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Abstract
In the 20th century when the colonial power
had expanded across the world, several nations in
South Asia also had been colonized along with the
uprising of various movements for independence.
Further, in this period, there appeared thinkers such
as Gandhi, who faught to free from colonization.
Within Muslim society in this region, one of the
most influenced thinkers, Abul Ala Maududi had
reintroduced the political Islam into the society.
Another obvious case was the implementation of
Islamic law by Taliban after the collapse of Soviet
Union. Although these two incidents may have taken
at two different parts of time, the main principle was
obviously similar.
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ช ว งยุ ค ล า อาณานิ ค มในศตวรรษที่ 20 แถบ
เอเชียใตในชวงเวลานัน้ ตางตองตกอยูภ ายใตอาณานิคม
ของอังกฤษและกระแสของการเรียกรองอิสรภาพจาก
เจาเมืองอาณานิคมปรากฏใหเห็นมากขึ้น เมื่อนักคิด
ตางไดศึกษาและเสนอแนวทางเลือกของการปกครอง
ที่จะทําใหสภาพของผูที่อยูภายใตระบบการปกครอง
ดีขนึ้ นักคิดทีท่ รงอิทธิพลหลายทานไดกลายเปนทีร่ จู กั
จากการเสนอแนวคิดการเปนอิสระ เชน คานธี (Gandhi)
และในสังคมมุสลิมของพืน้ ทีบ่ ริเวณนีเ้ กิดมีนกั คิดทาน
หนึ่ง คือ อะบุลอะลา เมาดูดีย (Abul Ala Maududi) ซึ่ง
ทําใหการเมืองในรูปแบบอิสลามกลับมาเปนทีก่ ลาวถึง
อีกครัง้ และตอมาไดประจักษชดั เจน อีกครัง้ ในการปรับ
ใชกฎหมายอิสลามของฎอลิบานภายหลังจากขับไล
1

