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บ ท คั ด ย่ อ
อาชญนิิยายชุุดโรเบิิร์ต์ แลงดอน ของแดน บราวน์์ ประกอบไปด้้วยนวนิิยาย
ห้้าเล่่มที่่�ดำำ�เนิินไปด้้วยการใช้้ความขััดแย้้งระหว่่างศาสนาและโลกฆราวาสเป็็นหลััก
Angels & Demons (2000) และ The Lost Symbol (2009) เป็็นนวนิิยาย
สองเล่่มในอาชญนิิยายชุุดนี้้�ที่่�นำำ�เสนอฝ่่ายศาสนาหรืือฝ่่ายศาสนานิิยมในฐานะตััว
ละครปฏิิปัักษ์์อย่่างชััดเจน โดยการสร้้างความขััดแย้้งนั้้�นแบ่่งเป็็นสองระดัับด้้วย
กััน ระดัับแรกคืือความขััดแย้้งภายนอก อัันเป็็นผลมาจากความพยายามในการ
แย่่งชิิงพื้้�นที่่�กัับฝ่่ายฆราวาสซึ่่�งเป็็นฝ่่ายที่่�ถืืออุุดมการณ์์ในทางตรงข้้ามกัับศาสนา
นิิยม ระดัับที่่�สองคืือความขััดแย้้งภายในกลุ่่�มศาสนานิิยมเอง ซึ่่�งเกิิดจากธรรมชาติิ
ของพระคััมภีีร์แ์ ละการอ่่านพระคััมภีีร์ที่่�มี
์ คี วามเลื่่�อนไหล (fluidity) ในตััวเองทำำ�ให้้
เกิิดความขััดแย้้งในปฏิิบัติั กิ ารทางศาสนาที่่�เกิิดจากการตีีความที่่�แตกต่่างกััน การที่่�
ความขััดแย้้งทั้้�งสองระดัับนี้้�ปะทุุขึ้้�นในรููปของอาชญากรรมในวรรณกรรมประเภท
อาชญนิิยายสะท้้อนให้้เห็็นความวิิตกกัังวลต่่อความขััดแย้้งระหว่่างศาสนานิิยมกัับ
โลกที่่�มีีความเป็็นฆราวาสสููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ  
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Abstract
All of the novels in Dan Brown’s ‘Robert Langdon’ crime fiction
series revolve around the tension between religionism and secularism.
This paper will examine two novels from the series, namely Angels &
Demons (2000) and The Lost Symbol (2009). These two novels present
two kinds of conflict stemming from this tension. The first is an extrinsic
conflict that is caused by an attempt to take back the space that once
belonged to religion. The second is an intrinsic conflict that results
from the fluidity with which the scriptures are read and interpreted.
The two kinds of conflict arguably reflect the anxiety towards the role
that religion/religionism plays in causing violence and confrontation in
an increasingly secular world.

Keywords: Dan Brown, Religionism, Secularism, Angels & Demons, The Lost Symbol
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ฝ่่ายศาสนานิิยมในฐานะผู้้�ก่่ออาชญากรรมในอาชญนิิยายเรื่่�อง Angels & Demons
และ The Lost Symbol ของ แดน บราวน์์

บทน�ำ

อาชญนิิ ย ายเป็็ น วรรณกรรมประเภทประชานิิ ย ม (popular
literature) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นสมััยใหม่่และสภาวะเงื่่�อนไขของสัังคม
อย่่างแนบแน่่น ทั้้�งนี้้�เพราะสัังคมสมััยใหม่่พััฒนาไปพร้้อมกัับการกลายเป็็น
เมืือง (urbanization) ของนครใหญ่่ๆ หลายแห่่ง ควบคู่่�ไปกัับปรากฏการณ์์
ปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรม (industrialization) ซึ่่�งส่่งผลให้้ผู้้�คนที่่�อาศััยอยู่่�นอกเมืือง
ใหญ่่อพยพเข้้ามาเป็็นแรงงานมากขึ้้�น ทำำ�ให้้เมืืองกลายเป็็นสถานที่่�แออััดและ
เต็็มไปด้้วยผู้้�คนแปลกหน้้า อััตราการเกิิดอาชญากรรมในเมืืองอุุตสาหกรรม
และเมืืองสมััยใหม่่จึึงมีีสููงขึ้้�นกว่่าในสมััยก่่อนปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม อาชญ
นิิยายที่่�เล่่าเรื่่�องราวของอาชญากรรมในยุุคแรกๆ อย่่างเช่่นงานเขีียนของ
เอดการ์์ แอลลััน โพ (Edgar Allan Poe) หรืือ เซอร์์ อาเธอร์์ โคนััน ดอยล์์
(Sir Arthur Conan Doyle) ก็็ได้้นำำ�เสนอสภาพสัังคมสมััยใหม่่ในยุุคหลััง
ปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรมผ่่านฉากและสภาวะสัังคมที่่�มีีส่ว่ นก่่อให้้เกิิดอาชญากรรม
ที่่�เป็็นปมปััญหาหลัักในเรื่่�องราวที่่�พวกเขาเขีียนเอาไว้้ ในทำำ�นองเดีียวกััน
อาชญนิิยายในยุุคต่่อมาแม้้จะมีีความหลากหลายยิ่่�งขึ้้�น แต่่การ “นำำ�เสนอ
อาชญากรรม” ก็็ยังั คงเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�หน้้าที่่�สะท้้อนสภาวะของสัังคมสมััยใหม่่ที่่�
มีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ผนวกกัับธรรมชาติิของงานวรรณกรรมประชา
นิิยมที่่�เป็็นงานเขีียนที่่�ผลิิตออกมาอย่่างรวดเร็็ว ถููกกระจาย และถููกอ่่านอย่่าง
รวดเร็็ว งานประเภทนี้้�จึึงเป็็นวรรณกรรมประเภทที่่�ตอบสนองและสะท้้อนให้้
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เห็็นถึึงสัังคมด้้วยมุุมมองจากภายในได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันท่่วงทีีด้้วย เฮท
เธอร์์ เวอร์์ธิิงตััน (Heather Worthington) ได้้กล่่าวถึึงลัักษณะเฉพาะของ
อาชญนิิยายเอาไว้้ว่่า
The genre offers new and exciting insights into the
cultures that produce it; its very status as popular and
accessible literature means that it responds quickly
to change, that it can incorporate cultural and social
shifts almost immediately into its text. We see clearly in
crime fiction, the anxieties, the morals and values of the
contemporary society. (Worthington 2011: ix)
จากคำำ�กล่่าวข้้างต้้นจะเห็็นว่่าเวอร์์ธิิงตัันมองว่่าสถานะความเป็็น
วรรณกรรมประชานิิยมของอาชญนิิยาย ทำำ�ให้้ผลงานประเภทนี้้�สามารถตอบ
สนองต่่อความเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมและวััฒนธรรมได้้เกืือบจะทัันทีี ทำ�ำ ให้้
ผู้้�อ่่านได้้เห็็นชุุดคุุณค่่าหรืือชุุดศีีลธรรมของสัังคมร่่วมสมััยได้้
ดัังที่่�กล่่าวเอาไว้้ข้า้ งต้้นว่่าวรรณกรรมประชานิิยมโดยเฉพาะนวนิิยาย
สืืบสวนสอบสวนนั้้�น ทำำ�หน้้าที่่�ตอบสนองต่่อยุุคสมััยอย่่างรวดเร็็วฉัับไว และ
ลัักษณะของสัังคมสมััยใหม่่ที่่�มัันตอบสนอง หรืือที่่�เรีียกกัันว่่าความเป็็นสมััย
ใหม่่ (modernity) นั้้�น ถืือได้้ว่่าเป็็นภาวะที่่�แสดงให้้เห็็นจุุดตััดระหว่่างยุุค
95

95

โบราณได้้อย่่างชััดเจนที่่�สุุดเพราะความเป็็นสมััยใหม่่นั้้�นสื่่�อถึึงความก้้าวหน้้า
(progress) ในทุุกมิิติ มิ
ิ ติิ ิทางการเมืือง ยุุคสมััยใหม่่คืือการเปลี่่�ยนผ่่านจาก
ระบบศัักดิินามาเป็็นประชาธิิปไตย ในมิิติทิ างเศรษฐกิิจเปลี่่�ยนจากการผลิิต
เพื่่�อใช้้เป็็นผลิิตเพื่่�อขาย การเปลี่่�ยนแปลงไปข้้างหน้้าจึึงถืือเป็็นคำำ�หลัักของ
ยุุคสมััยใหม่่ ซึ่่�งไม่่ใช่่แค่่ความเปลี่่�ยนแปลงด้้านความเป็็นอยู่่�ที่่�มีีผลมาจาก
การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมและกระบวนการกลายเป็็นเมืืองเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีี
การเปลี่่�ยนแปลงโลกทััศน์์ความคิิดจากเดิิมที่่�ยึึดติิดกัับศาสนา (คติิแบบยุุค
กลาง) มาอาศััยแนวคิิดแบบเหตุุผลนิิยม (rationalism) และ มนุุษยนิิยม
(humanism) เป็็นหลััก ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและ
การเมืืองหลายอย่่างด้้วยกััน
ความเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและการเมืืองอย่่างหนึ่่�งของยุุคสมััยใหม่่
ก็็คืือการแยกศาสนาออกจากรััฐ (Separation of church and state) ซึ่่�ง
สืืบเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ยุุคฟื้้�นฟููศิิลปวิิทยาการ (The Renaissance) ปฏิิบััติิการ
ดัังกล่่าวนั้้�นเป็็นหนึ่่�งในกระบวนการที่่�เรีียกว่่ากระบวนการฆราวาสภิิวััตน์์
(Secularization) มีีสองประเภทหลัักด้้วยกััน ประเภทแรกคืือการแยก
ศาสนาออกจากรััฐ ซึ่่�งส่่งผลให้้ศาสนาไม่่ได้้มีีบทบาทอยู่่�ในพื้้�นที่่�สาธารณะ
อีีกต่่อไปและกลายไปเป็็นเรื่่�องส่่วนตััวของบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง ส่่วนฆราวาส
ภิิวัตั น์์ประเภทที่่�สองนั้้�นไม่่ได้้เป็็นการพยายามแยกศาสนาออกจากสาธารณะ
แต่่เป็็นโครงการพััฒนาสัังคมสมััยใหม่่ไปสู่่�ความเป็็นฆราวาสอย่่างเต็็มรููปแบบ
ซึ่ง่� โครงการนี้้�วางอยู่่�บนสมมติิฐานของฆราวาสนิิยมที่่�ว่่าวัันหนึ่่�งศาสนาจะลด
ความสำำ�คัญ
ั ลงไป และเมื่่�อศาสนาไม่่สามารถทำำ�หน้้าที่่�ที่่�เคยทำำ�ได้้ในอดีีตอีีก
ต่่อไปก็็จะไม่่เหลืือความเกี่่�ยวพัันกัับโลกฆราวาสและจะหายไปในที่่�สุุด
