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บทนํา 
 
ปญหาและความสําคัญของการวิจัย 
                      
                   สังคมเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย มนุษยเกิดขึ้นมาในสังคม ดํารงชีวิตอยูและตายจากไป
ดังนั้นอิบนุคอลดูนจึงไดช้ีแจงไวในหนังสือช่ือ “อัล-มุก็อดดิมะฮฺ” วา “การอยูรวมกันของมนุษยใน
สังคมนับเปนสิ่งจําเปน” (Ibn  Khaldun, 1963 : 99) ดังเชนที่บางคนเคยกลาวไววา “โดยธรรมชาติ
แลวมนุษยเปนผูมีอารยธรรม” (อับดุลกะรีม  ไซดาน, 2525 : 15) 
                   การอาศัยอยูในสังคมดังกลาวทําใหมนุษยไดรับอิทธิพลจากสังคมที่อาศัยอยู  จิตใจของ
มนุษยจะออนแอหรือเขมแข็งขึ้นอยูกับสังคม  ดังที่ทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัล
ลัม) ไดช้ีใหเราเห็นความจริงในขอนี้วา 

                    “راِنهأوُينّص دانِهُِّيهو فأَبواُه الِفطرِة مولوٍديوَلُدعلى آلُّ ”
ความวา “เด็กทุกคนเกิดมาดวยธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ พอแมของเขาจะทําให เขาเปนยิวหรือ          
คริสเตียน ” (เปนสวนหนึ่งของหะดีษที่บันทึกโดยบุคอรีย  กิตาบที่ 23 บาบที่ 92 หะดีษหมายเลข 
1385) เพราะพอแมนั้นเปนผูมีอิทธิพลตอลูกในสังคมเล็ก ๆ เบื้องตน และสังคมจะผลักดันใหเด็ก
กระทําความชั่วหรือกระทําความดี หากพอแมเปนผูที่หลงทาง ทั้งสองก็จะเปนแรงผลักดันใหลูก
หลงทาง และออกจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)1 ไดทรงสรางขึ้นมา 
หากวาพอแมดี ก็จะทําใหลูกยังคงอยูในธรรมชาติบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺทรงสรางขึ้นมาดวย เชนเดียวกับ
ที่สังคมใหญ ๆ จะมีอิทธิพลตอบุคคลทั้งในทางที่ดีและเลว 
                   สังคมที่ดีเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน เพราะวาสิ่งที่มุสลิมตองกระทําคือการอิบาดะฮฺ 
เคารพภักดีตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว ดังคําตรัสของอัลลอฮฺไววา 

 

                                                 
1 คําวา “ซุบฮานะฮุวะตะอาลา” เปนคําสรรเสริญกลาวตอทายช่ือพระองคอัลลอฮฺ มีความหมายวา “มหาบริสุทธิ์แด
พระองคผูทรงไวซึ่งความสูงสงยิ่ง” 
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ความวา “และขามิไดสรางญินและมนุษยขึ้นมาเพื่ออ่ืนใด นอกจากเพื่อใหเคารพภักดีตอขา ” (บท
อัล  ซารียาต อายะฮฺที่ 56) ดวยเหตุนี้จึงถือวาจําเปนที่มุสลิมทุกคนตองใหความสนใจกับสังคมที่เขา
อาศัยอยูและขจัดสิ่งชั่วรายใหหมดสิ้นไปเมื่อมันเกิดมีขึ้น (อับดุลกะรีม ไซดาน, 2525 :110 -113 ) 
แตสังคมไดรับความเสียหายในกํามือของผูที่มีความหลักแหลมในมุมหนึ่งของศาสนาและแนว
ความคิด บางคนเนนในเรื่องแหงจิตใจละทิ้งในเรื่องของวัตถุแหงโลกนี้มองโลกเปนสิ่งลวงตา บาง
คนเนนในเรื่องวัตถุนิยมที่ละทิ้งในเรื่องแหงจิตใจและวัฒนธรรม  เจตคติทั้งคูกอใหเกิดภัยภิบัติ
ทําลายความสันติและความพอใจของมนุษย อันเนื่องจากมนุษยประกอบดวย 2   องคประกอบ  1. 
จิตวิญญาน     2.  รางกาย ที่ออนแอ ดังคําตรัสของอัลลอฮฺในอัลกุรอานบทอัลนิซาอฺ อายะฮฺที่ 28 วา 