มาจากคําในภาษาอังกฤษวา Political Islam ซึง่ สวนใหญเราอาจเห็นการใชคาํ วา “การเมือง
อิสลาม” แตในที่นี่ผูเขียนจะใช “อิสลามการเมือง” ตามการใชของ ผศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ใน
หนังสือเรื่อง “อิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง: ความสําคัญของปญหาใน
การศึกษาอิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง” ตามหลักการแปลและลําดับความ
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
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กองกําลังโซเวียตออกไปจากอัฟกานิสถาน โดยที่ทั้ง
สองกรณีนี้เกิดขึ้นในเวลา สถานที่ และรูปแบบการ
ประยุกตอาจตางบาง แตหลักการนัน้ กลับมีความเหมือน
นั่นคือ การเรียกรองใหคนกลับสูหนทางของอิสลาม
โดยที่ ไ ม ไ ด แ ยกระหว า งขอบเขตเรื่ อ งศาสนาและ
การเมื อ งหรื อ เศรษฐกิ จ ดั ง เช น แนวคิ ด ในระบบ
เซคิวลาร (Secularism) แตกลับมองวาทั้งสองนั้น
สามารถเดินควบคูไปพรอมๆ กันและอยูในขอบเขต
เดียวกัน
คําสําคัญ: การเมือง, ฏอลิบาน, เมาดูดีย, อิสลาม,
เอเชียใต
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บทนํา
เนื่องจากภาวะการเปนเมืองอาณานิคมและภัยคุกคามในยุคลาอาณา
นิคมในชวงศตวรรษที่ 20 ไดแผขยายออกไปทัว่ โลก เมืองตางๆ แถบเอเชีย
ใตในระยะเวลานัน้ ตางก็ตกอยูภ ายใตอาณานิคมของอังกฤษ และกระแสของ
การเรียกรองอิสรภาพจากเจาเมืองอาณานิคมก็เริม่ ดังขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ นักคิด
ตางไดศึกษาและเสนอแนวทางเลือกสําหรับการปกครองที่จะทําใหสภาพ
ของผูท อี่ ยูภ ายใตระบบการปกครองดีขนึ้ นักคิดทีท่ รงอิทธิพลหลายทานได
กลายเปนที่รูจัก จากการเสนอแนวคิดการเปนอิสระ เชน คานธี(Gandhi)
ผูซึ่งมีแนวคิดวาตะวันตกนั้นถือเปนภัยคุกคาม อินเดียควรจะอยูในแบบที่
อินเดียเปนอยางเรียบงายและตอตานทุนนิยมที่เขามาพรอมๆ กับการแพร
อาณานิคม และเรียกรองใหชาวอินเดียตอสูเ พือ่ อิสรภาพโดยยึดหลักอหิงสา
เปนตน ในขณะเดียวกันสังคมมุสลิมของพืน้ ทีบ่ ริเวณนีก้ ไ็ ดมนี กั คิดทานหนึง่
ซึ่งการเรียกรองของทานถือวาเปนครั้งแรกในยุคสมัยที่ทําให การเมืองใน
รูปแบบอิสลาม นั้นเริ่มกลับมามีบทบาทในความคิดของหลายๆ คนอีกครั้ง
ทานนีก้ ค็ อื อะบุลอะลา เมาดูดยี  (Abul Ala Maududi) และตอมาก็ไดประจักษ
ชัดเจนอีกครั้งในชวงยุคสมัยสงครามเย็นเมื่อสหภาพโซเวียตไดขยายกอง
กําลังเขามาในแถบเอเชียใต ซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศอัฟกานิสถานในการ
ขับไลกองกําลัง รวมทัง้ ลมลางระบอบกษัตริยซ งึ่ เอารัดเอาเปรียบผูค นก็ทาํ ให
กองกําลังฏอลิบาน (Taliban) เขามามีบทบาท โดยกองกําลังฏอลิบานนี้
ไดนําวิธีการเมืองการปกครองในรูปแบบอิสลามมาปรับใชใหเห็นอยาง
คอนขางเปนรูปธรรม และแนนอนก็นํามาซึ่งการถูกประณามตางๆ นานา
จากโลกซึ่งถูกครอบงําดวยระบบคิดแบบเสรีนิยมในแงของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและความเด็ดขาดรุนแรง
ในงานเขียนชิน้ นีผ้ เู ขียนจึงเขียนอยูบ นฐานความคิดสองกระแสกลาวคือ
กระแสการแพรกระจายทางความคิดและการนําอิสลามเขาสูการเมืองของ
เมาดูดียและกระแสของการประยุกตใชหลักการปกครองแบบอิสลามของ
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กองกําลังฏอลิบาน ซึ่งภายหลังไดกลายเปนพรรคที่ปกครองพื้นที่สวนใหญ
ของอัฟกานิสถานดวยเชนกัน โดยที่ทั้งสองกรณีนี้เกิดขึ้นในเวลาที่ตางและ
รูปแบบการประยุกตอาจตางบางเนื่องจากเวลาและสถานที่ที่ตางกันแต
หลักการนั้นกลับมีความเหมือน นั่นคือ การเรียกรองใหผูคนกลับสูหนทาง
ของอิสลาม ซึ่งไมไดแยกระหวางขอบเขตของเรื่องศาสนาและขอบเขต
ของเรื่องทางการเมืองและเศรษฐกิจ ดังเชน แนวคิดในระบบเซคิวลาร
(Secularism) แตกลับมองวาขอบเขตทัง้ สองนัน้ สามารถเดินควบคูไ ปพรอมๆ
กันและอยูในขอบเขตเดียวกัน อะไรคือแรงขับเคลื่อนสูการเรียกรองความ
เปนอิสลาม? รูปแบบใดที่การเมืองในรูปแบบอิสลามเปน? ผลตอบรับที่ได
เปนอยางไร? เปนคําถามนําหลักที่ผูเขียนจะนํางานชิ้นนี้ไป
แนวคิ ดอิ สลามการเมือง
แนวคิดหลักที่เกี่ยวของกับเรื่องของอิสลามการเมือง(จรัญ มะลูลีม,
2555 และ Rubin, 2007) ซึ่งไดถูกมองวาเปนกลุมเคลื่อนไหวปฏิรูปเพื่อ
เปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู ไมวาจะเปนประชาธิปไตย สังคมนิยม รวมถึง
ระบอบเสรีนยิ มและระบอบคิดอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูน นั้ หากพิจารณาบนฐานของสวน
ประกอบสําคัญภายในกรอบอิสลามการเมืองแลว โดยสรุปประกอบดวย 4
แนวคิดหลัก ดังนี้
1. แนวคิดอธิปไตยของพระเจา (Sovereignty of God) – เปนแนวคิด
ซึ่งพิเคราะหอยูบนฐานของการยอมรับในพระเจาอยางสิ้นเชิง เชื่อวาทุกสิ่ง
ทุกอยางลวนแลวแตเปนกําหนดจากพระเจาและมีความสมบูรณในตัวซึ่ง
มนุษยควรจะปฏิบัติตาม แมกระทั่งในเรื่องของการปกครอง รูปแบบการ
ปกครองที่มาจากพระเจานั้นยอมเปนรูปแบบที่ทําใหเกิดความสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางมนุษยที่เทาเทียม กลาวคือ มนุษยทุกคนยอมเทาเทียมกัน
แตจะมีความสัมพันธเชิงอํานาจแบบเดียวเทานั้น คือ ระหวางมนุษยกับ
พระเจา
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2. แนวคิดของอิสลามนิยม (Islamism) – เปนแนวคิดซึ่งพิเคราะห
บนฐานของการนําเอารูปแบบการเมืองการปกครองบนฐานของอิสลาม
ดวยการประยุกตใชชะรีอะห (กฎหมายอิสลาม) ที่มีความถูกตอง ซึ่งได
กําหนดเอาไวในอัล-กุรอานและหะดีษ2 ใหเกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งยังอยู
บนฐานซึ่งนําเอารูปแบบการเมืองการปกครองนี้ไปสูการปฏิบัติจริงทาง
การเมืองดวยเชนกัน
3. แนวคิดญิฮาด (Jihad) – เปนแนวคิดซึ่งเกี่ยวของการเคลื่อนไหว
ปฏิรูป โดยที่คําวา ญิฮาด โดยความหมายของคําหมายถึงการ “การดิ้นรน
พยายาม (ตอสูก บั ความชัว่ ราย)” และบอยครัง้ ทีถ่ กู ตีความวา “เปนการตอสู
ทางศีลธรรมและทางอาวุธ” การญิฮาดนัน้ จะเกิดขึน้ ภายใตเงือ่ นไขทางสังคม
ซึง่ มุสลิมนัน้ กลายเปนผูถ กู รุกรานจึงตองมีการลุกขึน้ ตอสูเ พือ่ ปกปองศาสนา
และทําลายสิง่ ทีเ่ ปนความชัว่ ราย (ญะฮีลยี ะห– Jahiliyya) ใหหมดไปจากสังคม
และผูที่ลุกขึ้นปกปองนี้จะถูกเรียกวา มูญาฮิดหรือมูญาฮีดีน (Mujahid or
Mujahideen)
4. แนวคิดของความเปนอุมมะห (Ummah) – เปนแนวคิดพื้นฐานของ
มุสลิมโดยทั่วไปที่มองวามุสลิมทุกคนนั้นลวนแลวแตเปนอุมมะหหรือเปน
ประชาชาติเดียวกัน โดยมองขามในเรื่องของเขตแดน (Boundaries) และ
ชาตินิยม (Nationalism) (จรัญ มะลูลีม, 2555 และ Rubin, 2007)
แนวคิดหลักเหลานี้ปรากฏใหเห็นในแตละบริบทที่มีความพยายามใน
การเรียกรองสูการนําความเปนอิสลามเขาสูพื้นที่ทางการเมืองในรูปแบบที่
ตางกันออกไป บางครั้งอาจปรับใชโดยเนนการนําเสนอและเผยแผแนวคิด
อยางเมาดูดียหรือบางครั้งอาจออกมาในรูปแบบการปฏิบัติอยางเครงครัด
เชน กรณีการเคลื่อนไหวของกลุมฏอลิบาน

