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บทคัดย่อ

การปะทะกันระหว่างอารยธรรม เป็ นความคิดของแซมมวล ฮันทิงตันทีท่ ำ� นายถึงการเมืองระหว่างประเทศ
หลังสงครามเย็น ว่าอารยธรรมทีม่ คี วามแตกต่างกันจะเป็ นปัจจัยส�ำคัญในความขัดแย้งในโลก หลังจากความขัดแย้ง
จากอุดมการณ์ทางการเมืองสิ้ นสุดลง แนวความคิดนี้ ถูกน�ำไปอธิบายสงครามต่อต้านการก่อการร้าย และบทบาท
ทางการเมืองของอเมริกาในตะวันออกกลาง คนส�ำคัญทีค่ ดั ค้านวิธกี ารมองความขัดแย้งแบบนี้ คือเอ็ดเวิรด์ ซาอิด
ผูเ้ ขียนหนังสือ Orientalism ซึง่ อธิบายถึงความรูเ้ กีย่ วกับตะวันออกเป็ นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึ้ นโดยชาวตะวันตก เพือ่ สร้าง
ความชอบธรรมให้ระบอบอาณานิ คม ซาอิด เห็นว่าการแบ่งแยกคนเป็ นเขา เรา ที่แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง
เป็ นวิธีการสร้างความขัดแย้งจากความรูท้ ี่ไม่เป็ นจริง ที่สืบต่อมาจากยุคอาณานิ คม
ค�ำส�ำคัญ: แซมมวล ฮันทิงตัน, เอ็ดเวิรด์ ซาอิด, อารยธรรมอิสลาม

Abstract

The Clash of Civilizations is the idea of Samuel Huntington who foretold international politics
after the Cold War. In whitch different civilizations will be a key factor in global conflicts after the
political ideological conflict ended. This idea was used to describe the war against terrorism and the
political role of America in the Middle East. The main protestant of this controversial approach is
Edward Said, author of Orientalism, which describes knowledge of the East as something created by
the West. To justify the colonial regime, Said sees a completely different devision as the false
knowledge inherited from the colonial era that have been used to build contradictions.
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บทน�ำ

เหตุการณ์ 911 หรือการโจมตีอเมริกาในวันที่ 11 เดือนกันยายน ค.ศ.2001 โดยกลุ่มก่อการร้าย
อัลกออิดะฮ์ ที่ประกาศว่ามีศาสนาอิสลามเป็ นอุดมการณ์ เป็ นการโจมตีตอ่ อเมริกาเป็ นครัง้ แรกที่เกิดหลังจาก
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง และเป็ นครัง้ ทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ ท�ำให้มผี เู ้ สียชีวติ ถึง 2,996 คน ได้สร้างความตืน่ ตระหนก สับสน
และโกรธแค้นให้กบั ประชาชนอเมริกนั เป็ นอย่างมาก เมื่อมีการตั้งค�ำถามถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น

176

วารสารประวัติศาสตร์ 2564

JOURNAL OF HISTORY 2021

ค�ำอธิบายมักจะเป็ นว่า “มุสลิมพวกนี้ เกลียดเสรีภาพของเรา”1 ตั้งแต่คำ� ปราศรัยของประธานาธิบดีอเมริกนั
ไปจนถึงการแสดงความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ มีนยั ว่าความขัดแย้งเกิดจากความแตกต่างของอารยธรรมทัง้ สอง
ภาพของศาสนาอิสลามถูกโยงเข้ากับความรุนแรง การก่อการร้าย อาการที่เรียกว่าความหวาดกลัวชาวมุสลิม
(Islamophobia) แพร่กระจายและรุนแรงขึ้ นตั้งแต่น้ัน ประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมอิสลาม
กับอเมริกา ตะวันตก หรือสมัยใหม่ กลายเป็ นหัวข้อทีไ่ ด้รบั ความสนใจ ค�ำอธิบายเรือ่ งการปะทะกันของอารยธรรม
ในหนังสือเรื่อง The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order โดยแซมมวล ฮันทิงตัน
(Samuel Huntington) กลายเป็ นต้นแบบหนึ่ งของค�ำอธิบายที่ถูกอ้างถึง
ฮันทิ งตันเขียนหนั งสื อเล่มนี้ โดยขยายความจากบทความที่ มีชื่อเสี ยงของเขา “The Clash of
Civilizations?” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Foreign Affairs ในปี ค.ศ.1993 โดยอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพการเมืองระหว่างประเทศในยุคหลังสงครามเย็น ความขัดแย้งที่เคยมีอุดมการณ์ทางการเมือง
ระหว่างโลกเสรี และคอมมิวนิ สต์ จะเปลี่ยนเป็ นความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมซึ่งมีศาสนาเป็ นแกนกลาง
อารยธรรมจะมีความส�ำคัญในการก�ำหนดอัตลักษณ์ของผูค้ น ประเทศทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ อารยธรรมเดียวกันจะมีแนวโน้ม
ที่จะร่วมมือกัน และสามารถจัดการกับข้อขัดแย้งระหว่างกันได้งา่ ย ส่วนประเทศที่มีความต่างอารยธรรมกัน
จะร่วมมือกันได้ยาก และมีแนวโน้มที่จะท�ำให้ขอ้ ขัดแย้งที่เกิดขึ้ นรุนแรงมากขึ้ น
ฮันทิงตันอธิบายถึงอารยธรรมว่ามีศาสนาเป็ นรากฐานส�ำคัญ มีอทิ ธิพลในการก�ำหนดความคิดเห็น ทัศนะ
ค่านิยม และจริยธรรมของผูค้ น ความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมจึงเป็ นไปโดยธรรมชาติ และไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
เขาให้ความส�ำคัญเป็ นพิเศษกับอารยธรรมอิสลาม และขงจื๊อในฐานะเป็ นคูข่ ดั แย้งใหม่ของตะวันตกแทนทีค่ อมมิวนิสต์
ค�ำอธิบายของฮันทิงตันได้รบั ทั้งเสียงสนั บสนุ นและโต้แย้ง ดังเช่น ค�ำพูดของประธานาธิบดีบุช
ในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทีต่ ามมาก็อธิบายความขัดแย้งระหว่าง “พวกเขา” ทีเ่ ป็ นฝ่ ายปี ศาจ “พวกเรา”
ที่ เป็ นฝ่ ายดี เป็ นคู่ตรงข้ามที่ แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง2 ถึ งแม้ภายหลังบุ ชปฏิเสธว่าไม่ได้หมายความถึ ง
อิสลามโดยทัว่ ไป ผูท้ ี่ให้คำ� อธิบายคล้ายๆกันอย่างเช่น “ญิฮดั ปะทะแมคเวิลด์ ” (Jihad v.s. McWorld (1995))
ของ เบนจามิน อาร์ บาร์เบอร์ ที่อธิบายการขยายตัวของโลกาภิวตั น์และการโต้กลับของท้องถิ่น หรือ Holy War,
inc. (2001) ของ ปี เตอร์ เบอร์เจน อธิบายถึงขบวนการอัลกออิดะฮ์วา่ เป็ นผูก้ อ่ การร้ายทีใ่ ช้เทคโนโลยีการสือ่ สาร
และอาวุธสมัยใหม่ แต่ใช้อุดมการณ์จากกุรอ่าน ท�ำสงครามศักดิ์สิทธิ์แบบยุคกลาง
ผูโ้ ต้แย้งค�ำอธิบายของฮันทิงตันที่สำ� คัญคนหนึ่ งคือ เอ็ดเวิรด์ ซาอิด (Edward Said) นักวิชาการ
ชาวปาเลสไตน์ เจ้าของผลงานที่มชี อื่ เสียง “Orientalism” (พิมพ์ครัง้ แรกในปี ค.ศ.1976) ซึง่ เป็ นการอภิปราย
ถึงค�ำอธิบายที่ชาวตะวันตกพยายามจะอธิบายถึงความเป็ นตะวันออก ด้วยทัศนะที่มองจากมุมมองซึ่งเห็นว่า
อารยธรรมของตนเองอยูใ่ นสถานะที่เหนื อกว่า และใช้ค่านิ ยมของตนเป็ นเครื่องตัดสิน ค�ำอธิบายกลับเป็ น
การแสดงออกของความเป็ นตะวันตกมากกว่าที่จะแสดงภาพของตะวันออก
ซาอิดวิจารณ์คำ� อธิบายของฮันทิงตันในเรือ่ งการปะทะกันของอารยธรรมว่าเป็ นการอธิบายอารยธรรม
แบบเหมารวม ด้วยการท�ำให้ง่าย มองอารยธรรมต่ างๆ แบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ ดขาด สร้างภาพ
ความเป็ นเขาเป็ นเราที่จะกระตุน้ ให้เกิดความรุนแรง แบบเดียวกับความคิดชาตินิยม ยกย่องความเป็ นตะวันตก
และต่อต้านอารยธรรมอื่นๆ เหมือนอุดมการณ์ของจักรวรรดิในยุคอาณานิ คม
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Goldschmidt jr., Arthur and Davidson, Lawrence (2006). A Concise History of the Middle East. P 419-420.
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อารยธรรมอิสลามกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางในทัศนะของ แซมมวล ฮันทิงตัน และเอ็ดเวิรด์ ซาอิด
สัญญา ชีวะประเสริฐ

