วิธีแกปญหาแนวคิดสุดโตงในหมูมุสลิมโดยเฉพาะเยาวชน
วันจันทรที่ 19 มีนาคม 2007 18:22น.
อับดุชชะกูร บิน ชาฟอีย ดินอะ (อับดุลสุโก ดินอะ)
ผูชวยผูจดั การโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
อ.จะนะ จ.สงขลา
Shukur2003@yahoo.co.uk
ดวยพระนามของอัลลอฮฺผูทรงเมตตาปรานีเสมอขอความสันติและความจําเริญแดศาสนามุฮัมมัด(นบี)
และผูเจริญรอยตามทานและสุขสวัสดีผูอานทุกทาน
คําวามุสลิมหัวรุนแรง กลุมกอรายมุสลิม เครือขายกอการรายมุสลิมสากลถึงแมมุสลิมสวนใหญยอมรับ
ไมไดเมื่อสื่อไทยหรือเทศรายงานขาวหลังเหตุการณกอการราย แตสิ่งหนึ่งที่มุสลิมเองจะตองยอมรับคือ
มีมุสลิมสวนหนึ่งจริงๆ (สวนนอยของประเทศไทยหรือทั่วโลก) เปนผูปฏิบัติการ
สุดทายผูที่ไดรับอานิสงสและผลกระทบอยางรุนแรงคือมุสลิมสวนใหญผูรักสันติ (แนวคิดสายกลาง)
ไมวาจะเปนผูรูดานศาสนา อุสตาซ ครู วัยรุน เด็กและสตรี
สรุปงายๆ คือทุกคนที่เปนมุสลิม
สิ่งที่เห็นไดชัดจากการประกาศสงครามปราบปรามการกอการรายของสหรัฐคือชีวิต และทรัพยสินของ
ชาวอัฟกานิสถานและอิรักซึ่งไมทราบวามุสลิมประเทศใดจะเปนรายตอไป
ไมวาความรุนแรงจะมีสาเหตุมาจากที่ใดแตมุสลิมสวนใหญผูรักสันติ (แนวคิดสายกลาง โดยเฉพาะ
บรรดาผูรูดานศาสนา) จะตองรีบออกมาแกปญหาของตนอยางเรงดวนกอนที่ชีวิตและทรัพยสินจะคืบ
คลานเขามาสูตัวเอง
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ชัยคฺ ดร.ยุซุฟ อัลก็อรฏอวีย (ชาวอียิปต) ประธานของสหภาพนักปราชญมุสลิมนานาชาติ (IAMS)
กลาววา ปจจัยตางๆ ของปรากฏการณความรุนแรง
1.การขาดแนวคิดสายกลาง เปนสิ่งสําคัญที่ตองใหแนวคิดอิสลามสายกลางเปนที่แพรหลายใน
หมูคนหนุมสาว เพื่อที่พวกเขาจะพบวิถีทางที่ถูกตองแทนที่พวกเขาจะทําตัวไมเปดเผย ซึ่งการขาด
แนวคิดเชนนี้ไดเปดโอกาสใหแนวคิดสุดโตงแทรกเขามา
2.การขาดอุละมาอฺ (นักปราชญอิสลามศึกษา) ที่แทจริง ซึ่งสามารถใหความเชื่อมั่น (ตอ
แนวทางสายกลาง) ดวยหลักฐานที่มาจาก อัลกุรอาน และ ซุนนะฮฺ (วจนศาสดา) พวกเขาไดหายไป
จากสนามแหงนี้ จึงเปดโอกาสใหกับผูที่ขาดคุณสมบัติ ที่ถูกเรียกวาอุละมาอฺซึ่งทํางานเพื่อผูที่มีอํานาจ
ดังนั้น คนหนุมสาวจึงสูญเสียความเชื่อมั่นไป และไดตั้งตัวพวกเขากันเองใหเปนชัคย (คือเปนโตะครู
หรือนักปราชญอิสลามศึกษา) ในการฟตวา (วินิจฉัยหลักศาสนา) ประเด็นปญหาที่ซับซอน
3.การแพรกระจายของความชั่วรายและเพิ่มขึ้นของการกดขี่ในสังคมเปนเหตุผลที่สรางความไม
พอใจอยางรุนแรง (โปรดดู : ชัยคฺ ดร.ยูซุฟ อัล ก็อรฎอวียฺ เขียน อบูรญาล แปลเรียบเรียง คัดลอก
จาก fidyah.com)
ดังนั้นมุสลิมที่เขาใจอิสลาม รักความยุติธรรมโดยปราศจากความอคติทางเชื้อชาติโดยเฉพาะอุละมาอของ
ไทยและโลกจะตองเปนผูนําในการ
(1) สรางมหาประชามติปฏิเสธการใชความรุนแรงในการแกปญหา
