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บทคัดย่อ (Abstract) 

เวลาในโลก (เอกภพ) ของเรามีอยู ่ 2 ชนิดด้วยกันคือ เวลาสัมบูรณ์และเวลาสัมพัทธ ์ สายน้ำและกาลเวลาเป็นการเปรียบเทียบความ
สัมพันธ์ที่ลงตัว กระแสน้ำวนคือเวลาสัมพัทธ ์ การไหลของธารน้ำแบบไม่ย้อนกลับด้วยวิถีการที่ไหลลงสู่มหาสมุทรคือเวลาสัมบูรณ์ที่เป็น
ดั่งเวลาแห่งนิรันดร์ของโลกหน้า (วันอาคีเราะห์) 

สถานภาพตั้งต้นของมนุษย์เราบนโลกนี้อยู่ในภาวะผู้ขาดทุนที่อิงอยู่กับเวลา เราต่างเจอะเจอกระแสน้ำวนแห่งอุปสรรคไม่เหมือนกัน การ
เข้าใจถึงวิทยปัญญาของบททดสอบต่างๆเพื่อที่จะหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นมีความยากง่ายแตกต่างกันไป ความสัมพัทธ์และความ
สัมบูรณ์ที่ไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดการหน่วงในตัวเรา ด้วยภาวะอารมณ์ความคาดหวัง การไม่ปล่อยวาง ความอยากได ้ การไม่เข้าใจใน
มิติของเวลา ความเป็นตัวตนของเรากับเวลาสัมพัทธ์ดูเหมือนมันจะเข้ากันได้เป็นอย่างด ี เราจะพัฒนาความเข้ากันนั้นไปเป็นความลุ่มหลง
ในวังวนแห่งความคาดหวังที่อยู่บนพื้นฐานกำลังความสามารถของเราหรือพัฒนาเป็นความอดทนเพื่อเคลื่อนตัวไปตามการไหลของเวลา

สัมบูรณ์อยู่ที่เราเป็นผู้เลือก อย่างไรก็ตาม เวลาสัมบูรณ์ (กระแสน้ำแห่งฮิดายัต) ของพระองค์อัลเลาะห์นั้นหลั่งไหลอยู่ตลอดเวลา  

การคิดบวกคือการคิดต่างอย่างมีความยืดหยุ่น ด้วยความยืดหยุ่นทำให้เราเข้าใจถึงเวลาที่ทำให้เราอยู่ในสภาพผู้ที่ขาดทุน (เวลาสัมพัทธ์) 
การคิดบวกเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเรา เพราะญิฮาดที่ยิ่งใหญ่นั้นคือการฮิจเราะห์ คือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ทำให้เรามีความอดทน
ที่จะยอมเปลี่ยนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกแง่มุม ความอดทนที่สัมพันธ์กับเวลา ผ่านอิบาดัตการละหมาดและการถือศีลอด สองในอิ
บาดัตใหญ่ที่สอดคล้องกับเวลาทั้งสองมิติที่มีอยู่บนโลกนี ้ ทำให้เข้าใจธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของมนุษย ์ นำสู่การยกระดับความศรัทธาและ
การยอมจำนนของเรา 

เมื่อลดความเป็นเงื่อนไขเราจะหลุดพ้นจากเวลาสัมพัทธ์ได้มากขึ้น เวลาสัมบูรณ์เวลาแห่งอาคีเราะห์จะมีบทบาทมากขึ้น ทำให้เราเข้าใกล้
ความเป็นมลาอิกัต (หรือเหนือกว่า) เข้าใกล้กับชาวสวรรค์ เพราะการทำอิบาดัตของเราจะเกิดการสำรวมและจำนนในระดับสูงโดยไม่
สนใจว่าจะหมดเวลาไปกี่นาที ความเหนื่อยความเมื่อยหรือความหิวจะไม่รบกวนความรู้สึกและตัวเรา เมื่อเราตระหนักได้ว่า ความเกรียง
ไกรของอัลเลาะห์นั้นยิ่งใหญ่เหนือกว่าความเป็นตัวตนของเรา จะเกิดการสอดประสานข้อจำกัดของเราเข้ากับความไร้ขีดจำกัดของ
พระองค์ มันจะสร้างพลังงานมหาศาลที่จะขับเคลื่อนเราในการทำความดีเพราะเราตระหนักถึงความหอมหวานของผลตอบแทนในวันอา
คีเราะห์ เกิดการเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ในระดับที่แม้แต่ความตายยังเป็นข่าวด ี