ทัศนะหวาดกลัว ต่อต้านผูค้ นทีม่ วี ฒ
ั นธรรมแตกต่าง การเหยียดผิว โดยเฉพาะในภาวะทีม่ คี วามขัดแย้ง
ระหว่างคนสองกลุม่ เป็ นเรือ่ งที่เห็นได้ทวั ่ ไปในโลก รวมทั้งในประเทศไทย ทัศนะของแซมมวล ฮันทิงตันเห็นว่า
อารยธรรมตะวันตกต้องวางยุทธวิธีที่จะสร้างประโยชน์ หรือครองความได้เปรียบในความขัดแย้งนี้ ตรงข้าม
กับเอ็ดเวิรด์ ซาอิดที่พยายามชี้ ให้เห็นว่าการสร้างภาพพวกเรา พวกเขาที่แตกต่าง เป็ นภาพลวงตาที่บงั ไม่ให้
เรามองเห็นโลกที่แท้จริง เป็ นสิ่งที่สืบทอดมาจากลัทธิอาณานิ คมที่ควรลบออกไป
บทความนี้ พยามยามท�ำความเข้าใจทัศนะของแซมมวล ฮันทิงตัน และเอ็ดเวิรด์ ซาอิดทีว่ า่ ด้วยอารยธรรม
อิสลาม ที่มีความเกี่ยวพันกับปั ญหาในตะวันออกกลาง โดยศึกษาจากงานเขียนและบทสัมภาษณ์ของทั้งสอง

แซมมวล ฮันทิงตัน

แซมมวล ฟิ ลลิปส์ ฮันทิงตัน (1927-2008) เป็ นนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกนั ท�ำงานทีม่ หาวิทยาลัยฮาวาร์ด
นานกว่าครึง่ ศตวรรษ เคยเป็ นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เป็ นทีป่ รึกษา
ให้กบั ผูว้ างนโยบายจ�ำนวนมาก และสถาบันหลายแห่ง ฮันทิงตันมีสว่ นส�ำคัญในการก�ำหนดมุมมองด้านนโยบาย
ของสหรัฐว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับประชาชน การพัฒนาการเมือง และรัฐบาลเปรียบเทียบ
ฮันทิงตันมีส่วนให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้ง นิ ตยสาร Foreign Policy และเคยเป็ นประธาน
ของสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกนั เขาเป็ นผูก้ อ่ ตั้ง สถาบันจอห์น เอ็ม.โอลิน ส�ำหรับนโยบายศึกษา ที่ฮาวาร์ด
นอกจากผลงานในสถาบันการศึกษา เขายังเป็ นที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศในการหาเสียง
ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อรับต�ำแหน่ งประธานาธิบดีของ ฮู เบิรต์ เฮช. ฮัมฟรีย์ ในปี 1968 ในปี 1977-1978
เขาท�ำงานให้ทำ� เนี ยบขาวในสมัยประธานาธิบดีคาร์เตอร์ในต�ำแหน่ งผูป้ ระสานงานแผนงานด้านความมัน่ คง
ให้แก่คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งชาติ
ตลอดชีวติ ฮันทิงตันเป็ นเดโมเครท เขาพบกับภรรยาซึ่งใช้ชีวติ ร่วมกัน 51 ปี แนนซี่ อาร์เคลเลียน
ฮันทิงตัน (Nancy Arkelyan Huntington) ขณะที่ทำ� งานร่วมกันในการเขียนสุนทรพจน์ให้แก่ผสู ้ มัครชิงต�ำแหน่ ง
ประธานาธิบดี แอดไล อี. สตีเวนสัน ภรรยาของฮันทิงตันให้ความเห็นเกี่ยวกับสามีของเธอว่า ส�ำหรับเรื่อง
ภายในประเทศเขาเป็ นเสรี นิยมแบบคลาสสิ ก แต่ ในเรื่ องนโยบายต่ างประเทศเขามักจะถู กมองว่าเป็ น
อนุ รกั ษ์นิยมสายเหยีย่ ว แม้วา่ เขาจะคัดค้านการบุกอิรกั และเป็ นผูต้ ่อต้านอนุ รกั ษ์นิยมใหม่ในรัฐบาลบุช1

การปะทะกันของอารยธรรม

ฮันทิงตันเขียนบทความ “The Clash of Civilizations?” (ซึง่ ต่อมาได้ถกู ขยายเป็ นหนังสือ) เพือ่ โต้ตอบ
กับค�ำอธิบายของ ฟรานซิส ฟูกยู าม่า ในหนังสือ The End of History and the Last Man ทีอ่ ธิบายว่าความขัดแย้ง
และวิวฒ
ั นาการของประวัติศาสตร์มนุ ษย์ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับสงครามเย็น เมื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็ นระบบ
การปกครองที่ดีที่สุดได้รบั ชัยชนะ2 ฮันทิงตันเห็นต่างว่าในยุคหลังสงครามเย็นการเมืองโลกได้กา้ วสู่ยุคใหม่
ความขัดแย้งของมนุ ษย์จะยังไม่จบสิ้ น ศูนย์กลางความขัดแย้งในยุคต่อไปจะอยู่ที่อารยธรรม ไม่ใช่แนวคิด
ทางการเมือง หรือเศรษฐกิจ ถึงแม้รฐั ชาติจะยังคงเป็ นผูเ้ ล่นหลักในเวทีโลก แต่ความขัดแย้งหลักในโลก
1
2

Wikipedia.( 2021,January). Samuel P. Huntington.(online)
Richard K. Betts.(2020,December). Samuel P. Huntington.Britannica.(online)
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. (2558). ระหว่าง Francis Fukuyama กับ Samuel Huntington. วารสารสังคมศาสตร์และมนุ ษย์ศาสตร์.
(online) น.1
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จะเกิดขึ้ นระหว่าง รัฐชาติ หรือกลุ่มประเทศที่มีอารยธรรมต่างกัน1
ฮันทิงตันอธิบายว่าในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์ อารยธรรมต่างๆมีการติดต่อกันน้อยมาก
ระบบการเมืองระหว่างประเทศสมัยใหม่เกิดเพิ่งขึ้ นมาหลังจากสนธิสญ
ั ญาเวสฟาเลีย กล่าวคือในยุคแรก
ความขัดแย้งในโลกเกิดขึ้ นระหว่างกษัตริย-์ เจ้า ทั้งในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และในระบอบรัฐธรรมนูญ
หลังการปฏิวตั ิ ฝรัง่ เศสความขัดแย้งระหว่างรัฐเข้ามาแทนที่ ความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์ และกลายเป็ น
ความขัดแย้งหลักตลอดศตวรรษที่ 19 จนกระทัง่ เกิดการปฏิวตั ิรสั เซียระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ปฏิกริยา
ต่อต้านการปฏิวตั นิ ี้ ท�ำให้ความขัดแย้งเปลีย่ นไปเป็ นความขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมือง ระหว่างฟาสซิสต์
คอมมินิสต์ และประชาธิปไตย ซึง่ เปลีย่ นเป็ นความขัดแย้งของคอมมิวนิสต์ และประชาธิปไตยในช่วงสงครามเย็น
อเมริกา และโซเวียตต่างก็เป็ นรัฐชาติ แต่ท้งั สองอธิบายอัตลักษณ์ของตนเองด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง
ความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์ รัฐชาติ และอุดมการณ์ เป็ นเหมือนสงครามกลางเมืองในอารยธรรม
ตะวันตก ขณะที่โลกนอกอารยธรรมตะวันตกตกอยูใ่ ต้อำ� นาจ และการยึดครองในยุคอาณานิ คม ซึ่งต่อมา
ได้กลายเป็ นประเทศเกิดใหม่หรือประเทศโลกที่สาม ไม่มเี สถียรภาพทางการเมือง ยากจน กลายเป็ นสมรภูมิ
แห่งความขัดแย้งของมหาอ�ำนาจในยุคสงครามเย็น
หลังจากสงครามเย็นศูนย์กลางของความขัดแย้งได้เคลื่อนออกจากตะวันตก และเปลี่ยนมาเป็ น
ความขัดแย้งของอารยธรรมระหว่างตะวันตก กับฝ่ ายทีไ่ ม่ใช่ตะวันตก และระหว่าฝ่ ายทีไ่ ม่ใช่ตะวันตกด้วยกันเอง
ในการเมืองของอารยธรรม ประชากร และรัฐบาลของอารยธรรมที่ไม่ใช่ตะวันตกจะไม่เป็ นเพียงดินแดนที่อยูใ่ ต้
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกอีกต่อไป แต่จะร่วมกับตะวันตกในการเคลื่อนไหวและก�ำหนดหน้าตาของ
ประวัติศาสตร์2
ฮันทิงตันมองว่าในโลกหลังสงครามเย็น อัตลักษณ์ทางอารยธรรมจะมีพลังมากขึ้ นเรือ่ ยๆ อารยธรรม
กลายเป็ นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ผคู ้ นมีความแตกต่างกันมากทีส่ ดุ ไม่ใช่อดุ มการณ์ การเมือง หรือเศรษฐกิจ ผูค้ น และประเทศ
จะหันมาอธิบายอัตลักษณ์ของตนเองจาก สายเลือด ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ คุณค่า ประเพณี และสถาบัน
อัตลักษณ์จะเชื่อมโยงกับ กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มชาติพนั ธุ์ ศาสนา ชาติ ในระดับกว้างที่สุดคืออารยธรรม
อารยธรรมกลายเป็ นเส้นที่แบ่งผูค้ นออกจากกัน ตามที่ฮนั ทิงตันอธิบาย “มนุ ษย์ใช้การเมืองไม่ใช่เพียงเพื่อ
บรรลุผลประโยชน์ แต่เพือ่ นิ ยามอัตลักษณ์ของตนเองด้วย เรารูว้ า่ พวกเราเป็ นใครเมือ่ เรารูว้ า่ ใครทีไ่ ม่ใช่พวกเรา
และบ่อยครั้งคือเมื่อเรารูว้ า่ ใครคือศัตรูของพวกเรา”3
ฮันทิงตันคิดว่าโลกจะถูกแบ่งด้วยอารยธรรมเจ็ด หรือแปดกลุม่ ทีจ่ ะมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันในการเมืองโลก
สมัยใหม่ คือตะวันตก, ขงจื๊อ, ญีป่ น,
ุ่ อิสลาม, ฮินดู, สลาฟ-ออโธด๊อกซ์, ลาตินอเมริกา และอาจรวมถึงแอฟริกา
เขายืนยันว่าความแตกต่างทางอารยธรรมนั้นเป็ นจริง และเป็ นเรือ่ งพื้ นฐาน ปัจจัยทีท่ ำ� ให้อารยธรรมแตกต่างกัน
เนื่องมาจาก ประวัตศิ าสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ธรรมเนียม และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ศาสนา “ผูค้ นทีม่ าจากต่างอารยธรรม
มีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ ปั จเจกและสังคม ประชาชนและรัฐ
พ่อแม่และลูก สามีกบั ภรรยา รวมไปถึงมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องสิทธิ และความรับผิดชอบ เสรีภาพ
และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ความเท่าเทียมและชนชั้น ความแตกต่างเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้ นมานับร้อยปี ซึ่งจะ
1
2
3