(2) แสดงอุดมการณอิสลามเพื่อสันติภาพอยางเขมขน
(3) ศึกษาและเผยแผทรรศนะอิสลามที่ถูกตอง เกี่ยวกับการอยูรวมกับตางศาสนิกอยางสันติ
และความสมานฉันทในสังคมที่มีความหลากหลาย
เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและบทบัญญัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการอยูรวมกันระหวางมุสลิมกับ
ตางศาสนิกหรือตางวัฒนธรรมเหลานี้ไมสามารถเขาถึงมุสลิมสวนใหญโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา และ
เยาวชนมุสลิมสวนใหญอยางเพียงพอ และมีโอกาสคอนขางจํากัดที่นิสิตนักศึกษาและเยาวชนมุสลิมจะ
ไดรับฟงในเวทีของการทําความเขาใจตางๆ รวมทั้งยังคงเห็นบทบาทของบุคลเหลานี้ไมเดนชัดนัก ในเปน
แนวรวมของการสรางสันติภาพสูสังคม
ในรายงานการศึกษาเรื่อง เยาวชนกับชั้นแหงความรุนแรง : เปนทั้งเหยื่อ, ผูกระทํา และผูมีสวน
กระทํา[1] พบวา มีความเขาใจที่ผิดพลาดเรื่องความสัมพันธระหวางเยาวชนกับความรุนแรงอยูอยางนอย
2 ประการ ดังนี้
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1) ขอสรุปทั่วไปที่วาเยาวชน/วัยรุน "ผูหลงผิด" มักเปน "ผูกอ" ความรุนแรง อันนําไปสู
แนวโนมการตําหนิหรือยัดเยียดความผิดบาปใหตกเปนของวัยรุนแตอยางเดียวนั้น เปนขอสรุปที่ "ตื้น
เขินเกินไป!" เพราะมองไมเห็นถึงความซับซอนและเงื่อนไขความเปนมาเปนไปของกระบวนการที่
นําไปสูการใชความรุนแรงของมนุษย กรอบการวิเคราะหตอปญหานี้ มักอยูที่กรอบทางจิตวิทยาเปน
หลัก วาอะไรเปนแรงจูงใจใหเยาวชนเหลานี้กอความรุนแรง ซึ่งงายเกินไป และไมเพียงพอตอการ
อธิบายความรุนแรงขนานใหญอยางความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต ความรุนแรงในระดับดังกลาวนี้
จําเปนตองอาศัยกรอบทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย และเศรษฐกิจ ฯลฯ มาเปนกรอบ
รวมในการอธิบาย
2) ทามกลางปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตนั้น นอกจากขาวสารที่วาเยาวชน
เปนผูกอความรุนแรงแลว ขอเท็จจริงอีกประการ คือ โดยไมอินังขังขอบวาความรุนแรงจะเกิดจากฝาย
ประชาชนหรือฝายรัฐเปนผูกระทําก็ตาม แตมีเยาวชนทั้งหญิงและชายเปนเหยื่อและไดรับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออมจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกไมนอยเชนกัน ความเกี่ยวของระหวางเยาวชนกับความ
รุนแรงในลักษณะนี้ มีอยูมาก แตยังขาดการประมวลกันอยางจริงจัง
ในรายงานดังกลาวยังไดสรุปวาเยาวชนกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในสามจังหวัดภาคใตที่สําคัญยิ่ง
นาจะไดแก
(1) การพรอมใชความรุนแรง
(2) การยอมรับ/ใหความชอบธรรมตอการใชความรุนแรง
(3) การไมรับรู/ไมแยแส/ไมยินดียินราย/ชินชาตอความเจ็บปวด/ทุกขยากที่เกิดขึ้น
จากการใชความรุนแรง (indifferent & desensitized)