คำนำ (Introduction) 

“มิติของเวลากับการศรัทธาและการยอมจำนน” เป็นบทความย่อยท่ีได้จากการคัดย่อระหว่างงานเขียนหัวข้อ “มิติของเวลาในการ
ศึกษาเอกภพวิทยาจากมุมมองของวิทยาศาสตร์อิสลาม (TIMS)” ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอมุมมอง การสังเกตและประสบการณ์
รวมถึงข้อคิดที่ได้จากการใคร่ครวญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอมฎอนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่มีช่วงกลางวันยาวกว่ากลางคืนบวกกับอุณหภูมิที่
เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เกิดความคิดเชิงกังวลนิดเล็กน้อยเกี่ยวกับการบริหารและจัดการเวลาก่อนที่จะเข้ารอมฎอน เพราะเวลาละหมาดอีชาเข้า
ช้า ทำให้ละหมาดในค่ำคืนรอมฎอนก็เสร็จช้าไปด้วย กลับมาถึงบ้านในเวลาใกล้เที่ยงคืน นอนพักไม่กี่ชั่วโมงต้องตื่นมากินซาโฮรฺ และ 
06:30น.ต้องออกไปทำงาน เมื่อเริ่มถืิอศีลอดวันแรก อาการปวดหัวเริ่มออกการ วันที่สองเริ่มหนักขึ้น นั่งวิเคราะห์พบว่า น่าจะมาจาก 
1).การนอนน้อย 2).ร่างกายยังไม่เคยชินกับการถือศีลอด 3).การขาดคาเฟอีน ช่วงละหมาดในคืนที่สองรู้สึกปวดหัวและมึนหนักยิ่งขึ้น ขา
จะเริ่มเป็นตะคริว หลังละหมาดตะรอเวี๊ยฮฺสี่รอกะอัต มีบรรยายศาสนาคั่น ระหว่างอีกสี่รอกาอัตหลัง จึงได้คิดทบทวนถึงคำบรรยายของผู้
รู้สองท่าน คือ ศ.ดร.ฏอริก รอมฎอน และ อุซตาสนุมาน อาลี คาน อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ ฺ ด้วยการใช้วิธีการเรียนรู้การเข้าใจเชิงเปรียบเทียบ
ทำให้เข้าใจถึงมุมมองหนึ่งของเวลา หลังจากนั้นอาการปวดหัวเริ่มดีขึ้น และรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นจนละหมาดเสร็จพร้อมอีหม่าม  

ถอดรหัสข้อคิดจากคำกล่าวของอีหม่ามชาฟีอีย์ (The Secret Quote of Imam ash-Shafiee) 
“ขอสาบานด้วยกาลเวลา, แท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน, นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย และตักเตือนกันและ
กันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน” [อัล-อัศรฺ: 1-3] 