แน่่นอนว่่าโครงการฆราวาสภิิวััตน์์ข้้างต้้นนั้้�นไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�เป็็นไปได้้ง่่าย
อย่่างที่่�ฝ่่ายฆราวาสนิิยมได้้คาดคะเนไว้้ เนื่่�องด้้วยศาสนาไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�อยู่่�นิ่่�ง
ตายตััวแต่่ยัังคงมีีปฏิิสััมพัันธ์์อยู่่�ในหมู่่�ชุุมชนผู้้�นัับถืือศาสนา และยัังคงมีี
อิิทธิิพลต่่อการคิิดหรืือตััดสิินใจในหลายๆ เรื่่�อง ไม่่เว้้นแม้้กระทั่่�งการตััดสิิน
ใจในเชิิงนโยบายของรััฐหลายๆ รััฐ อีีกทั้้�งการที่่�ศาสนาได้้กลายเป็็นเรื่่�องส่่วน
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บุุคคลนั้้�นก็็ได้้ทำำ�ให้้ศาสนาแตกหน่่อออกไปจากวิิธีขี องศาสนาในแบบดั้้�งเดิิม
มากขึ้้�นเนื่่�องจากไม่่ได้้ถููกเฝ้้าระวัังและควบคุุมอย่่างเข้้มงวดเหมืือนในช่่วง
ที่่�ศาสนายัังเป็็นเนื้้�อเดีียวกัับวััฒนธรรมและจารีีตส่่วนรวมของสัังคม ความ
ขััดแย้้งระหว่่างฝ่่ายศาสนานิิยมและฝ่่ายฆราวาสนิิยมในการแย่่งชิิงอำำ�นาจ
นำำ�ในพื้้�นที่่�สาธารณะและในทางสัังคมวััฒนธรรมจึึงปะทุุขึ้้�นจากกระบวน
การฆราวาสภิิวััตน์์ดัังกล่่าว
อาชญนิิยายชุุดโรเบิิร์์ต แลงดอน ของ แดน บราวน์์ เป็็นผลงานแนว
ระทึึกขวััญที่่�เน้้นการสืืบสวนสอบสวนคดีีอาชญากรรมของตััวละครเอก
อาชญากรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในเรื่่�องล้้วนแล้้วแต่่มีสี าเหตุุมาจากปมปััญหาอัันเนื่่�อง
มาจากกระบวนการฆราวาสภิิวัตั น์์ในยุุคสมััยใหม่่ หากเรามองว่่าการนำำ�เสนอ
อาชญากรรมเป็็นการตอบสนองอย่่างทัันท่่วงทีีต่อ่ สภาวการณ์์ทางสัังคม ก็็จะ
ปฏิิเสธไม่่ได้้เลยว่่าพลวััตระหว่่างกลุ่่�มศาสนานิิยมและฆราวาสนิิยมที่่�กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินไปในโลกที่่�กำำ�ลัังพััฒนาไปสู่่�การเป็็นโลกฆราวาสนี้้�ได้้สร้้างความวิิตก
กัังวลไม่่ต่า่ งจากการกำำ�เนิิดขึ้้�นของเมืืองหรืือการอพยพของผู้้�คนในช่่วงปฏิิวัติั ิ
อุุตสาหกรรม ไม่่ว่า่ จะเป็็นกรณีีเรื่่�องการแย่่งชิิงพื้้�นที่่�ใน Angels & Demons
(2000) จนเกิิดเป็็นอาชญากรรม หรืือการตีีความเนื้้�อความทางศาสนาที่่�
แตกต่่างจากวิิถีีทางปกติิใน The Lost Symbol (2009) จนสุุดท้้ายนำำ�ไปสู่่�
อาชญากรรมและความรุุนแรง

โลกที่่�เปลี่่�ยนไป: กระบวนการฆราวาสภิิวััตน์์กัับอิิทธิิพล
ต่่อฝ่่ายศาสนานิิยม

โลกสมัั ย ใหม่่ นั้้� นเต็็ ม ไปดัั ว ยความก้้ า วหน้้ า ทางวิิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีี มนุุษย์์สามารถหาคำำ�ตอบให้้กัับคำำ�ถามที่่�ก่่อนหน้้านี้้�บรรพบุุรุุษ
ของเราไม่่อาจจิินตนาการคำำ�ตอบขึ้้�นมาได้้ ฟ้า้ ผ่่าในสมััยนี้้�ไม่่ใช่่การดลบัันดาล
ของเทพซุุสอีีกต่่อไปแต่่เป็็นเมฆฝนต่่างหากที่่�ปล่่อยประจุุไฟฟ้้าออกมา มนุุษย์์
ก็็ไม่่ได้้เกิิดจากพระวััจนะของพระเจ้้าอีีกต่่อไป แต่่เป็็นเพีียงวิิวััฒนาการอััน
ยาวนานหลายล้้านปีีของสััตว์์เซลล์์เดีียวใต้้ท้้องทะเล วิิทยาศาสตร์์และการ
97

97

ศึึกษาหาความรู้้�อย่่างเป็็นระบบของมนุุษยชาติิกำำ�ลัังผลิิดอกออกผลเป็็นคำำ�
ตอบให้้กัับคำำ�ถามร้้อยแปดที่่�ครั้้�งหนึ่่�งมนุุษย์์ได้้แต่่อธิิบายมัันด้้วยการอ้้างอิิง
ถึึงพลัังที่่�เหนืือธรรมชาติิและเหนืือความเข้้าใจของตนเอง ความเข้้าใจอััน
ลึึกซึ้้�งต่่อโลกกายภาพและที่่�มาที่่�ไปของชีีวิิตบนโลกนี้้�เองที่่�ทำำ�ให้้ศาสนาซึ่่�ง
เคยเป็็นหนึ่่�งในคำำ�อธิิบายปรากฏการณ์์นอกเหนืือความเข้้าใจทั้้�งหลายที่่�สม
เหตุุสมผลที่่�สุุดได้้ถูกู ลดทอนมาเป็็นเพีียงความเชื่่�อ โลกกำำ�ลังั ก้้าวเข้้าสู่่�ความ
เป็็นฆราวาสมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
ในกระแสเปลี่่�ยนผ่่ า นสู่่�โลกฆราวาสนิิ ย มนั้้�น มีี ห ลัั ก การสมมติิ
ฐานหลัักๆ อยู่่�สามข้้อด้้วยกััน ซึ่่�งเรีียกว่่า “สมมติิฐานฆราวาสภิิวััตน์์”
(Secularization hypothesis) อัันเป็็นหลัักการอนุุมานกระบวนการเปลี่่�ยน
ผ่่านของสัังคมไปสู่่�จุุดที่่�ไม่่มีีศาสนาโดยผููกโยงกัับความก้้าวหน้้าของสัังคม
และพััฒนาการของยุุคสมััย โดยประการแรกกล่่าวว่่า ความก้้าวหน้้าทาง
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีจะส่่งเสริิมโลกทำำ�ความเข้้าใจปรากฏการณ์์ที่่�เคย