2

อัล-กุรอาน(Al-Quran) คือ คัมภีรของศาสนาอิสลาม ซึ่งเชื่อวาเปนบทบัญญัติที่ประทานมา
จากพระเจา โดยแจงยังทานศาสดามุหัมมัด (ซ.ล.) เพื่อใหทานไดเผยแผคําสอนตอไปและ
หะดีษ(Hadith) คือแนวทางจริยวรรตซึ่งทานศาสดามูฮัมมัดไดปฏิบัติและไดสอนเอาไว
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กรณี ตวั อย่าง: แนวคิ ดเมาดูดียแ์ ละกลุ่มฏอลิ บาน
1. เมาดูดียก์ บั แนวคิ ดรัฐอิ สลาม
เมาดูดยี ไ ดนาํ เสนอแนวคิดทางเลือกใหแกโลกยุคใหมในชวงศตวรรษที่
20 ชวงทีโ่ ลกถูกครอบงําโดยลัทธิลา อาณานิคมของชาวตะวันตก อีกทัง้ เปน
ความทาทายอยางยิ่งในการเผชิญกับแนวคิดของทุนนิยมมารกซิสตและ
ฟาสซิสต ที่กําลังแพรหลายในชวงศตวรรษที่ 19 แนวคิดของเมาดูดียนั้น
อยูบนฐานของการนําโลกกลับไปสูอัล-กุรอานและหะดีษ ในวิถีแหงอิสลาม
ซึง่ ยึดถือเอกภาพและอธิปไตยของพระเจา โดยยอมรับอํานาจสูงสุดทีม่ ขี อง
พระเจาในทุกดาน ดังนั้นแลวกรอบของแนวคิดนั้นมองวาวิถีแหงอิสลามนี้
สามารถประยุกตใชไดในทุกดานทั้งเรื่องปลีกยอยในชีวิตประจําวันภายใน
ครอบครัวและของสวนบุคคลโดยทัว่ ไป ตลอดจนในแงการเมืองและเศรษฐกิจ
แมจะมีบทบัญญัติและแนวทางที่ชัดเจนแตมุสลิมก็มีสิทธิภายใตขอบเขตนี้
และสามารถทําการ อิจญติฮาด หรือ การวินิจฉัยคําสอนของศาสนา เพื่อให
เกิดความกระจางชัดในการดําเนินกิจกรรม แตทงั้ นีก้ ต็ อ งอยูภ ายใตขอบเขต
ทีไ่ ดกาํ หนดไวแลว เมาดูดยี ม องวา “เฉพาะภายใตรฐั บาลอิสลามซึง่ คําบัญชา
ของอัลลอฮฺไดถูกนํามาใชทั้งสวนบุคคลและในระดับของการใชรวมกัน
เทานั้นที่มุสลิมสามารถผานชีวิตอิสลามอยางแทจริง” (จรัญ มะลูลีม, 2555)
และ “เฉพาะเวลาทีอ่ าํ นาจของสังคมอยูใ นมือของผูศ รัทธาเทานัน้ ทีจ่ ะทําให
ความเปนอิสลามสามารถเปนที่เห็นและเขาใจได ดังนั้น จึงเปนหนาที่หลัก
สําหรับผูท ปี่ ระสงคความพึงพอใจจากพระผูเ ปนเจาในการตอสูอ ยางเปนระบบ
โดยไมมุงหวังที่จะหลงเหลือทั้งชีวิตและทรัพยสินใดๆ เพื่อมุงสูเปาหมายนี้
ความสําคัญของการใหรักษาอํานาจสําหรับผูศรัทธานั้น เปนเรื่องพื้นฐาน
ทั่วไป อยูบนฐานคิดวาหากไมใชหนทางนี้แลว ก็จะไมมีหนทางอื่นที่จะนํา
มาซึ่งความพึงพอใจจากพระผูเปนเจา” (Qureshi, 2005)
ในสวนของการปกครองในแบบอิสลามทีเ่ มาดูดยี ไ ดนาํ เสนอปรากฎใน
ผลงานหนังสือหลายๆ ชิน้ เชน Islamic State, Islamic law and Constitution,
Khilaft-o-Mulukiat, How to establish an Islamic State ตลอดจนบทความ
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อีกหลายๆ ชิ้น (อนิส อะหมัด, ม.ป.ป.) มองวา เนื่องจากอํานาจสูงสุดอยูที่
พระเจา และมนุษยทกุ คนมีความเทาเทียมกัน มีเพียงความสัมพันธเชิงอํานาจ
ที่พึงมีระหวางมนุษยกับพระเจาเทานั้น ดังนั้น อํานาจอธิปไตยที่แทจริงจึง
อยูที่พระเจา ไมมีมนุษยคนใดคนหนึ่งสามารถอางใชอาํ นาจนี้ได กฎหมาย
ทีม่ อี ยูจ งึ แปรไปในทิศทางเดียวกัน นัน่ คือ กฎหมายจะไมมกี ารตราโดยมนุษย
แตไดถูกบัญญัติเอาไวแลว ในที่นี่กฎหมายของมนุษยอาจตราขึ้นเพื่อตอบ
สนองผลประโยชนตอกลุมใดกลุมหนึ่งและมีชองโหวของกฎหมายในการ
วิเคราะหที่ตางกันได แตกฎหมายจากพระเจาไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
และในสวนของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนผูนําการปกครองนั้นก็จะตั้งขึ้นโดย
พิจารณาบนฐานของความรูและการปฏิบัติศาสนกิจ โดยที่ผูปกครองนั้น
จะตองมีความรูและดําเนินตนอยูบนศีลธรรมอันดีงาม หากผูนําทําผิดจาก
หลักการแลวก็สามารถพิจารณาถอดถอนโดยสภาที่ปรึกษา (สภาชูรอ) ได
ดวยเชนกัน ดังนั้นแลว ในแงนี้ผูปกครองนั้นจึงเปนเพียง คุละฟะฮ หรือ
ตัวแทนของพระผูเปนเจาบนหนาแผนดินเทานั้น ผูปกครองเปนผูตัดสินใจ
ดําเนินนโยบายใดๆ แตนโยบายนั้นก็ตองอยูภายใตชะรีอะหและแนวความ
คิดแบบอิสลามนี้ สําหรับเมาดูดียนั้น เขาไดสนับสนุนถึงการขยายตัวและ
เผยแพรออกไปดวยการเชิญชวนชี้ใหเห็นถึงแนวทางอันเที่ยงตรงมากกวา
การเผชิญหนากับความรุนแรง (จรัญ มะลูลีม, 2555)
อี ก ประการสํ า คั ญ สํ า หรั บ แนวคิ ด ของเมาดู ดี ย  ก็ คื อ การต อ ต า น
เกาวมียะห หรือ ลัทธิชาตินิยม สําหรับเขา “เมื่อชาตินิยมเขามาสูความคิด
และจิตใจของมุสลิมจากหนทางหนึ่ง อิสลามก็จะจากเขาไปในอีกทางหนึ่ง”
(Hassan, 1987) เนือ่ งจากเมือ่ ความคิดทางการเมืองไดยดึ ติดกับความเปน
รัฐชาติแลว เปาหมายทางการเมืองของผูคนอาจแปรเปลี่ยนไป โดยอาจจะ
เพิกเฉยตอความเปนเอกภาพและอํานาจอธิปไตยที่มาจากพระผูเปนเจา
และผลักเรื่องของศาสนาไปอยูในขอบเขตของความเชื่อไมใชการปฏิบัติ