อีหม่ามชาฟีอีย์ได้กล่าวว่า “หากอัลเลาะห์ประทานอัลกุรอานซูเราะห์อัล-อัศรฺเพียงแค่ซูเราะห์เดียว มันก็เพียงพอแล้วต่อการเป็นแนวทาง
ให้แก่มนุษยชาติ” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงการมีน้ำหนักที่มหาศาล เพราะเพียงแค่หนึ่งซูเราะห์สั้นๆซูเราะห์เดียว นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ท่าน
หนึ่งกล้าที่จะกล่าวเช่นนั้น เปรียบเทียบกับอัลกุรอานทั้งเล่มย่อมต้องมีฮิกมะห์สำคัญให้เราได้คิดใคร่ครวญเป็นอย่างยิ่ง ทำไมอีหม่ามชาฟี
อีย์ถึงได้กล่าวเช่นนั้น เวลาแบบไหนกันที่ทำให้เราอยู่ในสภาพผู้ขาดทุน? 
สถานภาพตั้งต้นของเรานั้นอยู่ในภาวะผู้ขาดทุน การคิดบวก (ญิฮาด) คือการคิดต่างอย่างมีความยืดหยุ่น ด้วยความยืดหยุ่นทำให้เรา
เข้าใจถึงเวลาที่ทำให้เราอยู่ในสภาพผู้ขาดทุน การคิดบวกที่จะเปลี่ยนตัวเราให้อยู่ตรงกันข้ามกับเวลาของการขาดทุนนั้นจะเกิดขึ้น และ
เกิดความคิดที่จะหาทางออกว่า จะทำอย่างไรให้ตัวเราได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ไม่ขาดทุน ผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
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การใคร่ครวญซูเราะห์อัล-อัศรฺ (Reflection of Surah Al-Asr) 
ตอนจบของซูเราะห์อัล-อัศรฺนั้นลงท้ายด้วยคำว่า "ความอดทน" ความอดทนมีความสัมพันธ์กับเวลาอย่างไร การอดทนคือการทดสอบ
ความแข็งแกร่งต่อแรงที่มากระทำ ความต้านทานต่อความกดดันหรือต่อปัญหาที่กำลังเผชิญ หรือต่อบททดสอบที่เรากำลังได้รับ เช่น การ
ละหมาดที่ต้องนิ่งและเคลื่อนไหวอยู่กับที่เพื่อสร้างความสอดคล้องกับแรงดึงดูดของโลก การถือศีลอด การอดทนและการปล่อยวางจาก
ความหิวโหย ความเคยชินต่างๆ ความอดทนจึงเป็นความนิ่งที่มคีวามสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของเวลา 

“The great Jihad is Hijrah” [IA] ญิฮาดที่ยิ่งใหญ่คือการฮิจเราะห์ คือการเปลี่ยนแปลง ความอดทนคือการยอมที่จะละวาง ยอมที่จะ
เปลี่ยนตัวเองจากที่เคยเคลื่อไหว เคยกิน เคยใจร้อน เคยอยากได้ เคยก้าวร้าว เคยเอาแต่ใจ เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกแง่มุม 

“...อัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้า และไม่ทรงให้มีความลำบากแก่พวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วน ซึ่ง
จำนวนวัน (ของเดือนรอมฏอน) และเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียงไกรแด่อัลเลาะห์ในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำแก่พวกเจ้า และเพื่อ
พวกเจ้าจะขอบคุณ” [อัล-บากอเราะห์: 185] 

ความเหมือนและแตกต่างของความอดทน (ศอบัร) กับการฝืนทน เราจะเห็นว่ามีระยะเวลาในการรอ เป็นการหยุดนิ่งเหมือนกัน แต่ความ
อดทนจะมีมารยาทมีความอ่อนน้อมในความเป็นตัวตนของเรา (ในการรู้สึก การคิด การปรารถนา การปฏิบัติ และการคาดหวัง) ความ
อดทนจะทำให้เกิดความพยายามอย่างเต็มความสามารถแล้วใส่ความคาดหวังและความสำเร็จไว้ในส่วนของการดุอาอ์และวิงวอน เมื่อเรา
ผ่านบทดสอบมาได้ ความสะดวกสบายก็จะตามมา 

“ฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย” [อัช-ชัรห์: 5-6] 

เมื่อเราตระหนักได้ว่าความเกรียงไกรของอัลเลาะห์นั้นยิ่งใหญ่เหนือกว่าความเป็นตัวตนของเรา จะเกิดการสอดประสานข้อจำกัดของเรา
เข้ากับความไร้ขีดจำกัดของพระองค์ มันจะสร้างพลังงานมหาศาลที่จะขับเคลื่อนเราในการทำความดีเพราะเราตระหนักถึงความหอม
หวานของผลตอบแทนในวันอาคีเราะห์ 

