที่เห็นแก่ตวั สละประโยชน์ตนเองได้เพื่อเอื้ออาทร
ต่ อ ผูอ้ ื่ น ก าหนดความมุ่ ง หวัง ไว้ที่ ค วามรั ก ความเมตตาของพระเจ้า เป็ นเป้ าหมายสู ง สุ ด ของชี วิ ต การ
แสดงออกถึงความเมตตาแก่เพื่อนมนุ ษย์และสรรพสิ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทาดี (อิห์ซาน) ที่มีหลากหลาย
รู ปแบบหรื อวิธีการ การกระทาดี (อิห์ซาน) ที่มุ่งประโยชน์ไปสู่ ผอู ้ ื่นถือว่าเป็ นปรัตถนิ ยม ฉะนั้นกล่าวได้ว่า
คาสอนในศาสนาอิสลามมีส่วนส่ งเสริ มให้บุคคลกระทาการอันเป็ นการมุ่งประโยชน์ของผูอ้ ื่น
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