นอกจากนั้นแลว เมาดูดีย ไดใหทรรศนะวา สําหรับมุสลิมแลว ไมวาจะ
ชนชาติใดนั้นลวนแลวแตมีความเทาเทียมกัน ชาวอาหรับก็ไมไดเหนือกวา
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ชนชาติที่ไมใชอาหรับ อีกทั้งทานศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) ยังใหความสําคัญ
เปนอยางยิง่ ตอความเปนหนึง่ เดียวกันของอุมมะหหรือของประชาชาติอสิ ลาม
ทัง้ มวล และยังยํา้ อยูเ สมอถึงความผูกพันทีม่ อี ยูท า มกลางมุสลิม โดยใหยดึ ถือ
เอาไวซงึ่ ความเปนพีน่ อ ง (Brotherhood) ระหวางกัน ดังนัน้ แลวรัฐอิสลามนัน้
จะมองเหนือไปจากเรื่องของชาติพันธุและชนชาติแตจะยืนอยูบนความเปน
อิสลามที่มาจากคําสอนของอัล-กุรอานและหะดีษเปนหลัก
ฉะนัน้ แลว จึงไมแปลกทีเ่ มาดูดยี จ ะปฏิเสธความคิดของการเกิดขึน้ ของ
ประเทศปากีสถาน ซึ่งไดนําเสนอโดย มูฮัมมัด อะลีญินนาฮ (Muhammad
Ali Jinnah) ในชวงที่มีการเรียกรองเอกราชในอนุภูมิภาคอินเดีย ทั้งนี้
เปาหมายนัน้ ไมไดมงุ ทีจ่ ะทําใหเปนประเทศทีป่ กครองภายใตชะรีอะหโดยตรง
ดังที่ มูฮัมมัด อิกบาล (Muhammad Iqbal) นักคิดอีกคนไดเสนอถึงทฤษฎี
ของการแยกเปนสองประเทศ โดยใหอีกประเทศที่แยกออกจากอินเดียเปน
ผืนดินที่มุสลิมสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติไดอยางเต็มที่ และสถาปนา
รัฐอิสลามขึ้น (Hassan, 1987) ซึ่งแนนอนวาเมาดูดียจะไมเห็นดวยกับการ
กระทํานี้ ในเรื่องของความคิด “ชาตินิยมอิสลาม” ที่เปนฐานคิดหลักใน
การจัดตั้ง สันนิบาตมุสลิมก็เชนเดียวกัน เพราะสําหรับเขา “ชาตินิยม” ที่
ผูกพันดวยการแบงแยกทางดินแดนไมสามารถคิดรวมกับ “อิสลาม” ซึ่งอยู
บนฐานของความเปนสากลนิยมได เขากลับมองวาสิ่งที่มุสลิมควรจะทําคือ
การทําความเขาใจในบทบัญญัติแหงอิสลามและปฏิบัติตามแนวทางนั้น
อยางแทจริง สุดทายดวยฐานของความศรัทธาและความเขาใจแบบเดียวกัน
จะนําไปสูการรวมตัวที่เขมแข็งขึ้นของอุมมะห และทําให “อิสลาม” นั้นมี
ลักษณะของ “ความสากลนิยม” (Universalism) (จรัญ มะลูลีม, 2555)
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่การคัดคานของเขาไมบรรลุผล เมื่อเกิด
การแยกประเทศกลายเปนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic
of Pakistan) ในป 1947 เมาดูดียพรอมกับพรรคของเขาที่ชื่อวา ญามาตตี
อิสลามี (Jamaat-e-Islami) ซึ่งไดตั้งขึ้นกอนหนาตั้งแตวันที่ 26 สิงหาคม
1941 ก็ไดมีบทบาทในการรวมกดดันใหนโยบายของประเทศดําเนินไปใน
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แนวทางอิสลามใหไดมากทีส่ ดุ แมวา พรรคของเขาจะไมประสบผลสําเร็จใน
การเลือกตัง้ ของปากีสถาน แตกถ็ อื ไดวา มีบทบาทสําคัญในประเทศ ตลอดจน
กลุมเคลื่อนไหวในตางประเทศหลายๆ ประเทศ เชน Jamiat-e-Islami Hind
ในอินเดีย หรือ Bangladesh Jamaat-e-Islami ในบังกลาเทศ มาจนถึง
ปจจุบนั นอกจากพรรคจะไดดาํ เนินนโยบายกดดันรัฐบาลในประเด็นทีเ่ กีย่ ว
กับการดําเนินตามแนวทาง พรรคก็ยงั ใหความสําคัญกับประเด็นเรือ่ ง แคชมีร
ซึ่งมีผลตอความมั่นคงและความสัมพันธที่หมางเมินระหวางอินเดียและ
ปากีสถาน โดยการกดดันใหประเทศปากีสถานออกนโยบายสนับสนุน
การเรียกรองอิสรภาพของชาวแคชมีร ดวยเชนกัน (TASK FORCE ON
TERRORISM & UNCONVENTIONAL WARFARE, n.d.) แนวคิดของ
เมาดูดยี ท ขี่ ยายออกไป ยังมีฐานคิดทีค่ ลายคลึงกันกับอีกกลุม เคลือ่ นไหวใน
ภูมิภาคเอเชียใต ซึ่งก็คือ ฏอลิบาน (Taliban)
2. ฏอลิ บาน: นักต่อสู้หรือผูก้ ่อการร้าย?
ฏอลิบาน (Taliban)3 เปนกลุมที่เรียกตัวเองวาเปนนักตอสู หรือ
Mujahideen ซึ่งเปนกลุมเคลื่อนไหวของนักเรียนศาสนาที่ตองการทําให
ประเทศมีความบริสุทธิ์โดยใชหลักการอิสลามในการปกครอง ไดเริ่มกอตัว
ตั้งแตชวงการยึดครองอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียต กระทั่งในป 1996
ฏอลิบานสามารถยึดครองเมืองคาบูล (Kabul) และถอนกําลังของโซเวียต
ออกจากอัฟกานิสถาน แลวจัดตัง้ รัฐบาลใหมภายใตการปกครองชัว่ คราวของ
ประธานาธิบดี นายบูรฮานุดดิน ร็อบบานี (Burhanuddin Rabbani) แตกไ็ ม
สามารถทีจ่ ะควบคุมความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ระหวางชนเผาทีห่ ลากหลายภายใน
อัฟกานิสถานได ทําใหเกิดการตอสูบ อ ยครัง้ จนกลายเปนสงครามกลางเมือง
ภายในประเทศ จนกระทั่งกลุมฏอลิบานภายใตการนําของการนําของ
มุลลอฮฺมูฮัมมัด โอมาร (Mullah Muhammad Omar) ผูอาศัยอยูบริเวณ
กันดาฮาร (Kandahar) ซึง่ ประชาชนสวนใหญเปนชาวปุชตุน (Pashtun) หรือ
3