มิติของเวลา (Dimension of Times) 
“โลกดูเหมือนจะหยุดนิ่ง ถึงกระนั้นมันกำลังเคลื่อนที่อยู่ มันดูเหมือนจะให้ความหวัง อีกทั้งมันกำลังหลอกลวง” [Imam al-Ghazali]  

“ทุกสิ่งไหลไปเรื่อยๆ ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ ทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปตามทาง ไม่มีสิ่งใดคงที ่ ถ้าเจ้าจะก้าวไปในท้องน้ำสองครั้งนั้น ไปเอาน้ำ 
และก็ไปแช่น้ำเล่นนั้น หาทำได้ไม่ เวลาเป็นเด็กน้อย ซึ่งเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างให้ไหลไป ดังนั้น อำนาจของกษัตริย์ก็เป็นเพียงของเล่นเด็ก
เท่านั้น” [เฮราคลิตัส]  

“เวลา” คือสิ่งที่สามารถวัดได้เป็นคาบ (วินาท,ี นาท,ี ชั่วโมง, วัน, ปี เป็นต้น) และยุคสมัย (โบราณ, เมื่อวาน, วันนี้, ปัจจุบัน, พรุ่งนี้, 
อนาคต) เป็นต้น 
เอกภพที่เราใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้ มีเวลาอยู่ 2 ชนิดหลักๆ นั่นคือ เวลาสัมพัทธ์และเวลาสัมบูรณ ์
“เวลาสัมพัทธ์” คือเวลาที่เปลี่ยนแปลงตามกรอบอ้างอิงขึ้นอยู่กับผู้สังเกต 
“เวลาสัมพัทธ์” คือเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปที่ผู้สังเกตสามารถเปรียบเทียบได้ 
“เวลาสัมพัทธ์” คือเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีจุดเริ่มและจุดสิ้นเป็นจุดเดียวกันหรือเป็นคาบ การครบรอบ 
“เวลาสัมบูรณ์” คือเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปที่ผู้สังเกตสามารถเปรียบเทียบได้ยาก หรือสัมผัสได้ยาก ถึงขั้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้ 
“เวลาสัมบูรณ์” คือเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีจุดเริ่มและไม่มีจุดสิ้นสุด หรือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด คนละจุด 

Timeless การไม่ขึ้นกับเวลา การไม่มีการหยุด การไปเรื่อยๆ ในที่นี้คือ เวลาสัมบูรณ ์ “การไร้กาลเวลา” เมื่อนิยามโดยการอ้างอิงจาก
เวลาสัมพัทธ์ (ที่สังเกตได้โดยมนุษย์) จะหมายถึงไม่มีเวลาสัมพัทธ์ ดังนั้น การไร้กาลเวลา จึงสื่อถึงเวลาสัมบูรณน์ั่นเอง ศ.ดร.ฏอริก รอม
ฎอน กล่าวถึงเรื่องของเวลาในหัวข้อ “แก่นแท้ของการถือศีลอด” ไว้น่าสนใจ ท่านพูดถึงเรื่องของเวลาในเดือนรอมฎอนที่ต่างกันจากเวลา
ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ขออนุญาตนำเสนอในรูปประโยคใหม่ที่ไม่ใช่การหน่วงของเวลา เวลาที่แตกต่างไปในที่นี้คือ ภาวะของเวลาที่
ไร้มิติ ซึ่งคือเวลาสัมบูรณ์อีกเช่นเดียวกัน 

เวลาสัมบูรณ์ เวลาสัมพัทธ์

ยุคสมัย คาบ/ครบรอบ

ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ สามารถเปรียบเทียบได้

จุดเริ่มและไม่มีจุดสิ้นสุด จุดเริ่มและจุดสิ้นเป็นจุดเดียวกัน

กำลังเคลื่อนที่อยู่/ให้ความหวัง เหมือนจะหยุดนิ่ง/กำลังหลอกลวง 
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ดังนั้นแล้ว จากคำอธิบายข้างต้นสามารถสรุปสั้นๆอย่างง่ายคือ เวลาสัมพัทธ์ คือ เวลาที่หน้าปัดนาฬิกา เวลาในการทำหน้าที ่(อายุไขคน
เราหรืออายุมัคลูกสิ่งถูกสร้าง) ส่วนเวลาสัมบูรณ ์คือเวลาสะสม (เวลาของชีวิต) ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต 