 
ความวา “อัลลอฮฺทรงประสงคท่ีจะผอนผัน ( โทษ ) จากพวกเจาและมนุษยถูกสรางมาในสภาพ    
ออนแอ ” นอกจากนั้นเดสกาตซ1 ไดกลาววา “เราจะตองยอมรับรูวา ธรรมชาติของเราออนแอ” (อาง
ใน จํานงค   ทองประเสริฐ, 2534 : 77) มนุษยจึงตองการอํานาจเปนที่พึ่งพาอาศัยของจิตวิญญานและ
ตองการสังคมเปนที่พึ่งพาอาศัยของรางกาย นั้นคือจินตนาการอิสลามที่ทําใหการมอบภาระกิจให
กับมวลมนุษยจะอยูในรูปแบบกลุมชน ดังที่อัลลอฮฺใชในการเรียกผูศรัทธาโดยใชพหูพจนคือ    ا  ي

ا  ن  أيه نوا  الذي ความวาโ อบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย พระองคมิไดใชเอกพจนคือ   أم ا   ا  ي وء  أيه  الم
 ความวาโอผูศรัทธา (ดูal-Qardawi, 1993 : 6)  من

                   สังคมมุสลิมเปนสังคมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เปนสังคมแหงพระเจา มนุษย จรรยา
มารยาทและความเสมอภาคระหวางบุคคล สังคม วัตถุ เศรษฐกิจและการเมือง กฎหมายและ       
วัฒนธรรมในประเทศและตางประเทศ (Ahmad, 1980 : 37) แตสวนหนึ่งของเอกลักษณดังกลาวได
เสื่อมสภาพไปพรอมกับการแทรกแซงของวัตถุนิยมที่เกิดขึ้นในสมัยตาบีอีน1 (ประมาณคริสต
ศตวรรษที่ 8) เนื่องจากสังคมมุสลิมสวนหนึ่งไดใชชีวิตอยางหรูหรา ฟุมเฟอย หลงระเริงในดานวัตถุ 
ละเวนหลักการของศาสนา” (al-Kurdi, 1990 : 60, al- ‘Adawi, 1994 : 333) พฤติกรรมเสื่อมจรรยาที่