คําวา ฏอลิบาน (Taliban) เปนภาษาฟารซียและภาษาปุชตุน หมายถึง นักศึกษาหลายคน
ซึ่งเปนคํายืมที่มีรากคํามาจากภาษาอาหรับ
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ชาวปาทาน (Pathan) ที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดีจากโรงเรียนสอนศาสนา
หรือมัดราซะหฺ (Maddrasah) ไดเริ่มเคลื่อนไหวในป 1994 และสามารถ
ยึดครองกรุงคาบูลไดในป 1996 (Marsden, 1998) ทําใหฏอลิบานกลาย
เปนกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งปกครองอัฟกานิสถานโดยใชกฎหมาย
อิสลามอยางเต็มรูปแบบ ดวยเหตุนเี้ องจึงทําใหรฐั บาลฏอลิบานจึงถูกวิพากษ
วิจารณเปนอยางมากจากสังคมโลกในชวงเวลานั้น เนื่องจากสถานการณ
ของการเมืองโลกในขณะนั้นเปนชวงหลังจากที่สหภาพโซเวียตไดลมสลาย
ไปแลว และโลกนี้ก็ถูกปกคลุมไปดวยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทําใหการประกาศใชระบอบใดก็ตามที่ไมใชประชาธิปไตยนั้นจะไมไดรับ
การสนับสนุนและถูกตอตานจากสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิง่ สหรัฐอเมริกา
ซึ่งเปนหัวหอกสําคัญในการสงเสริม พัฒนา และเผยแพรระบอบนี้ไปสูแทบ
จะทัว่ ทุกมุมโลก ดังนัน้ แนนอนทีร่ ฐั บาลฏอลิบานถูกประกาศตัดความสัมพันธ
ทางการทูตและถูกควํ่าบาตรจากเกือบจะทุกประเทศทั่วโลก
การเกิดขึน้ ของกลุม ฏอลิบานไมวา จะเปนจากแหลงขอมูลของตะวันตก
หรือไมก็ตาม ระบุไวในลักษณะเดียวกัน อาจตางกันตรงที่ทัศนคติตอการ
เกิดขึ้นของกลุมนี้นั่นเอง กลุมฏอลิบานนั้นเริ่มมีการรวมตัวกันอยางเปน
ทางการเมือ่ นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาทีอ่ ยูบ ริเวณเขตชายแดนระหวาง
ปากีสถานและอัฟกานิสถาน เมื่อครั้งที่อัฟกานิสถานถูกสหภาพโซเวียต
เขายึดครอง แตก็แยกตัวไปเมื่อสามารถขับไลกองกําลังโซเวียตไปได
หลังจากนั้นไมนานเมื่อกลุมฏอลิบานเห็นวารัฐบาลที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต
การเขามาชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมของสหรัฐอเมริกาและกองกําลัง
สหประชาชาตินั้นประสบความลมเหลวตอการสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นใน
ประเทศอัฟกานิสถานซึ่งเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอยูบอยครั้ง จากแหลง
ขอมูลสวนใหญระบุเอาไววากลุมนักศึกษาเหลานี้ไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งตอตานการแผขยายของคอมมิวนิสต โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในดานอาวุธและเงินทุน แตขอ มูลในอีกแงหนึง่ ทีม่ าจากแหลงขอมูล
ของฏอลิบานนัน้ กลับแสดงออกมา ในทางตรงขาม เมือ่ เหลานักรบฏอลิบาน
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ตางกลาววาอาวุธทีพ่ วกเขาใชนนั้ เปนอาวุธทีพ่ วกเขาไดมาจากการรบทีช่ นะ
บรรดาทหารของโซเวียตมา นอกจากนัน้ สําหรับคาใชจา ยตางๆ นัน้ พวกเขา
กลับกลาววาคาใชจา ยและอาหารทีพ่ วกเขาไดมานัน้ ก็ไดรบั มาจากชาวบาน
มุสลิมทัว่ ไปในอัฟกานิสถาน ซึง่ ในฐานะทีพ่ วกเขาเปนนักศึกษายอมมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะไดรบั คาใชจา ยหรือเงินบริจาคอยูแ ลวตามประเพณีทวั่ ไปของชาวอัฟกัน
ที่เรียกวา วาซีฟะหฺ (Wazifah) (Prosser, 2000)
รั ฐ บาลฏอลิ บ านมี แ นวคิ ด พื้ น ฐานโดยทั่ ว ไปสํ า หรั บ การปกครอง
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน โดยใชลักษณะการปกครองในรูปแบบ
อิสลาม ซึ่งจะมีผูนํา (Amirulmumineen) ซึ่งก็คือ มุลลอฮฺ มุหัมมัด โอมาร
ผูสูญเสียดวงตาขางหนึ่งไปในสงครามตอตานกองกําลังโซเวียตที่ไดรับ
การคัดเลือกเขามาเปนผูนําตั้งแตฏอลิบานเริ่มกอตัวขึ้นมาจนถึงปจจุบัน
ซึง่ ถือไดวา การตัดสินใจของผูน าํ หรืออามิรนีเ้ ปนคําสัง่ สูงสุดซึง่ ทุกคนจะตอง
ปฏิบัติตาม ยกเวนในกรณีที่คําสั่งนั้นผิดตอหลักการศาสนาหรือตัวผูนํา
กระทําการที่ผิดตอหลักการ ก็สามารถไมปฏิบัติตามและตักเตือนผูนําได
โดยทีก่ ารเลือกผูน าํ ในระบบนีจ้ ะอาศัยการเลือกโดยวิธกี ารตัง้ สภาทีป่ รึกษา
หรือสภาชูรอขึ้นมา เพื่อทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะเปน
ผูนําได การปกครองในรูปแบบนี้จะมีการใชอัล-กุรอานและอัล-หะดีษเปน
แนวทางและมีการประกาศใชชารีอะหฺหรือกฎหมายอิสลามที่เต็มรูปแบบ
ซึ่งเปนกฎหมายที่ถูกตราขึ้นจากอัลลอฮฺซึ่งประทานใหแกมวลมนุษยและ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆโดยมนุษยได
ความสําเร็จของฏอลิบานทีไ่ ด มาจากสาเหตุหลายประการ คือ เชือ้ ชาติ
ทีม่ คี วามเปนปุชตุนเชนเดียวกับคนสวนใหญในประเทศ ตลอดจนความเชือ่
และการปฏิบัติศาสนกิจตามแนวทางอิสลาม รวมไปถึงปจจัยประกอบ เชน
บริบทของการเบื่อหนายตอความขัดแยงและการสนับสนุนจากหลายฝาย
ทัง้ การเงิน การฝกฝนคน หรืออาวุธ (Larry Goodson อางถึงใน Mandaville,
2007) สวนรูปแบบการปกครองของรัฐบาลฏอลิบานที่ดําเนินไปจะวางอยู
บนฐาน 3 ดานสําคัญ คือ 1. คุณธรรมที่มีความเครงครัดอยูในกรอบของ
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ศาสนาอิสลามและประเพณีของชนเผาปุชตุน 2. เศรษฐกิจการคาของประเทศ
โดยเฉพาะความพยายามในการเอือ้ ใหเกิดการคากับประเทศทีใ่ หการยอมรับ
อยางซาอุดอิ าระเบียและปากีสถาน 3. การสงคราม ซึง่ ทําเพือ่ ขยายขอบเขต
การปกครองออกไป (Gilles Kepel อางถึงใน Mandaville, 2007)
การปกครองของฏอลิบานทีม่ คี วามเครงครัดสงผลตอการตีความกลาย
เปนความเห็นที่หลากหลาย หากพิจารณาจากแหลงขอมูลตะวันตก จะเห็น
ไดวา มีการออกมาตอตานอยางชัดเจนและมองวารูปแบบการปกครองใน
ลักษณะนี้มีความเขมงวดและโหดราย เชน กฎหมายที่ใชในการลงโทษเมื่อ
มีการลักขโมยเกิดขึ้น ระบุไววา คนที่เปนขโมยจะตองถูกตัดมือ, ผูที่เปนชู
โดยที่แตงงานแลวก็จะถูกลงโทษโดยการประจานและขวางหินจนตาย แต
สําหรับคนที่ยังไมไดแตงงานแลวเปนชูกับคูครองผูอื่นก็จะถูกประจานและ
ถูกเนรเทศออกจากเมือง, หากผูหญิงออกมานอกบานโดยปราศจากการ
ปกปดรางกายหรือมะหฺรอม4 จะตองไดรับโทษโดยการเฆี่ยน5 และการ
ประกาศบังคับใชกฎหมายที่หามกระทําการบันเทิงใดๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะ
เปนการฟงดนตรี เตนรํา หรือรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาที่ไรสาระ เชน
ภาพยนตร ละคร เปนตน จึงทําใหมกี ารนําเสนอขาวทีเ่ ปนการโจมตีฏอลิบาน
ในกรณีสทิ ธิมนุษยชนและแสดงการตอตานโดยการประกาศตัดความสัมพันธ
ทางการทูตกับรัฐบาลฏอลิบาน
แตในทางกลับกัน การทีฏ่ อลิบานประกาศใชกฎหมายอิสลามอีกครัง้ ก็
มีกระแสตอบรับเชิงบวก เชน คํากลาวของ John Walker Lindh ชาวอเมริกนั
ซึง่ ไดเปลีย่ นมานับถือศาสนาอิสลาม และเขารวมเปนสวนหนึง่ ของฏอลิบาน
ในป 2001 ที่ไดกลาวเอาวา “ฉันเคยอยูในจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูค นทีน่ นั่ โดยทัว่ ไปนัน้ จะรักฏอลิบานมาก ดังนัน้ ฉันจึงเริม่ อานวรรณกรรม
มะหฺรอม หมายความถึง ญาติสนิทผูชายที่ไมสามารถแตงงานกับผูหญิงที่เปนญาติของ
ตนได ซึ่งประกอบไปดวย พอ ปู ตา นา ลุง หลานชายที่เปนลูกของพี่หรือนอง
5
กรณีเหลานี้ทั้งหมดนั้นไมใชจะสามารถตัดสินไดโดยพลการ แตจะตองมีเงื่อนไขอื่นๆ
ประกอบ เชน ตองมีพยานรูเห็นการกระทํา 4 คน, มีขอยกเวนสําหรับผูสติไมสมประกอบ
เปนตน
4