เวลาและสายน้ำ (Times and River) 
“สายน้ำ กาลเวลา ย่อมสัมพันธ์กันอย่างลงตัว” [Imron Sohsan] 

สายน้ำนั้นเรานับจากต้นน้ำของแม่น้ำสายหนึ่ง ที่มีต้นกำเนิดจากที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างทะเลหรือมหาสมุทร ในระหว่างทางของแม่น้ำ
สายหนึ่ง เราจะพบว่ามีจุดที่เป็นกระแสน้ำวนอยู่ ที่เกิดจากการไหลและรูปทรงของแม่น้ำ ซึ่งจะเกิดเพียงแค่สั้นๆ หรือบางจุดของแม่น้ำทั้ง
สาย ถึงจุดนี้เรามี แม่น้ำ, กระแสน้ำวน และมหาสมุทร สิ่งที่เรามักคุ้นเคยในการเปรียบเทียบเกี่ยวกับเวลาคือ กาลเวลากับสายน้ำ ในแง่
พฤติกรรมการไหลแบบไม่ย้อนกลับ เมื่อกล่าวว่า “ความสัมพันธ์กันอย่างลงตัว” คำว่า “ลงตัว” ย่อมมีความหมายที่สอดคล้องและ
สนับสนุนเวลาทั้งสองรูปแบบ จากคำนิยามของเวลาข้างต้นจะได้ว่า 

“Absolute time is fluid flow whereas Relative time is just partial differential of it.” [Unknown]  

Absolute time is fluid flow คือสายน้ำจากต้นกำเนิดไหลลงสู่มหาสมุทรแบบไม่ย้อนกลับ นั่นคือเวลาสัมบูรณ ์และ  
Relative time is just partial differential of it คือกระแสน้ำวนช่วงสั้นๆบางจุด ที่เกิดจากแรงน้ำและรูปทรงของแม่น้ำ นั่นคือ เวลา
สัมพัทธ์ ดังนั้นจะได้ว่า ทะเลหรือมหาสมุทรคือเวลาอนันต์ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเวลาแห่งโลกหน้านั่นเอง 

ความล้ำลึกของถ้อยคำอีหม่ามอัล-ฆอซาลี (The Incredible Quote of Imam al-Ghazali) 
“โลกดูเหมือนจะหยุดนิ่ง ถึงกระนั้นมันกำลังเคลื่อนที่อยู่ มันดูเหมือนจะให้ความหวัง อีกทั้งมันกำลังหลอกลวง” [Imam al-Ghazali] 

ข้อคิดและความเข้าใจที่ได้จากคำพูดของนักปราชญ์ท่านนี้คือ คำอธิบายเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดระหว่างมวล ที่มีความ
สัมมพันธ์สอดคล้องกับมิติของเวลา และสามารถนำไปใช้ในการทำความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบกับซูเราะห์อัล-อัศร ฺรวมถึงวัจนะของท่าน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  

“ถ้าใครสร้างนวัตกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาเรา (อิสลาม), สิ่งนั้นถูกปฏิเสธ” [ฮาดิษบุคอรีย]์  

ถ้าเราใช้การเรียนรู้การเข้าใจเชิงเปรียบเทียบ (Analogy) ทำให้เข้าใจได้ว่า 

“ถ้าใครสร้างนวัตกรรมอะไรบางอย่างที่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาเรา (อิสลาม), สิ่งนั้นเป็นที่ยอมรับ" 

“และการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มิใช่อื่นใด เว้นแต่เป็นการละเล่นและการสนุกสนานร่าเริง และแท้จริงสถานที่ในปรโลกนั้น แน่นอนมันคือชีวิต
ที่แท้จริงหากพวกเขาได้รู”้ [อัล-อันกะบูต: 64] 