(4) วิธีเชิงเดี่ยวของความเปนชาติอันเปนเอกภาพ
(5) ความไมเขาใจถึงความเปนจริงเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของ
กลุมวัฒนธรรมตางๆที่มีอยูทั่วประเทศ
(6) การขาดการยั้งคิดพิจารณาไตรตรองในการสื่อสารสาธารณะ ทั้งในแงการเปนผูรับ
ขาวสาร และการเปนผูแสดงความคิดเห็น
(7) วิธีคิดแบบแยกขั้วและการผลักดันใหคนตองเลือกขาง โดยไมจําเปน เปนตน
ความรุนแรงทางวัฒนธรรมเหลานี้ยังเปนเสมือนอาหารหลอเลี้ยงความรุนแรงทั้งสองชนิดให "มีชีวิต"
ยืนยาวตอไปอีกดวย
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การพิจารณาชั้นความรุนแรงในระดับวัฒนธรรมนี้ จะทําใหเราเห็นภาพกวางในระดับ
สังคมไทยทั้งสังคม วา ไมวาจะเปนเยาวชนกลุมประเภทใด ไมวาจะที่อยูในหรือนอกพื้นที่ความรุนแรง
ก็ลวนตกเปนทั้งเหยื่อของความรุนแรงทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น ที่สําคัญกวานั้น คือ การที่เราปลอยใหมี
ความรุนแรงทางวัฒนธรรมเหลานี้ดํารงอยูได เทากับเรา "มีสวน" ในการเปนผูกอความรุนแรงทางตรง
ใหเกิดขึ้นในพื้นที่อีกดวย
ดังนั้น องคกรศาสนาอิสลามโดยเฉพาะคณะกรรมการอิสลามแหงประเทศไทยหรือหาจังหวัดชายแดนใต
ควรรวมมือกับสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (ส.น.ท.) และสมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย
(ยมท.)และองคเอกชนตางๆนับรอยในพื้นที่ ควรจะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการสรางสันติภาพ
ของจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเปนเวทีในการสรางความเขาใจแก นิสิตนักศึกษามุสลิมและเยาวชน
มุสลิม ซึ่งมีภูมิลําเนาจากจังหวัดชายแดนภาคใต อีกทั้งนิสิตนักศึกษามุสลิมถือเปนปญญาชนที่ควรไดรับ
ความเขาใจในประเด็นดังกลาวนี้อยางลึกซึ้ง
การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิบัติแ ละอบรมอย า งจริ งจั งต อ เนื่ องดั ง กลา วจะเป น จุ ด เริ่ ม ตน ที่ สํ า คั ญ ของนิสิ ต
นักศึกษามุสลิมและเยาวชน ที่จะมาทําหนาที่เปนฑูตแหงสันติภาพ ที่จะทําการเคลื่อนไหว สรางความ
เขาใจ เผยแพรขอมูลขาวสาร อันนําไปสูสันติภาพของสังคมไทยตอไปในขณะเดียวกันคนของภาครัฐเอง
จะตองไดรับการอบรมอยางดีเมื่อมาปฏิบัติหนาที่ในภาคใต
สังคมสวนรวมที่มีความแตกตางและหลากทางวัฒนธรรม
(ในยุคโลกาภิวัตน)สําหรับสังคมสวนรวมที่มีความแตกตางและหลากทางวัฒนธรรมที่อยูในประเทศนี้ตอง
เรียนรูวัฒนธรรมของกลุมชนที่ตางจากเรา นอกจากจะสรางความรัก ความผูกผัน ทําความรูจักตอกัน
แลว ยังกอใหเกิดการเรียนรู ตระหนักและพัฒนาความเปน ชาติ ศาสนา ทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งยัง
สามารถเกิดการพัฒนาในระดับบุคคล คือ การพัฒนา ความรู สติปญญา ทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้ง