Huntington, Samuel P..(1993). The Clash of Civilizations?. Foreign Affairs magazine.(online). p 22.
Ibid.pp 22-23.
Huntington, Samuel P..(2011). The Clash of Civilizations. p 21.
Huntington, Samuel P. (2011). The Clash of Civilizations. p 21.

อารยธรรมอิสลามกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางในทัศนะของ แซมมวล ฮันทิงตัน และเอ็ดเวิรด์ ซาอิด
สัญญา ชีวะประเสริฐ

ไม่หายไปในเร็วๆนี้ ”1 ความแตกต่างของอารยธรรมเป็ นเรื่องพื้ นฐานยิ่งกว่าอุดมการณ์ทางการเมือง และ
ระบอบการปกครอง แม้ว่าความต่างไม่จำ� เป็ นต้องกลายเป็ นความขัดแย้ง และความขัดแย้งไม่ได้จำ� เป็ น
ว่าจะต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง แต่ถา้ ดูจากเหตุการณ์ในหลายศตวรรษมา ความต่างของอารยธรรม
ได้สร้างความขัดแย้งที่เต็มไปด้วยการใช้ความรุนแรงมาแล้ว
ฮันทิงตันเห็นว่าหลังสงครามเย็นโลกได้เชือ่ มโยงกันจนดูเล็กลง ท�ำให้ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนต่างอารยธรรม
มีเพิม่ มากขึ้ น ความส�ำนึกในอารยธรรมของตน และความรูส้ กึ ถึงความแตกต่างจากอารยธรรมอืน่ ๆ เพิม่ มากขึ้ น
ขณะที่อตั ลักษณ์ของรัฐชาติออ่ นแอลงเมือ่ เจอกับความเป็ นสมัยใหม่ทางสังคม เศรษฐกิจ แต่ศาสนาได้เข้ามา
แทนที่ กระบวนการฟื้ นฟูศาสนาท�ำให้เกิดอัตลักษณ์ขา้ มรัฐชาติ กลายเป็ นเอกภาพของอารยธรรม การทีต่ ะวันตก
มีอำ� นาจมากทีส่ ดุ ท�ำให้เกิดปฏิกริยาตอบโต้ทคี่ นในภูมภิ าคต่างๆหันกลับไปหาอารยธรรมของตนเอง ฮันทิงตัน
อธิบายว่าตัวตนทางวัฒนธรรมนั้นเปลีย่ นแปลงได้นอ้ ยมาก ในกรณีของความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ทางการเมือง
หรือเศรษฐกิจนั้นมีคำ� ถามส�ำคัญคือคุณอยูข่ า้ งไหน ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม
ค�ำถามคือคุณคือใคร ซึง่ ในเรือ่ งนี้ ศาสนาส�ำคัญกว่าเชื้ อชาติ คนสามารถเป็ นลูกครึง่ ทางเชื้ อชาติได้ แต่ไม่ใช่ศาสนา2
ความคิดเรือ่ ง “การปะทะกันของอารยธรรม” ของฮันทิงตัน ถูกวิจารณ์หลายแง่หลายมุมทัง้ ประวัตศิ าสตร์
การใช้เหตุผล และอุดมการณ์ อมาตยา เซนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล เขียนบทความวิจารณ์การมองภาพ
อารยธรรมแบบเหมารวม ไม่ซบั ซ้อน และแบ่งแยกจากกันอย่างชัดเจนของฮันทิงตันว่าเป็ นข้อผิดพลาด และต่อมา
ยังได้เขียนหนังสือ “อัตลักษณ์และความรุนแรง” กล่าวถึงอันตรายของการมองคนด้วยอัตลักษณ์ที่เรียบง่าย
ของอารยธรรมเช่นนั้น นอร์ม ชอมสกี้ กล่าวว่าความคิดเรื่องการปะทะกันของอารยธรรมเป็ นเพียงการสร้าง
ความชอบธรรมให้แก่สหรัฐอเมริกาในการที่ จะรักษาสิทธิ ในการใช้ความรุ นแรง หลังจากการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต3
ในอีกด้านหนึ่ งความคิดเรือ่ ง “การปะทะกันของอารยธรรม”กลับสอดคล้องกับความคิดของมหาชน
ข่าวสารที่ปรากฏในสือ่ และมีอทิ ธิพลต่อการเมือง ชี้ น�ำความสัมพันธ์ และการรับรูเ้ กีย่ วกับกันและกันระหว่าง
ตะวันตก และตะวันออกกลาง จนถูกเปรียบเทียบว่ามันเป็ นค�ำท�ำนาย (ที่แม่นย�ำ) ของโลกหลังสงครามเย็น4

อารยธรรมอิสลามในทัศนะของฮันทิงตัน

ฮัน ทิ ง ตัน เห็ น ว่า อารยธรรมอิ ส ลามและคริ ส ต์ เป็ นคู่ ขัด แย้ง กัน มายาวนานในประวัติ ศ าสตร์
มีปฏิสมั พันธ์กนั ด้วยความรุนแรง ตั้งแต่อิสลามเกิดขึ้ นและกลายเป็ นศาสนาที่มีอิทธิพล คริสต์และอิสลาม
ต่างฝ่ ายต่างมองกันว่าเป็ นคนอื่น ความขัดแย้งระหว่างประชาธิ ปไตยกับคอมมิวนิ สต์ในศตวรรษที่ 20
เป็ นเพียงฉากคัน่ เวลาที่มาบดบังความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมทั้งสองเพียงชัว่ คราวเท่านั้น5
ปั จจัยที่ทำ� ให้ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ ายมีความรุนแรงมากหรือน้อยคือ การเพิม่ -ลดประชากร
การขยายตัวของเทคโนโลยี พัฒนาการของเทคโนโลยี และกระแสศาสนานิ ยม