เวลาสัมพัทธ์, เราต่างเจอะเจอจุดกระแสน้ำวนในจุดที่แตกต่างกันไป บางคนหลุดพ้นจากมันได้ง่าย บางคนหลุดพ้นจากมันยาก อย่างไร
ก็ตามเวลาสัมบูรณ์, กระแสน้ำแห่งฮิดายัตของพระองค์อัลเลาะห์นั้นหลั่งไหลอยู่ตลอดเวลา  

“ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ” [อัล-ฟาตีฮะห์: 1] 

“พระองค์คือผู้ทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าสำหรับพวกเจ้า ส่วนหนึ่ง เป็นเครื่องดื่มและอีกส่วนหนึ่ง (ทำให้) พฤกษชาติ (เจริญเติบโต) 
เพื่อพวกเจ้าใช้เลี้ยงสัตว์ด้วยมัน (น้ำ) พระองค์ทรงให้พืชผลและผลมะกอก และอินทผลัม และองุ่น งอกงามสำหรับพวกเจ้า และจากผล
ไม้อีกหลายชนิด แท้จริงในการนั้น แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนที่ตรึกตรอง” [อัน-นะฮ์ลฺ: 10-11]

ความเป็นตัวตนของเรากับกระแสน้ำวนที่ดูเหมือนมันจะเข้ากันได้เป็นอย่างดี เราจะพัฒนาความเข้ากันนั้นไปเป็นความลุ่มหลงในวังวน
แห่งความคาดหวังที่อยู่บนพื้นฐานกำลังความสามารถของเรา หรือจะพัฒนาไปเป็นความอดทนเพื่อเคลื่อนตัวไปตามการไหลของน้ำ อยู่ที่
เราเป็นผู้เลือก 

"...แท้จริงอัลเลาะห์จะมิทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใด จนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเอง..." [อัร-เราะดู: 11] 

มองในทางกลับกันจะคล้ายกับการไร้กาลเวลา (timeless) กล่าวคือเหมือนจะหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว แต่ที่จริงกำลังเคลื่อนที ่ คือเคลื่อนที่
ไปแบบเรื่อยๆแบบไม่มีความเร่งจนเราสัมผัสไม่ค่อยได้ถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถมองเป็นความสัมบูรณไ์ด้ ในทำนองเดียวกัน กำลัง
เคลื่อนที่ คือการเคลื่อนที่แบบหมุนครบรอบ เคลื่อนที่เป็นคาบ จึงสามารถมองเป็นความสัมพัทธไ์ด้เช่นกัน 

อัล-กุรอาน อัล-ฮาดิษ คำอุลามาอฺ

نَساَن َلِفي ُخْسٍر إِنَّ اإْلِ كل بدعة ضاللة เหมือนจะหยุดนิ่ง กำลังหลอกลวง ลบ

بِْر الَِحاِت َوتََواَصْوا ِباْلَحقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ بدعة حسنة กำลังเคลื่อนที่อยู่ ให้ความหวัง บวก
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ประมวลแห่งเวลา (Process of Time) 
“อัลเลาะห์ได้เขียนบันทึกจำนวนมัคลกสิ่งถูกสร้าง ห้าหมื่นปีก่อนที่พระองค์จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน...”[ฮาดิษมุสลิม] 

ห้าหมื่นปีก่อนที่พระองค์จะสร้างเอกภพ(ชั้นฟ้า แผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในนั้น) จากการใคร่ครวญคำจำกัดความของเวลาในฮาดิษบทนี ้ เข้าใจ
ว่าเป็นการกล่าวถึงเวลาสัมบูรณ์ เป็นเวลาที่มีตั้งแต่อดีตกาลก่อนที่เอกภพจะถูกสร้างขึ้น และเมื่อเอกภพถูกสร้างรวมถึงโลก เราจึงถูก
สร้างขึ้นมา ณ เวลาที่ถูกสร้าง เวลาสัมพัทธ์จึงเกิดขึ้นเพราะเป็นเวลาสั้นๆชั่วคราว เมื่อเปรียบเทียบเวลาแห่งโลกหน้า 