การหลอหลอมใหเกิดการใชความรู คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ "เขาใจผูอื่น" เขาใจความเปนอยูของคน
ในที่ตางๆ ทั้งที่อยูหางไกลและอยูใกลชุมชนรอบตัวเรา รวมทั้งรู "วิธีการ" ที่เราจะอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข
การเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของผูอื่น/กลุมชน ศาสนิกอื่น มีประโยชนและกําไรสําหรับผูที่รู เปน
ผูรูกาละเทศะ การปรับตัวเพื่อการเขาใจกัน สามารถลดความขัดแยง สรางสันติสุขในการอยูรวมกัน
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นอกจากนั้นการรูวัฒนธรรม ยังทําใหเรารูอีกวา อะไรที่ควรทําหรืออะไรที่ไมควรทํา เรื่องใดที่เขา
ยึดถือ เคารพ หามละเมิดและยอมไดหรือยอมไมได ในบางเรื่องผูที่เปนเจาของวัฒนธรรมจะเปนคน
บอกเองวา อะไร ที่เปนขอผอนปรนได อะไรที่ผอนปรนไมได อะไรคือเรื่องหลัก อะไรคือเรื่องรอง
การศึกษาเรียนรู "วัฒนธรรม" ที่เขาเชื่อ คิด ปฏิบัติ จะทําใหเราเขาใจและรูวาควรปฏิบัติตอเขาที่ตาง
จากเราอยางไร ดวยความตางทั้งเรื่อง เพศ วัย ครอบครัว การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ ตางถิ่น
ตางชาติ วาเรา(ทั้งในฐานะรัฐหรือเจาหนาที่รัฐ)จะอยูรวมกับเขา หรือสัมพันธกับเขา(ชาวบานหรือคน
ในพื้นที่) ในลักษณะของ การชวยเหลือ การวางนโยบายทางการปกครอง การสงเสริมและแกปญหา
ความยากจน สงเสริมการคาขาย การใหการศึกษา กับเขาไดอยางไร ในแบบที่เรียกวา ตรงกับ
ความตองการ ตรงกับกาละเทศะ และสอดคลองกับหลักศรัทธาในศาสนาที่เขาเหลานั้นยึดถือ ปฏิบัติ
ผูที่ศึกษาวัฒนธรรมของผูอื่น/กลุมชนอื่นอยางลึกซึ้งแลว จะสงผลทําใหสามารถสะทอนความเขาใจตอ
กลุมชน ของตนเองมากขึ้น เพราะการที่เราจะเขาใจ "ตัวตน" ของตนเองได จะตองมองผานผูอื่น
สะทอน "ตัวตนของเรา" ใหเรารูและใหเราเห็น และเมื่อเขาใจและรูลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเอง
และผูอื่นแลว ขึ้นอยูกับวา เขาเหลานั้น จะเลือกใชวัฒนธรรมในฐานะ "กําแพง" ที่กอเพื่อปดกั้นและอยู
เฉพาะกลุมชนตนเอง หรือมุงที่จะสรางเปน "สะพาน" เพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธกับผูอื่น เพื่อการ
แลกเปลี่ยน สังสรรค เปนที่รูจักและนําสูการอยูรวมกันไดอยางสันติ
หลังจากนั้นตองพัฒนาสังคมโดยตั้งอยูบนพื้นฐานความตองการของชุมชนและชุมชนมีสวนรวมมากที่สุด
โดยเฉพาะเยาวชนถาเปนไปไดจะตองตั้งเครือขายสันติภาพและตอตานการกอการรายคนรากแกวใน
พื้ น ที่ แ ละจั ด ให มี ค ณะกรรมการอิ ส ระสั น ติ ภ าพและต อ ต า นการก อ การร า ยซึ่ ง อาจจะมี บ ารมี แ ละ
ความสามารถมากกวา ศอบต.ก็เปนไดเพราะการแกปญหามาจากพลังทางปญญาของคนในพื้นที่
-------------------------------