1
2
3
4
5

Huntington, Samuel P. (1993). The Clash of Civilizations?. Foreign Affairs magazine. (online). p 25.
Ibid. pp 25-26.
Wikipedia. (2021. june). Clash of Civilization. (online)
Assumpcao, Clara.(2020). Is Huntington’s “Clash of Civilizations” a Self-fulfilled Prophecy?.(online).
Huntington Samuel P.,(2011). The Clash of Civilizations. p 209.
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ฮัน ทิ ง ตัน อธิ บ ายเส้น ทางประวัติ ศ าสตร์ป ฏิ สัม พัน ธ์ร ะหว่า งสองอารยธรรมเป็ นความขัด แย้ง
ผลัดกันเป็ นฝ่ ายคุกคามและฝ่ ายตั้งรับ จากการเกิดศาสนาอิสลามในศตวรรษที่ 7 ตามมาด้วยการขยายอ�ำนาจ
ของชาวอาหรับ ไปสู่แอฟริกาเหนื อ ไอบีเรีย ตะวันออกกลาง ไปจนถึงภาคเหนื อของอินเดีย หลังจากนั้ น
ไม่กี่รอ้ ยปี สงครามครูเสดเป็ นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มจ�ำนวนประชากร และการปฏิรูป
ศาสนาในยุโรป นักรบครูเสดยึดครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และบางส่วนของเอเชียน้อย ก่อนจะล่าถอยออกมา
หลังจากนั้ นชาวเติร์กได้สร้างอาณาจักรออตโตมันและกลายเป็ นผูป้ กครองตะวันออกกลาง และบัลข่าน
ฮันทิงตันอ้างค�ำทีเ่ บอร์นาร์ด ลีวสิ เขียนไว้วา่ “ช่วงเวลาพันปี นับจากการยึดสเปนของพวกมัวร์ จนถึงการปิ ดล้อม
เวียนนาของพวกเติรก์ มีเพียงอารยธรรมอิสลามเท่านั้ นที่คุกคามจนอารยธรรมตะวันตกอยูใ่ นสภาพที่อาจ
จะไม่สามารถอยูร่ อดได้ และท�ำได้ถึงสองครั้งด้วย”1
หลังจากศตวรรษที่ 15 ตะวันตกกลับเป็ นฝ่ ายได้เปรียบอย่างช้าๆ ชาวคริสต์ขบั ไล่มสุ ลิมออกจากไอบีเรีย
พัฒนาการการเดินเรือของชาติยโุ รปท�ำให้สามารถหลีกเลีย่ งดินแดนทีอ่ ยูใ่ ต้การปกครองของมุสลิมเพือ่ ทีจ่ ะไปสู่
อินเดีย อาณาจักรออตโตมันถึงจะยังคงคุกคามยุโรปอยูแ่ ต่กค็ อ่ ยๆถอยให้กบั อ�ำนาจของรัสเซีย และออสเตรีย
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ดินแดนทีเ่ คยเป็ นของอาณาจักรออตโตมันตกอยูใ่ ต้การปกครองทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
ของอังกฤษ ฝรัง่ เศส และอิตาลี พอมาถึงปี 1920 ประเทศทีป่ กครองโดยชาวมุสลิมมีตรุ กี ตุรกี อิหร่าน ซาอุดอิ ารเบีย
และอัฟกานิ สถานเท่านั้น
การเสื่อมถอยของอาณานิ คมตะวันตกเกิดขึ้ นอย่างช้าๆหลังทศวรรษ 1920 และเห็นได้ชดั เจน
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี 1995 ประเทศกว่า 69 ประเทศ
เปลีย่ นจากการปกครองที่ไม่ใช่มสุ ลิมมาเป็ นการปกครองโดยมุสลิม และยังมีประเทศเอกราชกว่า 45 ประเทศ
ทีม่ ชี าวมุสลิมเป็ นประชากรส่วนใหญ่ ฮันทิงตันเตือนว่าความเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ เป็ นเรือ่ งน่าวิตกเมือ่ มองข้อเท็จจริง
ที่วา่ สงครามระหว่างประเทศต่างศาสนาที่เกิดขึ้ นในช่วงปี 1860-1929 ครึ่งหนึ่ งเป็ นมุสลิม กับคริสเตียน2
ฮันทิงตันเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้ นชัว่ ครั้งชัว่ คราวเมื่อเกิดกระแส
ศาสนานิ ยม เหมือนที่เกิดกับชาวคริสต์ในศตวรรษที่ 12 หรือที่เกิดกับชาวมุสลิมในปั จจุบนั (เขาไม่ได้มองว่า
ความเคร่งศาสนาแบบที่เกิดขึ้ นในหมูช่ าวมุสลิมปั จจุบนั เป็ นเรือ่ งที่มมี าแต่โบราณ) เขาอธิบายว่าความขัดแย้ง
เกิดจากธรรมชาติของศาสนาทัง้ สองทีเ่ ป็ นรากฐานของอารยธรรม ตะวันตก และอิสลามมีความแตกต่างทีส่ ำ� คัญ
คือขณะทีช่ าวมุสลิมไม่เคยเยกการเมืองออกจากศาสนา ชาวคริสต์ในตะวันตกแยกพระเจ้าและผูป้ กครองออกจากกัน
แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดในประเด็นนี้ เพิ่มเติม
ความขัดแย้งยังเกิดมาจากส่วนที่เหมือนกันของทั้งสองศาสนา คือการที่ศาสนาทั้งสองต่างก็นับถือ
พระเจ้าองค์เดียว มองความจริงเป็ นหนึ่ งเดียวว่าศรัทธาของตนเท่านั้นที่แท้จริงและเป็ นศรัทธาที่มวลมนุ ษย์
ควรยอมรับ ทั้งคริสต์และอิสลามมองโลกเป็ นคู่ตรงข้าม เขาและเรา ทั้งสองศาสนาเชื่อในการเผยแผ่ศรัทธา
ที่แท้จริงของตน รวมไปถึงการพิชิตดินแดน ญิฮดั หรือครูเสด ความเหมือนกันดังกล่าวของศาสนาทั้งสอง
ยังท�ำให้ท้งั สองศาสนาต่างจากศาสนาอื่นๆในโลก3
ฮันทิงตันอธิบายถึงปั จจัยที่น�ำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างอิสลาม และตะวันตกในยุคปั จจุบนั ดังนี้
ประการที่ หนึ่ งการเพิ่มจ�ำนวนของประชากรมุสลิมสร้างคนหนุ่ มที่ ตกงาน ขัดเคืองใจ ซึ่งมักจะถูกเกณฑ์
เข้าในกลุ่มความเชื่อทางศาสนา เกิดความกดดันในสังคม ชาวมุสลิมบางส่วนอพยพเข้าไปในโลกตะวันตก
1
2
3

Ibid p 210.
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อารยธรรมอิสลามกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางในทัศนะของ แซมมวล ฮันทิงตัน และเอ็ดเวิรด์ ซาอิด
สัญญา ชีวะประเสริฐ