เชื่่�อว่่าเป็็นสิ่่�งมหััศจรรย์์ในแง่่มุมุ มองของมนุุษย์์ทางโลกฆราวาสมากขึ้้�น การ
คิิดแบบวิิทยาศาสตร์์จะไม่่ยอมรัับการทำำ�ความเข้้าใจโลกด้้วยเทววิิทยาอีีกต่่อ
ไป ประการที่่�สอง การแยกศาสนาออกไปจากปริิมณฑลส่่วนตััวทำำ�ให้้ศาสนา
ลดบทบาทในปริิมณฑลสาธารณะ จนสุุดท้้ายสููญเสีียอิิทธิิพลและความเชื่่�อม
โยงต่่อสัังคมไป ประการสุุดท้้าย การเคลื่่�อนตััวเข้้าสู่่�ยุุคหลัังอุุตสาหกรรม
(post-industrialism) ทำำ�ให้้ผู้้�คนมีีความมั่่�นคงในชีีวิติ มากขึ้้�น ส่่งผลให้้ความ
ต้้องการที่่�จะปฏิิบััติิการทางศรััทธาเพื่่�อรัับมืือกัับเหตุุไม่่คาดฝัันที่่�ควบคุุมไม่่
ได้้ลดลง (Habermas 2008: 17-18) เมื่่�อพิิจารณาจากสามสมมติิฐานหลััก
นี้้�แล้้ว จะเห็็นได้้ว่า่ สัังคมตะวัันตกค่่อนข้้างจะดำำ�เนิินไปในทิิศทางที่่�ใกล้้เคีียง
กัับสมมติิฐานดัังกล่่าวในระดัับหนึ่่�ง ทว่่าไม่่ใช่่ทั้้�งหมด เนื่่�องจากแม้้จะมีีเหตุุ
ทั้้�งสามประการเกิิดขึ้้�นตามสมมติิฐาน แต่่ศาสนาก็็ยัังคงอยู่่�ในสัังคม เพีียง
แต่่มีีที่่�ทางที่่�เปลี่่�ยนไปและ/หรืือถููกลดความความสำำ�คััญลงเท่่านั้้�น แต่่ไม่่ได้้
หายไปแต่่อย่่างใด
ที่่�ทางที่่�เปลี่่�ยนไปของศาสนาในโลกฆราวาสที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นปรากฏ
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ชััดเจนในอาชญนิิยายเรื่่�อง Angels & Demons (2000) ซึ่ง่� นำำ�เสนอเรื่่�องราว
ที่่�เกิิดขึ้้�นในยุุโรปยุุคปััจจุุบันั นวนิิยายเปิิดเรื่่�องด้้วยการพาตััวละครเอกเข้้าไป
ยัังองค์์การวิิจัยั นิิวเคลีียร์์ยุโุ รป (CERN) ในกรุุงเจนีีวา ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์
อัันเป็็นสถานที่่�ที่่�มีีความเป็็นสมััยใหม่่เป็็นอย่่างมาก องค์์การวิิจััยแห่่งนี้้�ได้้
รัับการบรรยายจากหนึ่่�งในพนัักงานว่่า “We are like a small city. […]
Not just labs. We have got supermarkets, a hospital, and even
a cinema.” (Brown 2009a: 34) คำำ�บรรยายนี้้�ชี้้�ให้้เห็็นว่่าสถานที่่�แห่่งนี้้�
เปรีียบเสมืือนเมืืองที่่�มีีชุมุ ชนแบบปิิดอยู่่�ภายใน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ในองค์์การวิิจัยั
แห่่งนี้้�ยัังมีีสถานที่่�ที่่�ชื่่�อ ‘The Glass Cathedral’ (วิิหารกระจก) ซึ่ง่� ถููกตั้้�งชื่่�อ
เล่่นล้้อไปกัับสถานที่่�ทางศาสนา หากแต่่แท้้ที่่�จริิงแล้้วกลัับเป็็นตึึกอำำ�นวยการ
ของนัักวิิทยาศาสตร์์แถวหน้้าที่่�เป็็นผู้้�อำำ�นวยการขององค์์การวิิจัยั เอง แน่่นอน
ว่่าชื่่�อของสถานที่่�ย่่อมทำำ�ให้้ผู้้�มาเยืือนเข้้าใจผิิดได้้ว่า่ นี่่�เป็็นสถานที่่�ทางศาสนา
โรเบิิร์ต์ แลงดอนถึึงกัับตั้้�งคำำ�ถามว่่าวิิหารกระจกนั้้�นคืือโบสถ์์หรืือไม่่ กลัับได้้
รัับคำำ�ตอบมาว่่า “A church is the one thing we don’t have. Physics
is the religion around here.” (Brown 2009a: 35) ซึ่่�งเป็็นการแสดง
ให้้เห็็นอย่่างชััดเจนถึึงความเป็็นอื่่�นของศาสนาในชุุมชนวิิทยาศาสตร์์แห่่งนี้้� 
นอกจากนั้้�นแล้้ว บรรยากาศในองค์์การวิิจััยนั้้�นก็็ยัังไม่่เป็็นมิิตรต่่อผู้้�
นัับถืือศาสนาเป็็นอย่่างมาก เรีียกได้้ว่่าเป็็นสถานที่่�ที่่�ผู้้�คนส่่วนใหญ่่ปฏิิเสธ
ศาสนาโดยสิ้้�นเชิิง เห็็นได้้จากการตอบรัับข่่าวสารเรื่่�องพระสัันตะปาปาถููก
ลอบสัังหารของนัักวิิทยาศาสตร์์กลุ่่�มหนึ่่�งในเชิิงขำำ�ขัันล้้อเลีียน ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�เล่่า
ผ่่านสายตาของ ซิิลเวีียร์์ (Sylvia) เลขาส่่วนตััวของผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิจัิ ยั เธอ
ยัังคงเป็็นผู้้�นัับถืือศาสนา และสิ่่�งที่่�เธอเจอนั้้�นสร้้างความอึึดอััดใจให้้เธอเป็็น
อย่่างมาก ส่่วนนี้้�ถููกบรรยายเอาไว้้ในตััวบทว่่า
Sylvia stood in stunned amazement. As a Catholic
working among scientists, she occasionally endured the
antireligious whisperings, but the party these kids seemed
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to be having was all-out euphoria over the church’s loss.