โลกหมุนไปค่อนข้างเร็ว จากการสังเกตโดยอาศัยความเคลื่อนไหวของผู้คนใน Social Media จะเห็นได้ว่า ปฏิริยาการโต้ตอบต่อข้อมูล
ข่าวสาร หรือ แม้กระทั่งการรับรู้เรียนรู้ จะเป็นในลักษณะของความเร่งด่วน ขาดการเข้าถึงเจตนารมณ์การสื่อสารที่ดีพอ มีการด่วนตัดสิน
ใจ และการโต้ตอบที่รวดเร็ว เพราะเราอยู่กับเจตคติตัวเองมากเกินไป หากไม่มีการใคร่ครวญเพื่อทบทวนหรือเตือนสติตัวเอง เราจะกลับสู่
ภาวะตั้งต้นที่เป็นผู้ขาดทุนด้วยเวลา 

“อัลเลาห์จะทรงเย้ยหยันพวกเขาและจะทรงยืดเวลาให้พวกเขาระเหเร่ร่อนอยู่ในการละเมิดของพวกเขาต่อไป” [อัล-บากอเราะห์: 15] 

การละหมาดคือการหยุดนิ่งเพื่อเรียกและปรับตัวเองกลับสู่สภาพเป็นกลาง ในระยะเวลาสั้นๆของแต่ละวันที่ผ่านไป อย่างน้อย 5 เวลา 
ก่อนที่จะเตลิดไปทีละนิดจนสะสมในตัวเราที่เกิดจากการสึกหรอของพลังงาน, ของสมาธ,ิ และของอีหม่าน หลังจากที่เราได้ใช้ไปกับการ
ดำรงชีวิต การคิด การทำงาน การคำนวณครุ่นคิด การทำอาชีพ การแข่งขันระหว่างมุษย์ด้วยกัน 

“และจงขอความช่วยเหลือ ด้วยความอดทนและการละหมาด แน่นอนการละหมาดนั้นเป็นงานหนัก เว้นแต่สําหรับบรรดาผู้นอบน้อม 
ถ่อมตน” [อัล-บากอเราะห์: 45] 

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทน และการละหมาด แท้ที่จริงแล้วอัลเลาะห์ทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทน ทั้ง
หลาย” [อัล-บากอเราะห:์ 153] 

การถือศีลอดคือการใคร่ครวญถึงระบบการคิดของมนุษย์ที่ความเป็นมนุษย ์ (อินซาน) นั้น มีทั้งการจำและหลงลืม (นิสยาน) ซึ่งเป็น
ธรรมชาติ (ฟิตเราะห์) ของมนุษย์ มนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลงลืม เราจึงถือศีลอดเพื่อรำลึก เราจึงหยุดวิถีชีวิตที่เราคุ้นชิน เพื่อให้ได้
ตระหนักรู้ นำไปสู่การใคร่ครวญถึงอัลเลาะห์ ให้เราได้ใคร่ครวญถึงคุณลักษณะของผู้ทรงสร้าง เพราะพระองค์ไม่จำเป็นต้องดื่ม พระองค์
ไม่จำเป็นต้องกิน แต่เราในฐานะมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบจึงจำเป็นต้องอาศัยการพึ่งพาพระองค ์ ผู้ทรงมิต้องพึ่งพาสิ่งใดและสิ่งที่
พระองค์กำหนดให้เราปฏิบัติในช่วงระยะเวลาสั้นๆตลอดทั้งปีนั้น เพียงแค่เดือนเดียวเพื่อที่เราจะได้ถอนตัวเองออกจากคุณลักษณะของ
มนุษย์ จากการกินการดื่ม สร้างการสำรวมตัวและการยืนระยะ การถือศีลอดจึงเป็นการยกระดับธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ 
เป็นการทำให้สองเวลาอยู่ในเวลาเดียวกันโดยที่เวลาสัมบูรณ์เป็นผู้นำและเวลาสัมพัทธ์เป็นผู้ตาม  

“การถือศีลอดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการอดทน” [ฮาดิษอัต-ติรมิซีย์] 