ประการที่สองการฟื้ นฟูศาสนาอิสลาม ท�ำให้ชาวมุสลิมเกิดความมัน่ ใจในอัตลักษณ์ของตนเอง
และให้คุณค่ากับค่านิ ยม และอารยธรรมของตนเมื่อเทียบกับอารยธรรมตะวันตก
ประการที่ สามการที่ ตะวันตกพยายามที่ จะท�ำให้ค่านิ ยม และสถาบันของตนกลายเป็ นสากล
เพื่อที่จะรักษาความเหนื อกว่าทางทหาร และเศรษฐกิจ การแทรกแซงในความขัดแย้งของโลกมุสลิม ท�ำให้
เกิดความไม่พอใจอย่างสูงในหมูช่ าวมุสลิม
ประการที่สี่การล่มสลายของคอมมิวนิ สต์ ที่เคยเป็ นศัตรูของทั้งตะวันตก และอิสลาม เมื่อศัตรู
ที่เคยมีร่วมกันหายไป ความตระหนักว่าเป็ นศัตรูกนั ของทั้งคูก่ ลับมาอีก
ประการสุ ดท้ายโลกาภิวตั น์ ท�ำให้การมีปฏิสัมพันธ์ของชาวมุสลิ ม และชาวตะวันตกมีมากขึ้ น
กระตุน้ ให้ต่างฝ่ ายต่างยึดมัน่ ต่ออัตลักษณ์ของตน และมองเห็นความต่างของกันและกันอย่างชัดเจน ปั ญหา
เรื่องสิทธิของคนที่เป็ นสมาชิกอารยธรรมหนึ่ งที่อาศัยในประเทศที่ปกครองโดยอีกอารยธรรมจะรุนแรงขึ้ น
ทัง้ ในสังคมตะวันตก และมุสลิม ความอดทนต่อฝ่ ายตรงข้ามลดลงอย่างเห็นได้ชดั จากทศวรรษ 1980s และ 1990s1
ความขัดแย้งที่กลับคืนมาของทั้งสองอารยธรรมไม่ได้มปี ั ญหาเพียงแค่วา่ ใครเป็ นผูม้ อี ำ� นาจมากกว่า
แต่ยงั อยูท่ คี่ วามคิดเกีย่ วกับความถูก ผิด ของทัง้ ฝ่ ายต่างกันมาก ฮันทิงตันยืนยันว่าตราบใดทีอ่ สิ ลามยังเป็ นอิสลาม
ตะวันตกยังเป็ นตะวันตก ความขัดแย้งนี้ ก็จะด�ำเนิ นต่อไปเหมือนพันสี่รอ้ ยปี ที่ผ่านมา
ความขัดแย้งอิสลาม กับตะวันตกในประวัติศาสตร์เป็ นเรือ่ งของอาณาเขตซึง่ ในปั จจุบนั มีความส�ำคัญ
น้อยลงแล้ว ความขัดแย้งในยุคใหม่ทเี่ กิดระหว่างทัง้ สองอารยธรรมเปลีย่ นมาอยูใ่ นประเด็น เช่น การซื้ อขายอาวุธ
สิทธิมนุ ษยชน ประชาธิปไตย การควบคุมน�้ำมัน การอพยพย้ายถิ่น ผูก้ อ่ การร้ายอิสลาม และการแทรกแซง
ของตะวันตก2
กระแสการฟื้ นฟูศาสนาอิสลามที่เกิดขึ้ นในช่วงทศวรรษที่ 1980s -1990s ท�ำให้เกิดการต่อต้าน
ตะวันตกในหมูช่ าวมุสลิม เกิดความตระหนักถึงพิษร้ายของตะวันตกในสายตาชาวมุสลิม การปฏิเสธอิทธิพล
ของอเมริกา และยุโรปทั้งในแง่ การเมือง สังคม และศีลธรรม ผูน้ �ำในโลกมุสลิมไม่สามารถพูดถึงการปรับตัว
ให้เป็ นตะวันตกเหมือนทีเ่ คยพูดกันเป็ นธรรมดาในอดีตได้อกี แล้ว เป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะพบค�ำประกาศในโลกมุสลิม
ทีย่ กย่องคุณค่า และสถาบันแบบตะวันตก จากผูน้ �ำ  เจ้าหน้าที่ สถาบัน หรือสือ่ ของอิสลาม ตรงกันข้ามมีการเน้น
ความแตกต่างระหว่างอิสลาม และตะวันตก และความเหนื อกว่าของอารยธรรมอิสลาม มีการเรียกร้องให้มี
การปกป้ องอารยธรรมอิสลามจากการคุกคามของอารยธรรมตะวันตก ชาวมุสลิมกลัว และไม่พอใจอ�ำนาจ
ของตะวันตกและผลกระทบของมันต่อสังคมและความเชื่อของพวกเขา พวกเขามองวัฒนธรรมตะวันตกว่า
เป็ นวัตถุนิยม ฉ้อฉล ผุพงั และไร้ศีลธรรม แต่ก็ยงั มองว่ามันมีความยัว่ ยวนใจ ดังนั้นจึงต้องป้ องกันวิถีชีวิต
ของพวกเขาจากมัน มุ ส ลิ ม ต่ อ ต้า นตะวัน ตกไม่ใ ช่เ พราะพวกเขาเป็ นชาวคริ ส ต์ แต่ เ ป็ นเพราะพวกเขา
เป็ นคนไร้ศาสนา ในสายตาของมุสลิมตะวันตกที่เป็ นฆราวาสนิ ยมเลวร้ายกว่าตะวันตกที่ เป็ นคริสเตียน
ฮันทิงตันเปรียบเทียบว่าในช่วงสงครามเย็นตะวันตกตีตราฝ่ ายตรงข้ามว่าพวกคอมมิวนิ สต์ไร้ศาสนา แต่ตอนนี้
พวกเขากลายเป็ นพวกตะวันตกไร้ศาสนาในสายตามุสลิม
ฮันทิงตันเชือ่ ว่าไม่ใช่มแี ต่พวกมุสลิมหัวรุนแรงเท่านั้นที่มภี าพที่เลวร้ายของตะวันตก โอหัง โหดร้าย
ละโมบ อยูใ่ นใจ แต่ชาวมุสลิมทัว่ ๆไปก็มองตะวันตกเลวร้ายเช่นเดียวกัน รัฐมุสลิมที่เคยใกล้ชิดกับตะวันตก
อย่าง อิรกั ลิเบีย ซีเรีย อาฟกานิ สถาน เป็ นต้น ได้เปลี่ยนกลายเป็ นรัฐที่ไม่เป็ นมิตรหรือต่อต้านตะวันตก
(หมายถึ ง ปี ที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์จ�ำ หน่ า ย 1996) ประเทศมุ ส ลิ ม ที่ เ คยเป็ นพัน ธมิ ต รทางทหารกับ อเมริ ก า
1
2
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ในสงครามเย็น อย่างตุรกี และปากีสถาน ก็กำ� ลังถูกพลังของการเมืองอิสลามกดดันจนท�ำให้ความสัมพันธ์
กับตะวันตกลดน้อยลง ในปี 1995 มีเพียงคูเวตประเทศเดียวเท่านั้นที่เป็ นประเทศมุสลิมที่มีความสัมพันธ์
ที่ดีขึ้นกับตะวันตก ประเทศมุสลิมที่ใกล้ชิดกับอเมริกา ไม่ว่าจะเป็ นคูเวต ซาอุดิอารเบีย อียิปต์ อัลจีเรีย
ล้วนแต่พงึ่ พาอเมริกาทางทหาร หรือเศรษฐกิจทัง้ สิ้ น ฮันทิงตันเปรียบเทียบกับรัฐในยุโรปตะวันออกทีเ่ คยพึง่ พา
สหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็น ที่พร้อมจะแยกตัวออกไปเมื่อการอุปถัมภ์น้ันสิ้ นสุดลง1
ในขณะที่มกี ารต่อต้านตะวันตกในโลกมุสลิม โลกตะวันตกก็กำ� ลังเกิดความหวาดกลัว “การคุกคาม
ของอิสลาม” อิสลามถูกมองอย่างหวาดกลัวว่าจะเป็ นผูแ้ พร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ การก่อการร้าย และการอพยพ
ที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการเข้าสู่ยุโรป
ฮันทิงตันมองว่าหลังจากการปฏิวตั อิ สิ ลามในอิหร่านปี 1979 ความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตก กับอิสลาม
อยูใ่ นภาวะกึง่ สงคราม มีการต่อสูร้ ะหว่างบางส่วนของโลกมุสลิม (อิหร่าน ซูดาน อิรกั ลิเบีย ซีเรีย) กับอเมริกา
การก่อการร้ายจากฝ่ ายอิสลาม ซึ่งอเมริกาโต้ตอบด้วยการโจมตีทางอากาศ และการซุ่มโจมตี มีความรุนแรง
ในระดับที่ทำ� ให้สูญเสียชีวติ ทั้งสองฝ่ าย
ฮันทิงตันไม่เห็นด้วยกับการทีผ่ นู ้ �ำอเมริกากล่าวว่ามุสลิมทีเ่ กีย่ วข้องกับความรุนแรงเป็ นเพียงกลุม่ เล็กๆ
ทีถ่ กู ปฏิเสธโดยคนกลุม่ ใหญ่ในสังคมมุสลิม เขาเห็นว่าการทักท้วงต่อการใช้ความรุนแรงของขบวนการก่อการร้าย
อิสลามต่อตะวันตกแทบไม่มีให้เห็นจากประเทศมุสลิม(ในช่วงเวลาที่หนังสือ Clash of Civilizations เขียน)
ในอีกด้านหนึ่ งประเทศยุโรปและสือ่ มวลชนต่างก็นิ่งเฉยต่อความรุนแรงทีอ่ เมริกากระท�ำต่อมุสลิม ไม่เหมือนกับ
ในช่วงสงครามเย็นที่ชาติยุโรปมักจะแสดงท่าทีต่อการที่อเมริกาต่อต้านโซเวียต
ส�ำหรับฮันทิงตันแล้วปั ญหาหลักของตะวันตกไม่ใช่กลุ่มอิสลามหัวรุนแรง แต่เป็ นอิสลามทั้งหมด
ซึง่ เขาเห็นว่าเป็ นอารยธรรมทีผ่ คู ้ นถูกท�ำให้เชือ่ ในความเหนือกว่าของตน แต่หมกมุน่ อยูก่ บั ปมด้อยด้านพลังอ�ำนาจ
ของพวกตน ในทางตรงกันข้ามปั ญหาของอิสลามไม่ใช่เพียงแต่ CIA หรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐ แต่มนั คือ
อารยธรรมตะวันตกทัง้ หมด เป็ นอารยธรรมทีแ่ ตกต่างตรงข้ามกับอิสลาม เป็ นอารยธรรมทีเ่ ชือ่ ในความเป็ นสากล
ของตน เชือ่ ในความเหนือกว่าของตน อ�ำนาจทีอ่ ารยธรรมตะวันตกมีอยูเ่ หนื ออารยธรรมอืน่ ท�ำให้พวกเขารูส้ กึ ว่า
ตนเองมีพนั ธกิจที่จะขยายอารยธรรมของตนเองไปทัว่ โลก นี่ เป็ นส่วนผสมพื้ นฐานที่เพิม่ พลังให้กบั ความขัดแย้ง
ระหว่างอิสลาม และตะวันตก2

เอ็ดเวิรด์ ซาอิด

เอ็ดเวิรด์ ซาอิดถูกกล่าวถึงว่าเป็ นหนึ่งในนักคิดคนส�ำคัญทีส่ ดุ ของศตวรรษที่ 20 ผูม้ สี ว่ นในการให้กำ� เนิด
แนวคิดในการศึกษาแบบ “หลังอาณานิ คม” หนังสือ Orientalism ผลงานส�ำคัญของซาอิด ถูกแปลมากกว่า
20 ภาษาถูกกล่าวถึงว่า เป็ นหนังสือวิชาการที่สร้างข้อโต้แย้งมากที่สุดในรอบ 30 ปี มานี้ 3
เอ็ดเวิรด์ ซาอิด (1935-2003) เป็ นนักวิชาการด้านวรรณกรรมเปรียบเทียบชาวอเมริกนั เชื้ อสาย
ปาเลสไตน์ เขาเกิดที่เจรูซาเลม ปาเลสไตน์ ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ในครอบครัวชาวโปรเตสแตนต์
พ่อของซาอิดมีธุรกิจอยูใ่ นไคโรท�ำให้ครอบครัวต้องเดินทางไปมาระหว่างปาเลสไตน์ และอียิปต์ การก่อตั้ง
ประเทศอิสราเอลบนดินแดนปาเลสไตน์ในปี 1948 ท�ำให้ครอบครัวของเขากลับไปยังปาเลสไตน์ไม่ได้อีก
ในไคโรซาอิดวัย 13 มีความขัดแย้งกับครอบครัว และถูกไล่ออกจากโรงเรียน สองปี ตอ่ มาเขาถูกส่งไปอเมริกา
1
2
3

Ibid. pp 213-215.
Ibid. pp 215-217.
Edward said : on ‘orientalism’ (2005). (Online).

อารยธรรมอิสลามกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางในทัศนะของ แซมมวล ฮันทิงตัน และเอ็ดเวิรด์ ซาอิด
สัญญา ชีวะประเสริฐ