How could they be so callous? Why the hatred? (Brown
2009a: 366)
ปฏิิกิิริิยาตอบสนองต่่อความสููญเสีียของฝ่่ายศาสนานั้้�นสื่่�อให้้เห็็นถึึง
ความไม่่เห็็นอกเห็็นใจและไม่่แยแสต่่อความสำำ�คััญของอีีกขั้้�วความคิิดเป็็น
อย่่างมาก ฉะนั้้�นเมื่่�อมองในภาพรวมแล้้วจะเห็็นได้้อย่่างชััดเจนว่่าในทาง
กายภาพ สถานที่่�แห่่งนี้้�ก็็ปฏิิเสธศาสนา ในทางความคิิดชุุมชนแห่่งนี้้�ก็็ไม่่มีี
ความเคารพให้้แก่่ศาสนาเช่่นเดีียวกััน ดัังนั้้�นจึึงอาจกล่่าวได้้ว่่าการบรรยาย
องค์์การวิิจัยั แห่่งนี้้� เป็็นการให้้ภาพจำำ�ลองและสร้้างแนวคิิด (concept) ของ
โลกฆราวาสสมบููรณ์์แบบที่่�บรรลุุขั้้�นตอนฆราวาสภิิวััตน์์แล้้ว
สภาวะบีีบคั้้�นจากโลกที่่�กำำ�ลังั เอนไปสู่่�ความเป็็นฆราวาสใน Angels &
Demons นั้้�นปรากฏขึ้้�นตลอดทั้้�งเรื่่�อง แม้้กระทั่่�งในพื้้�นที่่�ของศาสนานิิยม
อย่่างนครรััฐวาติิกััน เราจะเห็็นได้้ว่่าแนวทางการศึึกษาและให้้เหตุุผลแบบ
วิิทยาศาสตร์์ถููกวาดภาพว่่าชอบธรรมเป็็นอย่่างมาก จนถึึงขั้้�นถููกมองว่่า
สามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการพิิสูจู น์์ความจริิงแท้้ของศาสนาได้้ กลุ่่�มศาสนา
ที่่�นิิยามตััวเองว่่าก้้าวหน้้าและต้้องการมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับโลกยุุคปััจจุุบััน
ก็็จะมีีท่่าทีีเห็็นด้้วยและยิินยอม ดัังจะเห็็นได้้จากฉากที่่�ลีีโอนาร์์โด เวตรา
(Leonardo Vetra) นัักวิิจััยที่่�ถููกฆาตกรรมในภายหลััง เข้้าไปคุุยกัับพระ
สัันตะปาปาองค์์ก่่อนถึึงโครงการวิิจััยของเขาที่่�อ้้างว่่าสามารถพิิสููจน์์การมีี
อยู่่�ของพระเจ้้าผ่่านการวิิจััยทางฟิิสิิกส์์ได้้ดัังที่่�วิิกตอเรีีย เวตรา (Victoria
Vetra) ลููกสาวของเขากล่่าวว่่า “He designed the experiment to
prove Genesis was possible” (Brown 2009a: 92) ซึ่่�งทำำ�ให้้เขาได้้รัับ
การสนัับสนุุนในการวิิจัยั จากทางวาติิกันั ภายใต้้ความเห็็นที่่�ว่่า “He wanted
Leonardo to go public. His holiness thought this discovery might
begin to bridge the gap between science and religion – one
of the Pop’s life dreams.” (Brown 2009a: 573) จุุดยืืนของพระ
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สัันตะปาปาแสดงให้้เห็็นถึึงอิิทธิิพลของฆราวาสนิิยมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเข้้มข้้น
ในสัังคม เพราะจะเห็็นว่่าศาสนาจะถููกมองว่่าไม่่สมเหตุุสมผลอีีกต่่อไปหาก
ไม่่ได้้รัับการพิิสููจน์์และรัับรองด้้วยวิิธีีการที่่�เป็็นวิิทยาศาสตร์์ ซึ่่�งทำำ�ให้้พื้้�นที่่�
ของศาสนาและความศัักดิ์์�สิิทธิ์์�แบบดั้้�งเดิิมถดถอยลงไป
นอกจากกรณีีการพิิสูจู น์์การมีีอยู่่�ของพระเจ้้าผ่่านการวิิจัยั ทางฟิิสิกิ ส์์
ใน Angels & Demons แล้้ว ในนวนิิยายเรื่่�อง The Lost Symbol (2009)
เรายัังพบความพยายามทำำ�ให้้ศาสนากลายเป็็นฆราวาสโดยการอ้้างว่่าพระ
คััมภีีร์์ไบเบิิลนั้้�นแท้้จริิงแล้้วเป็็นบัันทึึกที่่�แสดงให้้เห็็นวิิธีีที่่�มนุุษย์์จะสามารถ
ขยายขีีดจำำ�กััดความสามารถของตนเอง จนอยู่่�ในระดัับที่่�เทีียบเทีียมกัับ
พระเจ้้าได้้ หรืือแม้้กระทั่่�งอาจกลายเป็็นพระเจ้้าได้้ เห็็นได้้จากในตััวบทที่่�
กล่่าวว่่า
The Bible is one of the books through which the
mysteries have been passed down through history. Its
pages are desperately trying to tell us the secret. Don’t
you understand? The “dark sayings” in the Bible are the
whispers of the ancients, quietly sharing with us all of
their secret wisdom. (Brown 2009a: 646)
ซึ่่�ง ‘secret wisdom’ ดัังกล่่าวเป็็นแนวคิิดที่่�ว่่ามนุุษย์์สามารถยก
ระดัับขึ้้�นมามีีพลัังอำำ�นาจได้้เทีียบเทีียมกัับพระเจ้้า หรืือหากจะกล่่าวในอีีก
ทางหนึ่่�งก็็คือื มนุุษย์์กับั พระเจ้้านั้้�นเป็็นสิ่่�งเดีียวกััน พระคััมภีีร์คื์ อื บัันทึึกชนิิด
หนึ่่�งที่่�เขีียนบอกภููมิิปััญญาเหล่่านี้้�เอาไว้้ การที่่�นวนิิยายเรื่่�องนี้้�เลืือกที่่�จะใช้้
แนวคิิดแบบนี้้�อธิิบายพระคััมภีีร์์เปรีียบเสมืือนการลดทอนให้้สิ่่�งที่่�มีีความ
ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�สููงสุุดทางศาสนากลายเป็็นสิ่่�งที่่�อยู่่�ในระนาบเดีียวกัับโลกฆราวาส
ตามแนวคิิดนำำ�ของโลกที่่�มีีความเป็็นฆราวาสสููงและยึึดวิิทยาศาสตร์์เป็็นหลััก
ยิ่่�งไปกว่่ า นั้้�น การจะพิิ สูู จ น์์ ส มมติิ ฐ านที่่�ว่่ า มนุุ ษ ย์์ ส ามารถขยาย
ขีี ดความสามารถของตนเองจนเทีี ย บเคีี ย งกัั บพระเจ้้ าได้้ จำำ�เป็็ นต้้ องใช้้
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กระบวนการการทดลองและพิิสูจู น์์ทางวิิทยาศาสตร์์เช่่นเดีียวกััน โดยแคเธอ
รีีน โซโลมอน (Katherine Solomon) นัักวิิทยาศาสตร์์แห่่งศููนย์์วิจัิ ยั ของสมิิธ
โซเนีียน (Smithsonian) ได้้ทำำ�การทดลองจิิตของมนุุษย์์ด้้วยศาสตร์์ที่่�เรีียก
ว่่า Noetics Science (วิิทยาศาสตร์์ทางจิิต) ซึ่่�งในตััวบทแสดงให้้เห็็นว่่า
The most astonishing aspect of Katherine’s work,
however, had been the realization that the mind’s ability
to affect the physical world could be augmented through
practice. Intention was a learned skill. Like meditation,
harnessing the true power of “thought” required practice.