                                                 
1 เรอเน เดสกาตซ (Rene Decartes) เกิดในตระกูลขุนนางที่เมื่องลาเฮ (La Haye) ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ.
1596 เขาศึกษาครั้งแรกในมหาวิทยาลัยของพวกเยซูอิตที่ลาแฟล็ซ (La Fleche) ศึกษาวิชาภาษาโบราณ ปรัชญาของ
สํานักกอแลสติกและคณิตศาสตร ในระยะตอมาไดศึกษาวิชากฏหมายที่มหาวิทยาลัยบัวเตียส (Poiteers) จนจบ 
หลังจากนั้นก็ต้ังใจศึกษาวิชาปรัชญา ตรรกวิทยา จริยศาสตรและอภิปรัชญา พรอมดวยคณิตศาสตรอยางจริงจัง แต
สนใจเปนพิเศษคือวิชาปรัชญา ในป ค.ศ.1649 ไดรับคําเชิญจากพระนางคริสตินา (Christina) แหงสวีเดน ซึ่งสนใจ
เปนพิเศษในทางปรัชญาใหเปนอาจารยในราชสํานักที่สตอกโฮม ทนอากาศหนาวไมไหว จึงถึงแกกรรมในปตอมา 
(1650) (เดือน  ดําดี, 2522 : 166-167) 
1 บุคคลที่พบเศาะฮาบะฮฺในสภาพที่ศรัทธาตอทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และตายใน
ฐานะที่เปนมุสลิม (Mustafa,et al . 1990 : 81) 
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กระทําโดยมุสลิมในยุคนั้นเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประชาชาติมุสลิมประสบกับความลาหลัง ดังที่
ทานเซากีเบก2ไดบันทึกไวในกวีบทหนึ่งความวา : ประชาชาติคือจรรยา ตราบใดที่จรรยานั้นมีอยู  
ประชาชาติก็คงอยูและเมื่อใดจรรยานั้นหายไปพวกเขาก็หายตาม    (อางใน Arsalan, n.d. : 75) 
                   การขาดจรรยานอกจากทําใหประชาชาติลาหลังแลวยังกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม
หากความขัดแยงทางสังคมและวัฒนธรรมมีมากเพียงไร การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตยอมมี
ความสําคัญมากขึ้นเพียงนั้น (สุนทร  โคตรบรรเทา, 2526 : 2) ทั้งนี้เพื่อที่วามนุษยจะไดมีสภาพที่
เหนือไปจากสภาพสัตวทั้งหลาย ดังนั้นกลุมผูมีความเครงครัดในศาสนากลุมหนึ่งในยุคนั้นไดศึกษา
คนหาแนวทางของทานศาสนทูตและคนรุนกอนและไดเรียนรูเกี่ยวกับปรากฎการณของการอยูอยาง
เรียบงายในสังคมมุสลิมยุคแรก (al-‘Adawi, 1994 : 333) เพื่อที่จะขจัดความรูสึกผูกพันกับวัตถุนิยม
และ “เปนแนวทางในการผลิตมุสลิมที่เต็มไปดวยจรรยาอิสลาม” (al-Taftazani, 1994 : 4) ดวยการ
ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยา ทําใหนักซูฟขยายบทบาทในสังคมโลกดวย “จรรยาที่ดีงาม ซ่ึง
เปนตัวอยางที่ดีเลิศและเปนที่พึ่งของคนทั่วไป” (al-‘Adawi, 1994 : 333) “นักซูฟจึงมีอิทธิพลอยาง
กวางขวางในสังคมประชาชาติมุสลิม” (‘Abbas,1988 : 265,Luh, 1996 : 6) 
                   “การขยายบทบาทของนักธุรกิจและซูฟในฮิจฺเราะฮฺศตวรรษที่ 3  (ประมาณคริสต
ศตวรรษที่ 9) ทําใหขยายจํานวนพื้นที่และเพิ่มประชากรในโลกมุสลิมเกือบถึง 50%โดยประมาณ    
ซูฟไดจัดตั้งศูนยกลางที่มีขนาดใหญในประเทศซูดาน ลิเบีย อียิปต และรัฐมะละกาในแหลมมลายู 
เพื่อเผยแผอิสลามใหกับชาวโลก” (al-‘Adawi, 1994 : 333 - 334)  ดวยอิทธิพลอันใหญหลวงของซูฟ 
ทําใหอุละมาอฺฟะฏอนีเขียนหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดซูฟ  เชน Shaikh Daud bin Abdullah al-Fatani 
(ฮ.ศ.1183 –1263 / ค.ศ. 1769 – 1847) ไดเขียนหนังสือ อัลมันฮัล อัล ซอฟย ฟ บายานี รัมซี อะฮฺลี 
อัล ซูฟ (แหลงน้ําที่บริสุทธิ์ สําหรับอธิบายสัญลักษณของนักซูฟ) ตุฮฟาตุ อัล รอฆีบีน ฟ ซุลูกีตอรีกี 
อัล มุตตากีน (ของขวัญสําหรับผูปรารถนาที่จะเดินในทางของผูยําเกรง) ตะเศาวุฟและอื่น ๆ 
                   ในเมื่อกลุมดะวะฮฺตับลีฆเปนองคกรใหมที่เกิดขึ้นในป ฮ.ศ.1353 / ค.ศ.1934 ที่มีบทบาท                   
ระดับสากล การเรียกรองเชิญชวนสูงานดะวะฮฺตับลีฆ ปรากฏวาปจจุบันนี้มีทุกหนทุกแหงใน
ประเทศที่มีมุสลิมอาศัยอยูและไดรับการตอนรับดวยความชื่นชมยินดีจากหัวใจของผูคนนับแสน
นับลานดวง จากการชุมนุมประจําประดับโลกที่เมืองดักกา ประเทศบังคลาเทศ เดือนมกราคม พ.ศ. 
2536 พบวามีผูเขารวมทั่วโลกกวาหนึ่งลานหาแสนคน (จากจํานวนประชากรมุสลิมที่ตั้งถ่ินฐานอยู
ทั่วโลกประมาณ 1,000 ลานคน) จากอินเดีย ปากีสถาน อาฟกานิสถาน อาฟริกาใต ซาอุดิอารเบีย     
เยเมน อียิปต เลบานอน จอรแดน  ตุรกี อังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส อเมริกา สเปน ออสเตรเลีย ไทย    