ที่อเมริกาซาอิดประสบความส�ำเร็จในด้านการศึกษา เขาเรียนจบที่พริ้ นซตัน และจบปริญญาโท
และเอกด้านวรรณคดีองั กฤษที่ฮาวาร์ด ท�ำงานเป็ นอาจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิ วยอร์ค ซึ่งเขาท�ำงานอยูจ่ นถึงปี 2003 ที่เขาเสียชีวติ 1
สงครามระหว่างอาหรับกับอิสราเอลในปี 1973 ความคิดเห็นโดยทัว่ ไปคาดว่ากองทัพอาหรับ
จะถูกบดขยี้ เหมือนกับที่เป็ นในการรบครั้งก่อนๆเพราะความล้าสมัย ขี้ ขลาด ไม่มีความสามารถในการรบ
แต่ พวกเขากลับท�ำการต่ อสูอ้ ย่างได้ผลในช่วงต้นของสงคราม ความส�ำเร็ จในช่วงแรกของสงครามของ
ชาวอาหรับเป็ นแรงบันดาลใจให้ซาอิด น�ำเอาความคิดทีไ่ ด้จากประสบการณ์ในการเป็ นคนทีอ่ ยูใ่ นสองอารยธรรม
มาเขียนเป็ นหนังสือ Orientalism ซึ่งกลายเป็ นผลงานที่สำ� คัญที่สุดของเขา2
นอกจากจะเป็ นนั กวิชาการที่ ทรงอิทธิ พลแล้วซาอิ ดยังเป็ นกระบอกเสี ยงให้กับชาวปาเลสไตน์
ในการเรียกร้องสิทธิ ผ่านการเขียนหนั งสือ บทความ การให้สมั ภาษณ์หนั งสือพิมพ์ และโทรทัศน์ รวมทั้ง
การเดินทางไปปาฏกถาในที่ต่างๆ
ในปี 1977 ซาอิดได้รบั เลือกให้เป็ นสมาชิกสภา Palestine National Council (PNC) ซึง่ เป็ นตัวแทน
ของชาวปาเลสไตน์ทง้ั ในดินแดนยึดครอง และทีเ่ ป็ นผูอ้ พยพ ซาอิดมีสว่ นในการท�ำให้เกิดการเจรจา ระหว่าง องค์กร
ปลดปล่อยปาเลสไตน์ (PLO) ที่มียสั เซอร์ อาราฟั ตเป็ นผูน้ �ำ กับรัฐบาลอิสราเอล ที่เมดริดในปี 1991 แต่เขา
ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในการประนี ประนอมทั้งที่เมดริดและที่ออสโล ที่ตามมา ท�ำให้เขาลาออกจากการเป็ น
สมาชิก PNC เขาเห็นว่าข้อตกลงของฝ่ ายอิสราเอลมีเพียงสัน้ ว่ายอมรับ PLO ในฐานะผูแ้ ทนของชาวปาเลสไตน์
แต่สว่ นของ PLO มีขอ้ ความยาวเป็ นหน้าทีก่ ล่าวขอโทษส�ำหรับการก่อการร้าย ให้สญ
ั ญาว่าจะยกเลิกและไม่ทำ� อีก
ยอมรับอิสราเอลและการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ ตกลงเรือ่ งของรัฐที่ไม่มกี ารประกาศดินแดนอย่างเป็ นทางการ
ซาอิดพยายามเรียกร้องในเรื่องการอยูร่ ่วมกันระหว่างวัฒนธรรม เขาติดต่อกับปั ญญาชน ศิลปิ น
นักสร้างหนังชาวอิสราเอล รวมกับเดเนี่ ยล บาเรน บอร์ม (Daniel Barenboim) นักดนตรีเชื้ อสายยิวที่มชี อื่ เสียง
ตั้งวงออเคสตร้า (ซาอิดเคยคิดจะเรียนดนตรีเพือ่ เป็ นนักดนตรีอาชีพ) ที่เป็ นการร่วมงานกันระหว่างนักดนตรี
ชาวยิว และอาหรับ
ในช่วงบั้นปลายชีวติ เขาเริ่มหมดหวัง และคิดว่าอาจจะไม่มีรฐั ปาเลสไตน์เกิดขึ้ นได้ เขายังเป็ นกังวล
ถึงความขัดแย้งที่จะตามมาหลังเหตุการณ์ 9 11 และสงครามอิรกั
ตลอดชีวิตของเขาการเป็ นคนพลัดถิ่นที่ อยู่ระหว่างสองวัฒนธรรมส่งผลให้เขารูส้ ึกเป็ นคนนอก
อยูต่ ลอดเวลา จากการเป็ นชาวโปรเตสแตนต์ในย่านออโธด๊อกซ์ การเป็ นชาวปาเลสไตน์ในอียปิ ต์ และการเป็ น
ชาวอาหรับในอเมริกา แต่มนั ท�ำให้เขามีมมุ มองเฉพาะตัวทีส่ ง่ ผลต่อผลงานทางวิชาการของเขา ก่อนทีเ่ ขาจะเสียชีวติ
“ความปรารถนาสุดท้ายของเขาคือการฝังร่างไว้ในเลบานอน ดินแดนทีแ่ ม่ของเขาเกิด ให้ใกล้ทสี่ ดุ กับปาเลสไตน์
ดินแดนที่เขารูส้ กึ ว่าตนถูกเนรเทศออกมา ท�ำให้เขาต้องค�ำสาปของการเป็ นผูพ้ ลัดถิ่นทั้งชีวติ และความตาย”3

บูรพคดีศึกษา

บูรพคดีศกึ ษา หรือ Orientalism เป็ นค�ำทีซ่ าอิดน�ำมาใช้หมายถึงความรูแ้ ละกระบวนการในการสร้าง
ความรูเ้ กี่ยวกับตะวันออกของตะวันตก ความรูน้ ี้ ไม่ได้เป็ นอิสระจากกันแต่มันถู กสะสม ส่งต่อ ต่อยอด
จนกลายเป็ นคลังความรู ้ เป็ นสาขาวิชาทีม่ นี ักวิชาการผูเ้ ชีย่ วชาญ มีสถาบันทางการศึกษา ทีส่ ร้างความรูเ้ กีย่ วกับ
1
2
3

Al Jazeera World,(2018.November). Edward Said: 'Out of Place'. Youtube.(Online)
Media Education Center. (2005). Edward Said: On Orientalism. (online).
Al Jazeera World,(2018.November). Edward Said: 'Out of Place'. Youtube.(Online)
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ตะวันออกสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่งซาอิดเห็นว่ามันเป็ นความรูท้ ี่บิดเพี้ ยนจนถึงกับว่า “ตะวันออกนั้ น
แทบจะเป็ นสิง่ ที่ตะวันตกสร้างขึ้ นมา”1 มันเป็ นภาพของคนอืน่ ที่แตกต่างตรงข้ามที่ตะวันตกสร้างขึ้ น โดยเฉพาะ
ตัง้ แต่ปลายศตวรรษที่ 18 ตะวันตกกลายเป็ นสมัยใหม่ และขยายอ�ำนาจอาณานิ คมสูต่ ะวันออก ความรูเ้ กีย่ วกับ
ตะวันออกถูกผลิตออกมาเป็ นจ�ำนวนมาก ชาวยุโรปผูม้ อี ำ� นาจเหนื อกว่าสร้างภาพตะวันออกอย่างเหมารวมง่ายๆ
และไม่เปลี่ยนแปลง เสนอความด้อยกว่าของตะวันออกที่ ตรงข้ามกับตะวันตกผูเ้ จริญ ในแบบเหยียดผิ ว
ความคิดเกี่ยวกับความรูท้ ี่ผูกอยูก่ บั วิชาการแบบสมัยใหม่ของตะวันตกท�ำให้ตะวันตกคิดว่าตนเองรูเ้ กี่ยวกับ
ตะวัน ออกยิ่ ง กว่า ชาวตะวัน ออกเองเสี ย อี ก ซาอิ ด เห็ น ว่า ความรู เ้ หล่ า นี้ ไม่ ไ ด้ท�ำ ให้เ ห็ น ความเป็ นจริ ง
แต่มนั เป็ นภาพของอ�ำนาจที่ตะวันตกมีเหนื อตะวันออก เพื่อให้ความชอบธรรมกับระบอบอาณานิ คม
ซาอิดให้ความหมายของบูรพคดีศกึ ษาเป็ น 3 แบบ ซึง่ ล้วนแต่เกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ส่งอิทธิพลต่อกัน
แบบแรกคือความรูต้ ามแบบวิชาการที่ถกู ผลิตในสถาบันการศึกษา ไม่วา่ ใครที่สอน เขียน หรือท�ำวิจยั เกีย่ วกับ
ตะวันออก ไม่วา่ จะอยูใ่ นสาขาวิชาใด ทัง้ มานุษวิทยา ประวัตศิ าสตร์ ภาษาศาสตร์ และอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วกับตะวันออก
ต่างก็เป็ นนักบูรพคดีศึกษา
แบบที่สองหมายถึงวิธีคิดของชาวตะวันตกที่มองเห็นตะวันออก กับตะวันตกมีความแตกต่างกัน
อย่างสิ้ นเชิง ซึง่ ปรากฎอยูใ่ นงานของนักเขียนจ�ำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นนักประพันธ์ กวี นักปรัชญา นักทฤษฎีการเมือง
ไปจนถึงเจ้าหน้าที่อาณานิ คม ที่มภี าพของความแตกต่างระหว่างตะวันตก กับตะวันออกเป็ นจุดเริ่มต้นในงาน
ของเขา คนกลุม่ หลังนี้ มีจำ� นวนมาก วิคเตอร์ ฮูโก้ ดังแต้ หรือคาร์ล มาร์กซ์ ก็เป็ นผูส้ ร้างงานแบบบูรพคดีศกึ ษา2
ความหมายทีส่ ามซาอิดอธิบายว่าบูรพคดีศกึ ษาคือ การสร้างความรูเ้ กีย่ วกับตะวันออกเพือ่ ทีต่ ะวันตก
จะได้มีอำ� นาจเหนื อตะวันออก สิ่งนี้ เห็นได้ต้งั แต่ปลายศตวรรษที่ 18 เมื่อตะวันตกขยายอ�ำนาจอาณานิ คม
ในดินแดนตะวันออก เริม่ จากสงครามนโปเลียนบุกอียปิ ต์ เป็ นจุดเริม่ ต้นของความสนใจในตะวันออกอย่างมากมาย
ของยุโรป เกิดการตระหนักรูถ้ งึ การมีอยูข่ องตะวันออก จากเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงจีน การสร้างความรู ้ การอธิบาย
และการสอนเกีย่ วกับตะวันออก เป็ นเครือ่ งมือส�ำคัญของตะวันตกในการมีอำ� นาจเหนือตะวันออก เกิดนักวิชาการ
อาชีพที่ศึกษาตะวันออกด้วยวิธีหาความรูส้ มัยใหม่ ท�ำให้บรู พคดีศึกษากลายเป็ นความจริงตามแบบสมัยใหม่
เป็ นวิชาการ และถูกอธิบายโดยแนวคิดที่มีอิทธิพลในยุโรปขณะนั้ นตั้งแต่ปฏิฐานนิ ยม ไปจนถึงมาร์กซิสต์
เกิดสถาบันทีม่ จี ดุ มุง่ หมายในการศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับตะวันออกโดยเฉพาะ ภาพของตะวันออกปรากฎในงาน
ของทั้งนักวิชาการ นักประพันธ์ กวี นักปรัชญา จิตรกร3 “โดยภาพกว้างเมือ่ ถึงศตวรรษที่ 18 บูรพคดีศกึ ษาคือ
การศึกษาดินแดนของไบเบิ้ ล ภาษาเซมิตคิ อิสลาม...พอถึงกลางศตวรรษที่ 19 บูรพคดีศกึ ษากลายเป็ นขุมสมบัติ
มหาศาล ที่ยากจะจินตนาการถึง”4 บูรพคดีศึกษากลายเป็ นวาทะกรรมที่เป็ นระบบระเบียบ เป็ นประเพณี
ของความคิดของตะวันตก ที่มีเครือข่ายมหึมาที่เสนอภาพของตะวันออก ทั้งทางการเมือง สังคม การทหาร
อุดมคติ วิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่จินตนาการ และมันมีอำ� นาจจนไม่มีใครที่จะคิด เขียน หรือกระท�ำการใดๆ
เกีย่ วกับตะวันออกอย่างเป็ นอิสระ โดยไม่ถกู จ�ำกัดความคิด หรือการกระท�ำโดยข้อมูลจากบูรพคดีศึกษา5
ซาอิดเห็นว่าบูรพคดีศกึ ษาเป็ นการแสดงภาพตะวันออกทีบ่ ดิ เบี้ ยว เป็ นภาพของตะวันออกในความคิด
ของตะวันตก ที่อธิบายตะวันออกเป็ นคนอื่นที่แยกห่าง และตรงกันข้ามกับที่ตะวันตกมองตัวเอง เช่นเมื่อ
1
2
3
4
5