More important . . . some people were born more skilled
at it than others. And throughout history, there had
been those few who had become true masters. This is
the missing link between modern science and ancient
mysticism. (Brown 2009a: 87)
จะเห็็นได้้ว่่าแม้้แต่่พลัังอำำ�นาจอัันพิิเศษที่่�มีีลัักษณะเกี่่�ยวกัับความ
เชื่่�อทางศาสนา (mystical) ก็็ยัังถููกทำำ�ให้้กลายเป็็นเรื่่�องของมนุุษย์์และเป็็น
เรื่่�องทางโลกผ่่านการพิิสููจน์์และทดสอบทางวิิทยาศาสตร์์ ความศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
ของพระผู้้�เป็็นเจ้้าถููกลดทอนลงมาเป็็นเพีียงพลัังงานรููปแบบหนึ่่�งจากการ
ขยายขีีดความสามารถที่่�มนุุษย์์ทุุกคนมีีอยู่่�ในตััวของตััวเองอยู่่�แล้้ว ศาสตร์์
และการศึึกษาในทางฆราวาสไม่่เพีียงกลายมาเป็็นบรรทััดฐานในการพิิสูจู น์์
ความน่่าเชื่่�อถืือของศาสนาและเรื่่�องเหนืือธรรมชาติิ แต่่ยังั ทำำ�ให้้เส้้นแบ่่งของ
ปาฏิิหาริิย์แ์ ละความเป็็นจริิงเจืือจางลงจนศาสนาลดความศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์ล� งไปด้้วย
ฆราวาสนิิยมและฆราวาสภิิวัตั น์์ไม่่ได้้บีบี คั้้�นศาสนาจากเพีียงภายนอก
เท่่านั้้�น ในการทำำ�ให้้สัังคมกลายเป็็นฆราวาส (secularize) นั้้�น มีีหลัักอยู่่�ข้้อ
หนึ่่�งที่่�สำำ�คััญมากคืือการแยกศาสนากัับรััฐออกจากกัันและการให้้ศาสนา
กลายเป็็นเรื่่�องส่่วนบุุคคล แนวคิิดการแยกศาสนาออกจากรััฐมีีจุุดหมาย
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เพื่่�อทำำ�ให้้รัฐั กลายเป็็นรััฐฆราวาสที่่�สามารถปกครองตนเองได้้โดยปราศจาก
อิิทธิิพลของศาสนา กล่่าวคืือศาสนาจะต้้องไม่่มีีอิิทธิิพลในการตััดสิินใจใดๆ
ในพื้้�นที่่�สาธารณะ (public sphere) และในพื้้�นที่่�ทางการเมืือง (political
sphere) ซึ่่�งในทางปฏิิบััติินั้้�นแม้้เป็็นไปอย่่างเบ็็ดเสร็็จไม่่ได้้ แต่่รััฐที่่�เป็็น
ประชาธิิปไตยส่่วนใหญ่่ก็็ยึึดถืือหลัักการนี้้�เป็็นพื้้�นฐาน คืือแยกหลัักคิิดทาง
ศาสนาออกจากการเมืืองการปกครอง นอกจากนั้้�นแนวคิิดฆราวาสนิิยมยััง
ถืือเป็็นการให้้อิิสระแก่่ศาสนิิกชนผู้้�นัับถืือศาสนา ที่่�จะมีีสิิทธิิในการนัับถืือ
หรืือแสดงออกถึึงความศรััทธาของตนต่่อศาสนาที่่�ตนนัับถืือได้้อย่่างเต็็มที่่�
ตามเสรีีภาพของตน โดยที่่�ไม่่ไปเบีียดบัังผู้้�อื่่�น
แน่่นอนว่่าการแยกรััฐกัับศาสนาออกจากกัันเพื่่�อให้้รััฐกลายเป็็นรััฐ
ฆราวาสนั้้�นทำำ�ให้้เกิิดข้้อดีีทางการเมืืองในเชิิงนโยบายและการบริิหารหลาย
ส่่วน รวมถึึงการให้้อิสิ ระในการนัับถืือหรืือไม่่นับั ถืือศาสนาอย่่างเต็็มที่่�ก็็ทำำ�ให้้
เกิิดข้้อดีีในแง่่ที่่�ว่่าประชาชนในรััฐนั้้�นๆ ไม่่ต้้องถููกบัังคัับฝืืนใจให้้นัับถืือใน
สิ่่�งเดีียวกัันทั้้�งหมด แต่่การบีีบให้้ศาสนากลัับไปเป็็นเรื่่�องเฉพาะของบุุคคล
และให้้อิิสรภาพในการปฏิิบััติิ (practice) ทางศาสนาในพื้้�นที่่�ส่่วนตััวโดยไม่่
จำำ�เป็็นต้้องยึึดโยงกัับรััฐหรืือสถาบัันทางศาสนาก็็ก่่อให้้เกิิดผลเสีียได้้เช่่นกััน
ดัังจะเห็็นได้้จากความรุุนแรงที่่�เป็็นผลพวงจากกระบวนการฆราวาสภิิวััตน์์
ในนวนิิยายเรื่่�อง Angels & Demons และ The Lost Symbol

ความขััดแย้้งจากปััจจััยภายนอก: การต่่อสู้้�เพื่่�อช่่วงชิิง
พื้้�นที่่�ใน Angels & Demons

กระบวนการฆราวาสภิิวััตน์์ในโลกสมััยใหม่่นั้้�นไม่่ได้้เป็็นไปโดยราบ