73
»‚·Õè 19
©ºÑº·Õè 3
¡.¤.
¡.Â.
2556

“อิสลามการเมือง” ในเอเชียใต:... | ยาสมิน ซัตตาร

74
Vol. 19
No. 3
Jul.
Sep.
2013

หลายชิน้ ทีเ่ กีย่ วกับนักวิชาการและประวัตศิ าสตรของกลุม เคลือ่ นไหวนี้ และ
หัวใจของฉันก็เขาใกลกับพวกเขา” หรือกรณีของ อีวอน ริดลีย (Yvonne
Ridley) นักเขียน นักวิจารณชาวอังกฤษนั้น ไดถูกจับกุมไปโดยฏอลิบาน
แตเมือ่ เธอถูกปลอยออกมาก็กลับกลายเปนผูส นับสนุนฏอลิบานและเปนนัก
เผยแพรศาสนาอิสลาม (วาริษาฮ อัมรีล, ม.ป.ป.) การประกาศใชกฎหมายนี้
ผูท เี่ ปนมุสลิมและทีเ่ ขาใจอิสลามอยางแทจริงมองวาเปนหนาทีห่ ลักทีม่ สุ ลิม
ทุกคนจะตองปฏิบัติตามและไมไดมองวากฎหมายนี้มีความโหดรายแต
อยางใด แตกลับมองวา ดวยความเขมงวดที่กําหนดมานั่นเองที่จะทําให
มนุษย ไมกลาทีจ่ ะกระทําบาป หากใครก็ตามไมไดกระทําความผิด พวกเขา
ก็ไมไดถูกกระทําการอันโหดรายอยางไรเหตุผล ดังนั้น การมีกฎหมายที่
เขมงวดนี้จึงเปนลักษณะของการปองกันไมใหเกิดเรื่องที่ผิดศีลธรรมขึ้นใน
สังคมนั่นเอง
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาฏอลิบานเกิดขึ้นทามกลางความวุนวายของ
สังคมอัฟกันในชวงเวลาหนึง่ ดวยความคิดหรืออุดมการณชดุ หนึง่ ทีต่ อ งการ
จัดระเบียบทางสังคมใหอยูในแนวทางที่พวกเขาคิดวาถูกตอง ซึ่งมีลักษณะ
คลายกันกับการปฏิวัติหลายๆ ครั้ง เชน เกือบทุกประเทศทั่วโลกที่ทําการ
ปฏิวตั ขิ นึ้ โดยตองการเรียกรองประชาธิปไตย ซึง่ ผลก็คอื ทําใหบคุ คลเหลานี้
ไดรบั ขนานนามวาเปนผูก ลา แตในทางกลับกันกลุม ฏอลิบานซึง่ ทําการปฏิวตั ิ
เพื่อเรียกรองใหใชระบอบอิสลามในการปกครองกลับถูกขนานนามวาเปน
ผูก อ การราย ภายใตความเหมือนทีแ่ ตกตางนีเ้ อง ฏอลิบานจึงเกิดขึน้ พรอมๆ
กับความกังวลของมหาอํานาจและการตอตานจากประเทศพันธมิตร ซึง่ ความ
เปนอืน่ แบบสุดโตงทีฏ่ อลิบานถูกยัดเยียดจากตะวันตกใหตอ งเปน เนือ่ งจาก
การมีบทบาทของประเทศภายนอก เชน สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพโซเวียต
รวมถึงเมือ่ มีประเด็นการใหการสนับสนุนอุซามะฮฺ บิน ลาเดนทีส่ หรัฐอเมริกา
เชื่อวาอยูเบื้องหลังเหตุการณ 9-11 ที่เขามาเกี่ยวของและมีอิทธิพลใน
การตอสู ก็ทําใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับฏอลิบานนั้นเริ่มเกิดความไม
ชัดเจนในเปาประสงควาใชวิธีแหงอิสลามจริงหรือเพื่อผลประโยชนของใคร