Said, Edward W. (2003). Orientalism. p.1.
Ibid.pp.2-3.
Ibid.pp.42-43.
Ibid.p. 51.
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นักปกครองอาณานิ คมในศตวรรษที่ 19 พูดเปรียบเทียบชาวยุโรป กับชาวอียปิ ต์ ภาพที่ชาวยุโรปมองตนเอง
อย่าง “มีเหตุผล พูดความจริงอย่างไม่คลุมเครือ มีตรรกะโดยธรรมชาติ อยากรูอ้ ยากเห็นและแสวงหาข้อพิสจู น์”
ชาวตะวันออกถูกท�ำให้เป็ นด้านตรงข้าม “เหตุผลของพวกเขาไม่ปะติดปะต่อ ไม่สามารถหาข้อสรุปง่ายๆ
จากสิง่ ที่เห็นชัดแจ้งอยูแ่ ล้ว ถ้าให้เขาอธิบายเรือ่ งอะไรมักจะยืดยาว และอาจกล่าวขัดแย้งกันเองถึง 12 ครัง้ ”1
เรี่องราวส�ำคัญของบูรพคดีศึกษาคือตะวันออกที่แตกต่าง ตรงข้ามกับตะวันตก อ่อนแอ ไร้ความสามารถ
เป็ นหน้าที่ของตะวันตกที่จะต้องเข้าไปจัดการ หรือปกครอง การแสดงภาพตะวันออกในแบบนี้ แทบไม่เคย
เปลีย่ นแปลง จากผูป้ กครองอาณานิคมชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 จนถึงเฮนรี่ คิสซิงเจอร์รฐั มนตรีการต่างประเทศ
และทีป่ รึกษาด้านความมัน่ คงของสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1970s ก็ยงั อธิบายถึงโลกทีแ่ บ่งแยกเป็ นสองส่วน
โลกที่พฒ
ั นาแล้ว (Post-Newtonian) และโลกที่ยงั ไม่พฒ
ั นา (Pre-Newtonian) และเป็ นหน้าที่ของคนในโลก
2
ที่พฒ
ั นาแล้วที่จะเป็ นผูจ้ ดั การกับระเบียบของโลก
ซาอิดไม่ได้หมายความว่าความรูเ้ กี่ยวกับตะวันออกเป็ นเรื่องแต่งขึ้ นตามใจของนั กบูรพคดีศึกษา
หรือเป็ นแผนร้ายของยุโรปทีจ่ ะควบคุมตะวันออกแต่ “ความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำความเข้าใจ บางกรณีกลายเป็ นการควบคุม
จัดการ...มันคือวาทะกรรมที่โดยไม่ได้ต้งั ใจได้ตอบสนองต่อความสัมพันธ์และอ�ำนาจการเมืองอย่างตรงๆ
เป็ นผลจากปฏิสมั พันธ์ของอ�ำนาจหลายรูปแบบ”3
ค�ำอธิบายเกีย่ วกับบูรพคดีศกึ ษาของซาอิดท�ำให้เกิดข้อถกเถียงมากมาย ความคิดทีว่ า่ ความรูเ้ กีย่ วกับ
ตะวันออกทีส่ ร้างโดยชาวตะวันตกเกิดจากมายาภาพทีส่ ง่ ต่อกันมาในอารยธรรมตะวันตก และการอยูใ่ นสถานะ
ทีม่ อี ำ� นาจทีเ่ หนือกว่าของอาณานิคมตะวันตก เป็ นความคิดทีถ่ กู สานต่อจนกลายเป็ นแนวคิดแบบ “หลังอาณานิคม”
ผูท้ ไี่ ม่เห็นด้วยกับซาอิดก็โต้เถียงเกีย่ วกับงานของเขาตัง้ แต่เรือ่ งเจตนาในการเขียนงานของเขา เบอนาร์ด ลีวสิ
นักบูรพคดีศึกษาชาวอังกฤษกล่าวว่าซาอิดมีเจตนาทางการเมืองที่จะป้ ายสีนักบูรพคดีศึกษาว่าสมรูร้ ว่ มคิดใน
การสร้างความชอบธรรมให้กบั บทบาทของอาณานิคมอังกฤษ และฝรัง่ เศสในดินแดนตะวันออก รวมไปถึงสนับสนุน
นโยบายอาณานิ คมแบบใหม่ และการสนับสนุ นอิสราเอลของอเมริกาในปั จจุบนั ในด้านวิธีการศึกษาของซาอิด
ลีวสิ วิจารณ์วา่ ซาอิดจงใจเลือกเฉพาะงานเขียนบูรพคดีศึกษาที่สอดคล้องกับข้อเสนอของตนเองมาอภิปราย4