รื่่�นอย่่างที่่�คาดการณ์์เอาไว้้เนื่่�องจากแม้้ว่า่ ศาสนาจะถููกทำำ�ให้้กลายเป็็นเรื่่�อง
ของปััจเจกแต่่ก็ไ็ ม่่ได้้หมายความว่่าศาสนาจะสููญเสีียอิิทธิิพลไปจากพื้้�นที่่�ทาง
สัังคมวััฒนธรรมหรืือจากชีีวิิตส่่วนตััวของผู้้�คนไปโดยสิ้้�นเชิิง ในกรณีีนี้้� เยอร์์
เกน ฮาเบอร์์มาส (Jürgen Habermas) ได้้เสนอแนวคิิดเรื่่�องสัังคมแบบ
หลัังฆราวาส (post-secular) ขึ้้�นมา หมายถึึงสัังคมที่่�แม้้ผ่่านการทำำ�ให้้เป็็น
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ฆราวาสแล้้วแต่่ก็็ยัังมีีศาสนาอยู่่�ในสัังคม การไม่่ประนีีประนอมต่่อกัันนั้้�น
แน่่นอนว่่าจะต้้องทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งระหว่่างทั้้�งสองฝ่่าย ฮาเบอร์์มาส
เสนอว่่า “ความมั่่น� ใจที่่ว่� า่ ศาสนาจะหายไปเนื่่อ� งมาจากการเป็็นสมััยใหม่่นั้้น�
เป็็นความเข้้าใจที่่ผิ� ดิ ศาสนาจะยัังคงมีีอิิทธิิพลและความสำำ�คัญ
ั ต่่ออาณาเขต
สาธารณะทั้้�งในระดัับชาติิและในระดัับโลกาภิิวััตน์์อยู่่�ต่่อไป” (พิิพััฒน์์ พสุุ
ธารชาติิ 2562: 52) ดัังนั้้�นการพยายามทำำ�ให้้โลกเป็็นสมััยใหม่่ไปพร้้อมๆ
กัับการทำำ�ให้้โลกเป็็นฆราวาสโดยการพยายามกลืืนหรืือครอบทัับศาสนาด้้วย
ศาสตร์์ทางฆราวาสอย่่างที่่�กล่่าวเอาไว้้ในข้้างต้้น ย่่อมถืือเป็็นการจำำ�กัดั พื้้�นที่่�
ของศาสนา การหวนกลัับมาของศาสนาในรููปแบบของการต่่อต้้านแบบใน
นวนิิยายที่่�นำำ�มาศึึกษาจึึงเกิิดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นการช่่วงชิิงพื้้�นที่่�ของตนเอง
ในนวนิิยายเรื่่�อง Angels & Demons เราจะเห็็นได้้ว่่าอาชญากรรม
หลัักที่่�เกิิดขึ้้�นอยู่่�ในรููปของการก่่อการร้้าย ซึ่่�งการก่่อการร้้ายนั้้�นไม่่ได้้มีีจุุด
ประสงค์์เพื่่�อสนองความต้้องการในระดัับปััจเจกเท่่านั้้�นแต่่ยังั มีีความเป็็นการ
เมืืองของการต่่อต้้านการกดขี่่�อยู่่�ด้้วย อาชญากรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในนวนิิยาย
เรื่่�องนี้้�เป็็นการวางแผนก่่อการร้้ายโดยกลุ่่�มที่่�เรีียกตััวเองว่่าอิิลลููมิินาติิ
(Illuminati) ซึ่ง่� อ้้างตนว่่าเป็็นสมาคมลัับของนัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�สืบื ทอดกัันมา
ตั้้�งแต่่ยุคุ แห่่งการรู้้�แจ้้งและกลัับมาเพื่่�อแก้้แค้้นให้้กับั เหล่่านัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�
ถููกศาสนจัักรทำำ�ร้้าย กลุ่่�มอิิลลููมิินาติินำำ�เอาปฏิิสสาร (antimatter) ที่่�มีีแรง
ระเบิิดมหาศาลมาวางเอาไว้้ใต้้นครรััฐวาติิกัันและขู่่�ว่่าจะทำำ�ลายศาสนจัักร
ให้้สิ้้�นซาก การก่่อการร้้ายในครั้้�งนี้้�แม้้ว่า่ จะอ้้างว่่าเป็็นฝ่่ายวิิทยาศาสตร์์ก็จ็ ริิง
แต่่ผู้้�บงการและผู้้�วางแผนการทั้้�งหมดกลัับเป็็นบุุคคลทางศาสนาจากภายใน
วาติิกัันเอง ซึ่่�งผู้้�ที่่�เป็็นมัันสมอง (mastermind) ของการก่่อการร้้ายครั้้�งนี้้�ก็็
คืือคาร์์เมอเลนโญ คาร์์โล เวนเตรสกา (Camerlengo Carlo Ventresca)
เขาวางแผนให้้นครรััฐวาติิกัันที่่�เปรีียบเสมืือนเมืืองหลวงของชาวคาทอลิิก
ตกอยู่่�ภายใต้้อัันตราย โดยมุ่่�งหมายที่่�จะใช้้สถานการณ์์นี้้�เพื่่�อทำำ�ลายฝ่่าย
วิิทยาศาสตร์์ เขาเลืือกที่่�จะกระทำำ�ความรุุนแรงต่่อฝ่่ายของตััวเองด้้วยการ
ฆาตกรรมและการก่่อการร้้าย ทั้้�งนี้้�เพื่่�อหวัังผลให้้ฝ่่ายศาสนาได้้รัับความ
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เห็็นใจ และฝ่่ายวิิทยาศาสตร์์ถููกประณาม