                                                 
2 อะฮฺมัดเซากีบุตรอลีบุตรเซากี (Ahmad Shauki bin ‘Ali bin Ahmad Shauki ฮ.ศ.1285-1351/ค.ศ.1868-1932) เปน
นักกลอนที่มีช่ือเสียง จนไดรับการขนานนามวา “ผูนําแหงนักกลอน” เกิดและเสียชีวิตในกรุงไคโร ประเทศอียิปต 
(al-Zirikli, 1992 : 136) 
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มาเลเซีย สิงคโปร บรูไนดารุสสาลาม  เมียนมาร เขมร อินโดนีเซีย เกาหลี ฯลฯ (โมหัมหมัด          
อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 30) ถึงแมจะมีเพียงอัตรารอยละ .15 ของจํานวนประชากรมุสลิมทั้งหมดแตก็
นับไดวาเปนการชุมนุมพบปะที่ทําลายสถิติการชุมนุมพบปะของกลุมดะวะฮฺในยุคนี้ 
                   ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งซึ่งถูกจารึกไวในสถิติของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ อันเนื่องจาก
ประชากรไทยมุสลิมไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของกลุมดะวะฮฺตับลีฆโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดน
ภาคใตซ่ึงมีศูนยกลางดะวะฮฺตับลีฆที่จังหวัดยะลา จากการตรวจสอบขอมูลสถิติ พ.ศ. 2542 เฉพาะ
ในจังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาสพบขอมูลที่สําคัญดังตอไปนี้ 
                   1.  มีศูนยทั้งหมด  21  แหง 
                   2.  มีศูนยยอย  127  แหง 
                   3.  มีผูเขารวมรับฟงการบรรยายในทุกคืนวันเสาร ณ. ศูนยมัรกัสยะลา  6,000-7,000  คน 
                   4.  มีผูเขารวมเอียะตีกาฟ 1ในมัสยิดในทุกคืนวันเสาร ณ. ศูนยมัรกัสยะลา600-800 คน 
                   5.  มีผูออกเชิญชวนในหนทางของอัลลอฮฺ 3 วัน  630 กลุม 
                   6.  มีผูออกเชิญชวนในหนทางของอัลลอฮฺ  4 เดือนในและตางประเทศ  2,794  คน 
                   7.  มีผูออกเชิญชวนในหนทางของอัลลอฮฺสูประเทศอินเดียและบังคลาเทศ  776 คน 
                   8.  มีตะลีม (การเรียนการสอน) ตามมัสยิด  1449  แหง 
                   9.  มีตะลีมตามหมูบานตางๆ  3265  แหง (โยรปูเราะนา, 16 สิงหาคม 2542) 
                   นอกจากนั้นศูนยมัรกัสยะลาไดจัดโยรปูเราะนา (ชุมนุมสมาชิกเกา) ขึ้นในระหวางวันที่ 
14-16 สิงหาคม 2542 จากการการชุมนุมดังกลาวปรากฏวามีผูเขารวมกวาหนึ่งแสนคนและมีจํานวน
สมาชิกที่ไดอุทิศตนเพื่อออกดะวะฮฺ (เชิญชวน) ในหนทางของพระองคอัลลอฮฺเปนเวลา 4 เดือนทั้ง
ในและตางประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 1,341 กลุมหรือมากกวาหนึ่งหมื่นคน นับวาเปนการทําลายสถิติ
จํานวนผูอุทิศตนเพื่อออกดะวะฮฺในหนทางของพระองคอัลลอฮฺในประวัติศาสตรของการชุมนุม
กลุมดะวะฮฺตับลีฆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (โยรปูเราะนา, 16 สิงหาคม 2542) 
                   สถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวากลุมดะวะฮฺตับลีฆมีอิทธิพลตอประชากรมุสลิมจํานวนมาก 
ถึงแมกลุมดะวะฮฺตับลีฆจะเปนองคกรที่มีอิทธิพลระดับโลกแตเปนไปไดหรือไมที่กลุมดะวะฮฺ     
ตับลีฆจะมีแนวคิดของตนเองที่ไดรับจากอัลกุรอาน หะดีษและเศาะฮาบะฮฺโดยปราศจากแนวคิดซูฟ
ที่กําลังแพรหลายจนทุกวันนี้ ในเมื่อมนุษยไดรับอิทธิพลจากสังคมที่อาศัยอยูทําใหผูวิจัยตั้งขอสัง
เกตุวาอาจเปนไปไดที่กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดรับอิทธิพลจากแนวคิดซูฟ ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดความสนใจ
ที่จะศึกษาวาเปนไปไดหรือไมที่กลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับแนวคิดจากซูฟ 
นอกจากนั้นผูวิจัยยังตองการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของซูฟพรอมทั้งประวัติความเปนมา