สงขลานครินทร |ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ดังนัน้ เหตุนจี้ งึ เปนอุปสรรคสําคัญสําหรับฏอลิบานทีจ่ ะไดรบั ความไวใจจาก
ประชาคมโลก
สรุป
แนวคิดการเมืองอิสลามที่วางอยูบนอธิปไตยของพระเจา ความเปน
อิสลาม การญิฮาดและความเปนสากลนิยมภายใตความเปนอุมมะหเดียวกัน
เปนหลักสําคัญ ซึ่งฉายภาพสะทอนออกไปในแตละบริบทในรูปแบบที่ตาง
กันไป บางสวนเชน กรณีเมาดูดีย อาจเนนการเผยแผแนวคิดเปนสําคัญ
แตเพียงบางสวน เชน ฏอลิบาน อาจใหความสําคัญตอการเคลื่อนไหวและ
ปรับใชแนวคิดใหเกิดการปฏิบตั จิ ริงใหไดมากทีส่ ดุ จาก 3 คําถามสําคัญของ
งานชิ้นนี้อาจสรุปได ดังตาราง 1
อยางไรก็ตาม สิ่งที่เปนที่วิพากษวิจารณมากที่สุดของการประยุกตใช
อิสลามการเมืองนัน้ ก็คอื การทีท่ า ยสุดแลวในรัฐอิสลามศาสนิกอืน่ นอกเหนือ
จากมุสลิมในสังคมจะมีพื้นที่ใหยืนหรือไม ซึ่งในกรณีนี้ แมกฎหมายอิสลาม
จะกําหนดบทบาทและสิทธิทพี่ งึ มีอนั ชัดเจนสําหรับผูท ไี่ มใชมสุ ลิม แตกย็ งั คง
มองวามันไมเพียงพอ ประกอบกับความคิดกระแสหลักทีถ่ กู ครอบงํามนุษย
ในปจจุบันทั้งในกระแสของเสรีนิยมรวมถึงทุนนิยม แนนอนวาตรงกันขาม
อยางสิน้ เชิงกับรูปแบบของอิสลาม เมือ่ ทุนนิยมอยูร อดดวยดอกเบีย้ แตอสิ ลาม
ปฏิเสธอยางสิ้นเชิงถึงการใชดอกเบี้ย เมื่อเสรีนิยมเปดพื้นที่ใหสตรีมามี
บทบาทหลักในสังคมแตอิสลามสนับสนุนใหสตรีมีบทบาทในรูปแบบที่ควร
จะเปน เมื่อตรรกะของความคิดดานสิทธิที่พึงมีของความคิดหลักและสิ่งที่
มีในอิสลามนั้นตางกัน จึงทําใหไมใชเรื่องแปลกที่ผูที่ปฏิบัติในแนวทาง
อิสลามนั้นจะถูกมองวา “สุดโตง” (Radical Islam or fundamentalist)
สองกระแสทางความคิดดังทีไ่ ดกลาวไวแลวขางตน ถือไดวา กําเนิดขึน้
เพื่อตอตานความคิดกระแสหลักในสังคม โดยที่ความคิดหลักในสังคม
บริเวณนั้นมีความพยายามที่จะประนีประนอมความคิดเหลานี้ ดังเชน
ในสังคมของอินเดียซึ่งมีความตางของศาสนาอยูมาก ทําใหการประยุกตใช
รูปแบบเซคิวลารเชนตะวันตกคงเปนไปไดยาก จึงมีขอเสนอในการปรับใช
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ผลตอบรับที่ได้
จากสังคมโลก
และสังคมมุสลิ ม

ประเด็น

แรงขับเคลื่อน
สู่การเรียกร้อง
ความเป็ นอิ สลาม
รูปแบบแนวคิ ด
และการปฏิ บตั ิ

ประเด็น

เมาดูดีย์
เกิดเปนพรรคการเมืองทีม่ บี ทบาทในปากีสถาน
คือพรรค Jamaat-e-Islami) โดยเฉพาะการ
กดดันในประเด็นแคชมีร และสงผลตอการขยาย
แนวคิดสูที่อื่นๆ เชน ในอินเดียหรือบังคลาเทศ

เน น การเผยแผ แ นวคิ ด ในการเรี ย กร อ งให
ประยุกตใชวิถีแหงอิสลามในทุกดาน โดยที่
อํานาจอธิปไตยอยูที่พระเจา ผูปกครองเปน
เพี ย งตั ว แทนบนหน า แผ น ดิ น ที่ ต  อ งดํ า เนิ น
นโยบายตามชะรีอะห และตอตานลัทธิชาตินยิ ม
ในทุกรูปแบบ แตเนนความเปนสากลที่เปน
อุมมะหเดียวของประชาชาติอิสลาม

ฏอลิ บาน
ได รั บ การยอมรั บ จากประเทศมุ ส ลิ ม เช น ปากี ส ถานและ
ซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งมุสลิมที่ยอมรับและสนับสนุนใหผลักดัน
การประกาศใชกฎหมายอิสลาม แตดวยความเขมงวดทําให
หลายฝายทั่วโลกตางควํ่าบาตรเนื่องจากมองวาเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

กรณี ตวั อย่าง

เนนปฏิบัติการและการเคลื่อนไหว โดยทําการสงครามเพื่อขยาย
ดินแดนปกครอง พรอมประกาศตนเปนรัฐบาลที่ใชกฎหมาย
อิสลามอยางเต็มรูปแบบ โดยมีผูนําที่ไดรับการคัดเลือกจาก
สภาชูรอแลว ปกครองโดยเนนคุณธรรมบนฐานของอิสลามและ
ความเปนปุชตุน พรอมกับสรางความรวมมือกับประเทศมุสลิม
อื่นๆเพื่อการคา

เมาดูดีย์
ฏอลิ บาน
ลั ท ธิ ล  า อาณานิ ค มของชาวตะวั น ตกและ การยึดครองอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียตที่มาพรอมกับ
แนวคิดทางการเมืองกระแสหลักอื่นๆ
ความอยุติธรรมและความสูญเสียที่เกิดตอผูคนชาวอัฟกัน

กรณี ตวั อย่าง

ตาราง 1 สรุปกระแสแหงการเรียกรองอิสรภาพบนฐานอิสลาม กรณีแนวคิดของเมาดูดียและกลุมฏอลิบาน