“เรามิใช่ต้นไม้ใหญ่ริมน้ำ เราเป็นเพียงใบที่ร่วงตกลงไป ถ้าไม่ลอยตามก็จมอยู่กับที่” [CT]  
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สรุป (Conclusion)  
การศึกษาวิทยาศาสตร์อิสลาม มีต้นแบบการเรียนรู้ภายใต้กรอบของศาสนาที่เป็นพื้นฐานอย่างแท้จริงสำหรับธรรมชาติของมนุษย์เรา ถึง
แม้กรอบของอิสลามจะกว้างลึกและยืดหยุ่น แต่การซึมซับกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ง่าย 
หากเราศึกษาและใคร่ครวญอยู่บนพื้นฐานความศรัทธาและการยอมจำนน 

ความทุกข์ ความสุข ห้วงอารมณ์แห่งการคาดหวังต่างๆ นานา เราเอาสิ่งเหล่านั้นผูกไว้กับเวลาสัมพัทธ ์ “เมื่อไหร่จะถึงคิวของเรา?  เมื่อ
ไหร่จะหมดเวลา? ใกล้ถึงเวลาละศีลอดแล้วหรือยัง? เมื่อไหร่เงินเดือนจะเข้าบัญชีของเรา? เมื่อไหร่เราจะได้เลื่อนขั้นได้ยศได้ตำแหน่ง? 
เมื่อไหร่เราจะประสบความสำเร็จ" เป็นต้น ทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใกล้หรือขึ้นอยู่กับตัวเราโดยตรง ในขณะที่ความตายเป็นอะไรที่
ใกล้ตัวเราที่สุด แต่เรากลับเอาไปผูกไว้กับเวลาสัมบูรณ ์ทำให้เราขาดการตระหนักที่จะคิดถึงมันเพื่อการย้ำเตือนสติเราอยู่ตลอดเวลา ชีวิต
เราจึงมีแต่ปัญหาเพราะการปล่อยวางของเราไม่เกิดในระดับที่ควรจะเป็น อีกทั้งความทุกข์ความสุข เป็นภาคส่วนของความรักและความ
เกลียด ซึ่งเป็นหัวใจของการมีเงื่อนไข เราชื่นชมความสำเร็จของคนอื่นหรือตำหนิความผิดพลาดของคนอื่นจนลืมพัฒนาและแก้ไขตัวเอง 
การเข้าใจมิติของเวลาทำให้เกิดความรัก (ความเกลียด) ที่สวยงามและใช้มันไปในทางที่ถูกที่ควร  

เมื่อเวลาสัมพัทธ์ที่เป็นเงื่อนไขถูกญิฮาดหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับเวลาสัมบูรณ์เวลาแห่งอาคีเราะห์ การทำอิบาดัตของเราจะเกิดการ
สำรวมและจำนนในระดับสูงโดยไม่สนใจว่าจะหมดเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ความเหนื่อยความเมื่อยล้าหรือความหิวจะไม่รบกวนความ
รู้สึกและตัวเรา จนเกิดภาวะการเข้าใกล้ความเป็นมลาอิกัต (หรือเหนือกว่า) เข้าใกล้ความเป็นชาวสวรรค ์  เมื่อเราตระหนักได้ว่า ความ
เกรียงไกรของอัลเลาะห์นั้นยิ่งใหญ่เหนือกว่าความเป็นตัวตนของเรา เกิดการสอดประสานข้อจำกัดของเราเข้ากับความไร้ขีดจำกัดของ
พระองค์ จะมีพลังงานมหาศาลที่คอยขับเคลื่อนเราในการทำความดีเพราะเรารับรู้ถึงความหอมหวานของผลตอบแทนในวันอาคีเราะห ์
เกิดการเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ในระดับที่แม้แต่ความตายยังนับว่าเป็นข่าวด ี

“Whenever we manage to love without expectations, calculations, negotiations, we are indeed in heaven.” [Rumi] 

“If you know how to live, even death is good news” [Prof.Dr.Tariq Ramadan] 

อัซตัฆฟิรุ้ลเลาะห์ วัลลอฮูอะลัม 
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