 
1 พักในมัสยิดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจตอพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) (Mustafa, et al. 1990 : 619) 
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ของกลุมดะวะฮฺตับลีฆกับซูฟอีกดวย  ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่ควรคาแก
การศึกษาเปนอยางยิ่ง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
                   การศึกษาแนวคิดเชิงซูฟของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตในครั้งนี้ผูวิจัย
มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังตอไปนี้ 
                   1.  เพื่อศึกษาประวัติและการวิวัฒนาการของแนวคิดซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 
                   2.  เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงซูฟในกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                     
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Insha Allah)1 
 
                   การศึกษาแนวคิดเชิงซูฟของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตในครั้งนี้ คาด
วาจะไดประโยชนดังนี้ 
                   1.  จะไดทราบและเขาใจถึงแนวคิดเชิงซูฟ ประวัติและวิวัฒนาการของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                   2.  จะไดเปนประโยชนในการพัฒนาประชาคมมุสลิม 
                   3.  เพิ่มพูนความรูดานสังคมวิทยาศาสนา 
                   4.  เปนแนวทางการวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย     

     
                   การวิจัยแนวคิดเชิงซูฟของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตในครั้งนี้เปน
การวิจัยเชิงพรรณาศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ คือ   
                   1.  การศึกษาทบทวนเอกสารโดยแยกศึกษาเปน 
                        1.1  ประวัติและความเปนมาของแนวคิดซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
                        1.2  แนวคิดซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
                   2.  การเก็บขอมูลภาคสนามเก็บขอมูลจากการบรรยายของผูนํากลุมดะวะฮฺตับลีฆใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ณ ศูนยมัรกัสยะลาโดยแยกเก็บขอมูลเกี่ยวกับ 

                                                 
1 Insha Allah ความวา : หากอัลลอฮฺทรงปรารถนา 

                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                             
      6 

                        2.1  ประวัติแนวคิดของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                        2.2  แนวคิดของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตดวยการรับฟงการ
บรรยายและสังเกต 