“อิสลามการเมือง” ในเอเชียใต:... | ยาสมิน ซัตตาร

สงขลานครินทร |ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

เซคิวลารแบบอินเดีย ซึ่งตามคําอธิบายของ Partha Chatterjee (1993) ได
อธิบายไววา ระบบเซคิวลารในแบบนี้ไมไดตัดบทบาทของการปฏิบัติตาม
ศาสนาไป แตเพียงแคเคลื่อนยายขอบเขตการคิดและปฏิบัติในเรื่องศาสนา
ไปสูข อบเขตภายใน (Inner domain) และใหบริบทของการเมืองและเศรษฐกิจ
อยูในขอบเขตภายนอก (Outer domain) โดยที่ทั้งสองขอบเขตจะดําเนิน
ไปดวยกันอยางคูขนานและไมคาบเกี่ยวกัน อยางไรก็ตาม แมแตในสังคม
อินเดียเอง ก็ไมสามารถทีจ่ ะผลักดันเรือ่ งของศาสนาไปอยูใ นขอบเขตภายนอก
ไดอยางสิน้ เชิง ดังทีจ่ ะเห็นวายังมีพรรคการเมืองซึง่ ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค
หลักในการรักษาไวซึ่งความเปนฮินดู (อยางเชน นโยบายการตั้งของพรรค
BJP ซึง่ แมภายหลังจะยืดหยุน ลงมาก แตกย็ งั ปรากฎใหเห็นอยู) ในสวนของ
อิสลามการเมืองนั้นจะไมมีการแยกระหวางทั้งสองขอบเขตนี้ แตจะอยูใน
ขอบเขตเดียวกัน
ดวยความขัดแยงนี้ ทําใหการยอมรับของอิสลามการเมืองนัน้ อาจมีผล
ไดแตเพียงในประเทศที่มีประชากรสวนใหญเปนมุสลิม และเปนประชากร
มุสลิมที่ยอมรับถึงหลักการอยางแทจริงที่ไมไดรับอิทธิพลของความคิด
สมัยใหมเขามาเกีย่ วของ สวนบริเวณทีไ่ มใชการเรียกรองในการสถาปนารัฐ
อิสลามขึ้นนั้นก็เปนเรื่องที่อาจถูกตอตานมิใชนอย หากยังมิไดมีการปรับ
เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น ใ นการคิ ด ซึ่ ง ยึ ด ติ ด อยู  กั บ ความเป น เสรี นิ ย มหรื อ
สังคมนิยมในแบบที่กระแสหลักในสังคมตางใหการยอมรับ อยางไรก็ตาม
จากเหตุการณการปฏิวตั ใิ นหลายๆ ประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึงชัยชนะ
ของพรรคการเมืองที่มีแนวคิดอิสลามการเมืองเปนฐานในประเทศมุสลิม
หลายประเทศในตะวันออกกลางก็ถือไดวาเปนสัญญาณที่ดีไมนอยสําหรับ
การกาวเขามาเปนหนึ่งในแนวคิดทางการเมืองที่สําคัญ ซึ่งในเอเชียใต
จะยังไมสามารถเห็นไดอยางเปนรูปธรรมนัก แมการปรับใชในฏอลิบานจะ
มีอยู แตเนื่องจากเปนไปในรูปแบบที่ไมไดมีฐานมาจากการเลือกตั้ง เชน
พรรคการเมืองในอียปิ ตหรือปาเลสไตน อีกทัง้ วิธกี ารอาจมีการประนีประนอม
นอยกวา ทําใหการยอมรับจากสังคมโลกนั้นเปนไปไดยากกวา

77
»‚·Õè 19
©ºÑº·Õè 3
¡.¤.
¡.Â.
2556

“อิสลามการเมือง” ในเอเชียใต:... | ยาสมิน ซัตตาร

78
Vol. 19
No. 3
Jul.
Sep.
2013

เอกสารอ้างอิ ง
จรัญ มะลูลีม. (2555). อิ สลามการเมืองตะวันออกกลาง: ความสําคัญของ
ปัญหาในการศึกษาอิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง.
กรุงเทพ: สํานักพิมพศยาม.
Maluleem, Jaran. (2012). Political Islam of Middle East: Significance
of Political Islamic Studies in Middle East. Bangkok: Siam.
(in Thai).
วาริษาฮ อัมรีล, เสรีภาพสตรีในอิ สลาม: บทสัมภาษณ์อีวอน ริ ดลีย.์ เขาถึง
เมื่อ มกราคม 2555, สืบคนจาก http://www.newmuslimthailand.
com/main/thirdpage.php?style=preview&spv=36&tpv=325.
Amreel, Warisa. Finding Women’s Liberation in Islam: Interview with
Yvonne Ridley. Retrieved January 2012, From http://www.
newmuslimthailand.com/main/thirdpage.php?style=preview&sp
v=36&tpv=325. (in Thai).
อนิส อะหฺหมัด. เมาลานา อบุลอะอฺลา อัล เมาดูดีย:ฺ ผูน้ ําการฟื้ นฟูอิสลาม
แห่งศตวรรษที่ ๒๐. (ฮุซัยฟะฮฺ ซิลาล แปล). เขาถึงเมื่อ มกราคม
2555, สื บ ค น จากhttp://www.ymat.org/local/index.php?
option=com_content&task=view&id=192&Itemid=44.
Ahmad, Anis. Maulana Abul Ala Al Maududi: the Leader of Islamic
Reviver in the 20th Centuries. (Silal, Husaifah. Trans.) Retrieved
January 2012, From http://www.ymat.org/local/index.php?option
=com_content&task=view&id=192&Itemid=44. (in Thai).
Borchgrevink, Kaja. (2010). Beyond Borders: Diversity and Transnational
Links in Afghan Religious Education. PRIO Paper. Oslo: PRIO.
Chatterjee, Partha. (1993). The Nation and its Fragments: Colonial
and Postcolonial Histories. Princeton University Press.
Hassan, Qamar. (1987). Muslims in India: Attitudes, Adjustments, and

สงขลานครินทร |ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

Reactions. New Delhi: Northern Book Centre.
Mandaville, Peter. (2007). Global Political Islam. New York: Routledge.
Marsden, Peter. (1998). The Taliban: War, religion and the new order
in Afghanistan. Karachi: Oxford University Press.
Prosser, Sarah. (2012). “Taliban Dogma and Power: Looking for the
Sources”. in PRAXIS The Fletcher Journal of Development
Studies, VOLUME XVI – 2000. Retrieved January 2012, From
http://fletcher.tufts.edu/Praxis/Archives/~/media/Fletcher/
Microsites/praxis/xvi/Prosser.pdf.
Rubin, Barry (ed). (2007). “Introduction” in Political Islam: Critical
Concepts in Islamic Studies. London: Routledge.
Task Force on Terrorism & Unconventional Warfare, House Republican
Research Committee. (2012). The New Islamist International.
Retrieved January 2012, From http://www.fas.org/irp/congress/
1993_rpt/house_repub_report.html
Qureshi, Saleem M.M. (2005). “Pakistan: Islamic Ideology and the
failed state?”in Pakistan: Democracy, Development and
Security Issues. London: Sage Publication Ltd.
____. (2012). Quotes of John Walker Lindh. Retrieved January 2012,
From http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/
johnwalker194560.html (August 2009).

79
»‚·Õè 19
©ºÑº·Õè 3
¡.¤.
¡.Â.
2556

“อิสลามการเมือง” ในเอเชียใต:... | ยาสมิน ซัตตาร

80
Vol. 19
No. 3
Jul.
Sep.
2013