อารยธรรมอิสลามในทัศนะของซาอิด

ซาอิดไม่ใช่นักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางโดยตรงเช่นเดียวกับฮันทิงตัน เขากล่าวถึง
ตัวเองว่าเป็ น “นักมนุ ษย์ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอเมริกา และยุโรป มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านวรรณคดี
เปรียบเทียบ” และหนังสือ Orientalism “เป็ นเรื่องเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความคิด ประวัติศาสตร์ และอ�ำนาจ
มากกว่าที่จะเกี่ยวกับ การเมืองในตะวันออกกลางอย่างตรงไปตรงมา”5 เขาคิดว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรูข้ องบูรพคดีศึกษากับความเป็ นจริงของตะวันออก แต่นัน่ ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการศึกษา สิ่งที่เขาต้องการ
ศึกษาคือความสอดคล้องกันระหว่างบูรพคดีศึกษา กับความคิดเกี่ยวกับตะวันออก (ของตะวันตก) ไม่ว่า
มันจะสอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องกันเลยกับความเป็ นจริง6
1
2
3
4
5
6
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อย่างไรก็ตามซาอิดเห็นว่าบูรพคดีศึกษาสมัยใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 เป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ของอังกฤษ และฝรัง่ เศสเกีย่ วกับชาวอาหรับ และอิสลาม ในตะวันออกกลาง ซึง่ เป็ น “แหล่งของ
ความมัง่ คัง่ และอาณานิ คมที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป เป็ นที่มาของอารยธรรม และภาษา เป็ นคูแ่ ข่งทางวัฒนธรรม
และเป็ นภาพของคนอื่น (the Other) ที่ลึกซึ้ งและถูกหวนคิดถึงมากที่สุด”1เมื่อชาวอเมริกนั เข้ามามีบทบาท
และอ�ำนาจในตะวันออกกลางหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 พวกเขาก็ได้รับเอาภาพจากบูรพคดี ศึกษา
ของยุโรปนี้ ไปด้วย
ซาอิดอธิ บายถึ งประสบการณ์ของยุโรปต่อตะวันออกกลาง และอิ สลามว่า ดิ นแดนตะวันออก
ที่อยูต่ ิดกับยุโรปเป็ นดินแดนที่ชาวยุโรปรูจ้ กั มาตั้งแต่โบราณแล้ว ทั้งจากเรื่องราวในไบเบิ้ ล และการแผ่ขยาย
ของศาสนาคริสต์ การเดินทางของมาร์โคโปโล เมื่ออิสลามเข้าไปสู่ยุโรปในตอนต้นยุคกลาง ศาสนาอิสลาม
ส�ำหรับชาวยุโรปแล้วเป็ นการปลอมแปลงศาสนาคริสต์ทพี่ วกเขารูจ้ กั ดีอยูแ่ ล้ว การรุกรานของอิสลามเป็ นภัยคุกคาม
ของยุโรปที่ทำ� ให้เกิดยุคของความกลัว บันทึกของชาวยุโรปถึงอิสลามอย่างเช่น “พวกเขามาเหมือนเหมือนฝูงผึ้ ง
และโดยการใช้กำ� ลังพวกเขาท�ำลายทุกอย่าง”2 การที่อิสลามกลายเป็ นสัญลักษณ์ของความน่ าหวาดกลัว
ไม่ได้เกิดขึ้ นอย่างไร้เหตุผล ส�ำหรับยุโรปแล้วอิสลามกลายเป็ นความทรมานทีย่ าวนานต่อมาจนกระทัง่ ถึงยุครุง่ เรือง
ของอาณาจักรออตโตมันในศตวรรษที่ 17
ชาวคริสต์ทำ� ความเข้าใจศาสนาอิสลามในฐานะสิ่งแปลกปลอม และเข้าใจผ่านความคิด ค�ำศัพท์
และจินตนาการในแบบชาวคริสต์ อย่างเช่นการเรียกอิสลามว่าลัทธิมฮู มั มัด เหมือนกับว่าสถานะของมูฮมั มัด
ในหมู่ชาวมุสลิมไม่ต่างจากพระคริสต์ส�ำหรับชาวคริสต์ ส�ำหรับชาวคริสต์แล้วมูฮัมมัดเป็ นคนหลอกลวง
ดังนั้นด้วยเหตุผลแบบวรรณกรรม นักเขียนชาวยุโรปในยุคกลางจึงแสดงภาพมูฮมั มัด เป็ นคนมักมากในกาม
คนทรยศ แต่สิ่งหนึ่ งที่นักเขียนยุโรปละเลยคือ ความหมายของคัมภีรก์ ุรอ่าน มุสลิมคิดและไร และมันท�ำให้
เขาท�ำอะไรในสถานการณ์ตา่ งๆ นอกจากจะบอกเป็ นนัยว่าค�ำสอนในกุรอ่านอาจท�ำให้ชาวคริสเตียนหลงผิดได้
ศาสนาอิสลามไม่สามารถถูกมองว่าเป็ นค�ำสอน และความศรัทธาเช่นเดียวกับค�ำสอน และความศรัทธาของ
ชาวคริสต์ได้3
ซาอิดอธิบายว่าภาพของอิสลาม เป็ นตัวแทนภาพของตะวันออกที่สำ� คัญในความคิดของชาวยุโรป
ซึ่งเป็ นภาพที่น่ารบกวนใจ เพราะการที่อิสลามมีความใกล้เคียงกับคริสต์ ทั้งในด้านภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรม
อิสลามคือดินแดนของไบเบิ้ ล ภาษาของอิสลามเป็ นภาษาตระกูลเดียวกับฮิบรู อิสลามเป็ นผูส้ บื ทอดของศาสนายิว
ที่ยืมเรื่องราวของศาสนาคริสต์ไปใช้ จนสามารถท�ำให้เกิดความส�ำเร็จทางการเมือง การทหารครั้งยิ่งใหญ่
อารยธรรมอิสลามเคยรุง่ เรืองยิง่ กว่าอารยธรรมใดในยุโรป การคุกคามของอิสลามต่อยุโรปเกิดขึ้ นอย่างยาวนาน
ค�ำว่า Orient ไม่ได้หมายความเฉพาะเพียงแค่เอเชีย หรือตะวันออก แต่มนั มีความหมายว่าห่างไกล แปลกหู
แปลกตา ค�ำๆ นี้ ส�ำหรับชาวยุโรปแล้วหมายถึงดินแดนอิสลามเป็ นหลักมาจนถึงศตวรรษที่ 18 ก่อนที่ดินแดน
ตะวันออกอื่นๆที่อยูห่ า่ งไกลและไม่เคยเป็ นภัยจะเข้ามาอยูใ่ นความคิดของชาวยุโรป แต่ชาวตะวันตกยังคงใช้
ภาพของอิสลามเป็ นแม่แบบในการอธิบายถึงชาวตะวันออกอื่นๆ4 ภาพลักษณ์ของชาวมุสลิมที่อยูใ่ นความคิด
ของชาวยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 กลายเป็ นแหล่งข้อมูลในการสร้างบูรพคดีศึกษาสมัยใหม่ที่เริ่มตั้งแต่
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ปลายศตวรรษที่ 181 อิสลามถูกมองอย่างง่ายๆ เป็ นภาพเหมารวมตายตัวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แบ่งแยก
แตกต่างอย่างตรงข้ามกับตะวันตก อ่อนแอและด้อยกว่า ในลักษณะของการเหยียดผิวซาอิดได้อภิปรายข้อเขียน
ของนักบูรพคดีจำ� นวนมากไว้ในหนังสือ Orientalism ของเขาว่ามันเป็ นผลผลิตของตะวันตก ที่เป็ นผลมาจาก
ความเหนื อกว่าของอ�ำนาจอาณานิ คม ซึง่ ซาอิดเห็นว่าประเพณีของความคิดแบบนี้ ยังคงสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั
โดยอเมริกาที่เป็ นผูร้ บั สืบทอดบูรพคดีศึกษาต่อจากยุโรป อย่างที่เห็นภาพของอิสลามในสื่อของอเมริกา
หรือในค�ำพูดเพื่อสนับสนุ นสงครามอิรกั อย่าง “ผูค้ นที่นัน่ ต่างจากเราอย่างมาก ไม่มีความซาบซึ้ งในคุณค่า
ที่เราเชื่อมัน่ ” หรือ “ก�ำลังอ�ำนาจเป็ นภาษาเดียวที่คนพวกนี้ เข้าใจ”2
ซาอิดจึงเห็นว่าความคิดเรื่องการปะทะกันของอารยธรรมในแบบของฮันทิงตันเป็ นความคิดแบบ
บูรพคดีศกึ ษาทีแ่ บ่งแยกเป็ นเขากับเราอย่างเด็ดขาด มองแต่ละอารยธรรมเป็ นแผ่นเดียวกันทีไ่ ม่มคี วามแตกต่าง
ภายใน สืบทอดความคิดจากระบอบอาณานิ คม กระตุน้ ให้เกิดความเกลียดชัง เพื่อที่จะให้ความชอบธรรม
แก่การใช้อำ� นาจของตะวันตก หรืออเมริกา3

บทส่งท้าย

ในค�ำอธิบายเรือ่ งการปะทะของอารยธรรมของฮันทิงตัน และบูรพคดีศกึ ษาของซาอิด ทัง้ คูต่ า่ งก็มองเห็น
สิง่ เดียวกันคือสภาพทีม่ นุษย์สร้างความแตกต่างแบ่งแยกกันเป็ นเรา เป็ นเขา และมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้ความแตกต่างนี้
สร้างความขัดแย้ง ฮันทิงตันเสนอให้ตะวันตกผูม้ ีอำ� นาจเหนื อกว่าอารยธรรมอื่นๆ ใช้สถานการณ์นี้เพื่อเพิ่ม
ความได้เปรียบโดย“ยอมรับลักษณะเฉพาะตัวของอารยธรรมของตน เลิกคิดทีจ่ ะเป็ นอารยธรรมสากล รวมตัวกัน
เสริมสร้าง และรักษาความเป็ นตะวันตกเพื่อต่อต้านการท้าทายจากอารยธรรมที่ไม่ใช่ตะวันตก” แต่ก็ยงั ให้
ค�ำแนะน�ำว่า “การหลีกเลีย่ งสงครามโลกแห่งอารยธรรม ขึ้ นอยูก่ บั ผูน้ �ำโลกทีจ่ ะยอมรับ และร่วมมือเพีอ่ จะรักษา
ลักษณะความหลากหลายทางอารยธรรมของการเมืองโลกเอาไว้”4
ขณะที่ซาอิดมองเห็นว่าความแตกต่าง แบ่งแยกเป็ นสองฝ่ ายที่ต่างกันอย่างตรงกันข้าม คือการสร้าง
ความรูท้ ี่ผิดเพี้ ยน เขามองโลกอย่างอุดมคติวา่ มนุ ษย์ควรจะหลุดพ้นจากการแบ่งแยกอันเป็ นเท็จ “การลดค่า
อย่างเลวร้ายของการกวาดต้อนผูค้ นเข้าไปในการรวมกลุม่ ทีป่ ระเมินอย่างง่าย “อเมริกา” “ตะวันตก” หรือ “อิสลาม”
การสร้างอัตลักษณ์รวมหมูข่ องปั จเจกกลุม่ ใหญ่ ซึง่ แท้จริงแล้วมีความต่าง ไม่ควรจะถูกให้คา่ อีกต่อไป ที่จริงแล้ว
ต้องถูกยับยัง้ เพราะความเลวร้ายของการมองผูค้ นเช่นนั้น เป็ นการลดค่าของคน และสนับสนุ นอ�ำนาจ”5
ถ้ามองจากสิง่ ทีเ่ กิดขึ้ นในตะวันออกกลางตัง้ แต่สหรัฐอเมริกาเข้ามามีอทิ ธิพลหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
นโยบายแสวงหาความได้เปรียบจากสถานการณ์ มองตะวันออกกลางว่าแตกต่างและต้องจัดการด้วยวิธี
ทีต่ า่ งจากวิธที ใี่ ช้กนั ในตะวันตก ซึง่ ฮันทิงตันเป็ นผูม้ สี ว่ นในการก�ำหนดนโยบายเหล่านี้ ด้วย ได้สร้างความเสียหาย
อย่างหนั กต่อภูมิภาคนี้ อย่างต่อเนื่ อง ขณะที่ถา้ มองนโยบายการรับผูอ้ พยพจากซีเรียของหลายๆ ประเทศ
น่าจะพอถือได้วา่ ท�ำด้วยมุมมองของมนุ ษยธรรมทีไ่ ม่แบ่งแยก และได้ชว่ ยเหลือผูค้ นเป็ นจ�ำนวนมาก เราอาจมอง
ฮันทิงตันในฐานะคนที่มองความเป็ นจริงของโลกที่โหดร้าย แต่ซาอิดคือคนที่เสนอให้เราท�ำให้โลกดีขึ้นด้วย
การมองความจริงอย่างที่มนั เป็ น
1
2
3
4
5
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