 
ขอตกลงเบื้องตน 
                    
                   ในดานประวัติแนวคิดซูฟและกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺศึกษาจากเอกสาร 
                   ในดานแนวคิดซูฟในกลุมดะวะฮฺตับลีฆศึกษาจากเอกสาร รับฟงการบรรยายและสังเกต
แนวปฏิบัติ 
                   อัลกุรอานพากยภาษาไทยใชของมัรวาน  สะมะอุน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
1.  กลุมดะวะฮฺตับลีฆ  
                   นิยามทฤษฎี คือกลุมมุสลิมที่ดําเนินการเชิญชวนดวยการเผยแพรคุณงามความดี               
ของอิสลามใหกับทุกๆคนที่สามารถทําการติดตอกันโดยกําหนดสมาชิกกลุมใหอุทิศสวนหนึ่งของ
เวลาเพื่อออกเชิญชวนและเผยแพรในสภาพที่เหินหางจากการผูกมัดกับพรรคการเมือง (al- Nadwah 
al- ‘Alamiyyat li al- Shabab al- Islamiy, 1989 :91) 
                   นิยามปฏิบัติการ คือกลุมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ใชมัรกัสยะลาเปนศูนยกลาง
การบริหาร โดยมีการจัดชุมนุม พบปะ และเยี่ยมเยียนตามบานเพื่อชักชวนใหมุสลิมมีความศรัทธาที่ 
เขมแข็งและปฏิบัติศาสนกิจบางสวนอยางมั่นคง 
 
2.  จังหวัดชายแดนภาคใต  
                   นิยามทฤษฎีหมายถึงจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา.  
                   นิยามปฏิบัติการในที่นี้หมายถึงจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 
3.  ซูฟ   
                   นิยามทฤษฎี ซูฟคือผูที่เลียนวิถีชีวิตแบบตะเศาวุฟ (Mysticism) (Mustafa, et al. 1990 :   
529 )  
                   นิยามปฏิบัติการ ซูฟคือกลุมมุสลิมที่เลียนวิถีชีวิตแบบตะเศาวุฟ มุงเนนการปฏิบัติดาน       
ตะเศาวุฟ (Mysticism) เพียงดานเดียว มีการใชชีวิตอยางสันโดษและสมถะ มีการทรมานตนเองฝก
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ฝนรางกายเพื่อทําความสะอาดจิตใจและบรรลุความสําเร็จในการรูจักพระองคอัลลอฮฺ กลุมนี้เกิด
ขึ้นในศตวรรษที่ 2 ของฮิจฺเราะฮฺศักราช (ประมาณศตวรรษที่ 8 คริสตศักราช) 
 
4.  แนวคิด  
                   นิยามทฤษฎี คือจินตภาพของอุดมคติ (Mustafa, et al. 1990 : 698)  
                   นิยามปฏิบัติการคือจินตภาพที่ถูกบันทึกโดยนักซูฟในทุกยุคสมัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
                    
                   การวิจัยแนวคิดเชิงซูฟของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตในครั้งนี้เปน
การวิจัยเชิงพรรณา งานวิจัยจึงดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
                   1.  การทบทวนเอกสาร   
                        1.1  ไดทําการรวบรวมเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) อัลกุรอาน หะดีษ และ   
ทุติยภูมิ (Secondary  Source) ที่เกี่ยวของกับซูฟจากเอกสารภาษาไทย  อังกฤษ อาหรับ และมลายู 
                        1.2  แยกขอมูลเอกสารตามหัวขอใหญและยอยแลวคนหาขอมูลที่มีความสัมพันธกับ
หัวขอยอย 
                        1.3  ศึกษาและวิเคราะห 
                        1.4  รวบรวมเอกสารปฐมภูมิ (Primary  Source) และทุติยภูมิ(Secondary  Source) ที่
เกี่ยวของกับกลุมดะวะฮฺตับลีฆจากตําราภาษาไทย  อังกฤษ อาหรับ และมลายูและตลับเทป 
                        1.5   แยกขอมูลเอกสารตามหัวขอใหญและยอย 
                   2.   การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเฉพาะจังหวัดยะลา 
                   ผูวิจัยไดจัดขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
                        2.1  ทบทวนเอกสารกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
                        2.2  ฟงการการบรรยายของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                        2.3  เก็บขอมูลดวยการรับฟงการบรรยายและสังเกตแนวปฏิบัติของกลุมดะวะฮฺ     
ตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีสวนรวมในเหตุการณ (Participant Observation) และแบบ
ไมมีสวนรวมในเหตุการณ  (Non  Participant  Observation) 
                        2.4  รวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมด และแยกขอมูลตามหัวขอใหญและยอย  
                        2.5  ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูล   
                   3.  สรุปและอภิปรายผลของการวิจัย 
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