อเล็็กซ์์ ชมิิด (Alex Schmidt) ได้้อธิิบายลัักษณะโดยรวมของการ
ก่่อการร้้ายเอาไว้้ว่า่ เป็็นความพยายามสร้้างความวิิตกกัังวลจากการก่่อความ
รุุนแรงซ้ำำ��ๆ โดยบุุคคลที่่�ไม่่ได้้เปิิดเผยหรืือกึ่่�งเปิิดเผยตััวตน โดยวิิธีกี ารจะขึ้้�น
อยู่่�กัับความต้้องการพื้้�นฐานของกลุ่่�มผู้้�ก่่อการร้้าย ว่่าต้้องการจะขู่่�ให้้กลััว
ข่่มขู่่� หรืือกระทำำ�เพื่่�อเป็็นโฆษณาการ จากความต้้องการพื้้�นฐานนี้้� ทำำ�ให้้เหยื่่�อ
จากการก่่อการร้้ายแตกต่่างกัันไปด้้วย โดยผู้้�ก่่อการร้้ายอาจเลืือกเหยื่่�อแบบ
สุ่่�ม หรืือเลืือกกลุ่่�มที่่�มีีลัักษณะเป็็นตััวแทน/สััญลัักษณ์์แทน โดยกลุ่่�มเหยื่่�อนี้้�
ถืือเป็็นผู้้�สร้้างสารและเป็็นเป้้าที่่�จะถููกใช้้เพื่่�อชัักจููงเป้้าหมาย (ผู้้�รัับสาร) ให้้
เกิิดความหวาดกลััวอีีกทอดหนึ่่�ง (กฤดิิกร วงศ์์สว่่างพานิิช 2559: 41-44)
ซึ่่�งการก่่อการร้้ายที่่�วางแผนโดยคาร์์เมอเลนโญ คาร์์โลในนวนิิยายเรื่่�อง
Angels & Demons ก็็เป็็นการก่่อการร้้ายในลัักษณะที่่�ทำำ�ไปเพื่่�อโฆษณา
การด้้วยเช่่นเดีียวกััน
ในตััวบท ปฏิิสสารถููกนำำ�เสนอว่่าเป็็นสสารชนิิดใหม่่ซึ่ง่� นัักวิิทยาศาสตร์์
คาดการณ์์ว่่าเป็็นตััวแปรสำำ�คััญในการเกิิดปรากฏการณ์์บิ๊๊�กแบง (Big Bang)
และเป็็นข้้อพิิสูจู น์์ที่่�ดีที่่�สุ
ี ดุ ในทางวิิทยาศาสตร์์ว่า่ พระเจ้้าสามารถสร้้างสรรพ
สิ่่�งขึ้้�นมาจากความว่่างเปล่่าได้้ ปฏิิสสารนี้้�ถููกนำำ�มาใช้้เป็็นอาวุุธในการขู่่�
วางระเบิิดนครวาติิกัันที่่�เป็็นศููนย์์กลางของคริิสต์์ศาสนาคาทอลิิก ซึ่่�งการขู่่�
วางระเบิิดดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่าศาสนากำำ�ลัังถููกคุุกคามจากโลกฆราวาส
อย่่างร้้ายแรงแม้้แต่่ในพื้้�นที่่�ที่่�ควรจะเป็็นของศาสนาเองอย่่างวาติิกัันก็็ยัังมิิ
อาจหลบเลี่่�ยงได้้ การก่่อการร้้ายนครวาติิกัันโดยคาร์์เมอเลนโญ คาร์์โลนั้้�น
เป็็นการกระทำำ�ที่่�หวัังผลจากการส่่งสารสองชั้้�นด้้วยกััน ประการแรกการ
วางแผนระเบิิดนครวาติิกันั โดยการอ้้างชื่่�อกลุ่่�ม ‘อิิลลููมินิ าติิ’ (Illuminati) ซึ่ง่�
เป็็นกลุ่่�มภาคีีนักั วิิทยาศาสตร์์หัวั ก้้าวหน้้าที่่�ก่่อตั้้�งขึ้้�นมาตั้้�งแต่่ยุคุ เรืืองปััญญา
และมีีชื่่�อเสีียงในด้้านการเป็็นปฏิิปักั ษ์์กับั คริิสตจัักรมาโดยตลอด คืือการเปิิด
หน้้าศััตรููของศาสนาออกมาอย่่างชััดเจนว่่าคืือฝ่่ายฆราวาสนิิยม ในกรณีีนี้้�เรา
จะเห็็นได้้จากคำำ�ประกาศของฝ่่ายที่่�อ้้างตนว่่าเป็็นกลุ่่�มอิิลลููมิินาติิว่่า
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This is not black-mail. We have no demands. The
abolition of the Vatican is nonnegotiable. We have waited
four hundred years for this day. At midnight, your city
will be destroyed. There is nothing we can do. (Brown
2009a: 178-179)
นอกจากจะประกาศความเป็็นศััตรููแล้้ว จากข้้อความที่่�ยกมาเราจะ
เห็็นได้้ว่า่ ขบวนการอิิลลููมินิ าติิได้้เลืือกวิิธีกี ารก่่อการร้้ายเพื่่�อเป็็นการสื่่�อสาร
ทางเดีียวโดยไม่่ต้้องการแลกเปลี่่�ยนอะไรทั้้�งสิ้้�น การที่่�พวกเขาแสดงออก
ว่่า ‘ไม่่มีีข้้อเรีียกร้้อง’ และต้้องการจะ ‘ทำำ�ลาย’ นครรััฐวาติิกัันอย่่างเดีียว
เท่่านั้้�น แสดงให้้เห็็นถึึงลัักษณะท่่าทีีหรืือความมุ่่�งหมายของโลกฆราวาส
หรืือแนวคิิดฆราวาสนิิยมที่่�ไม่่ได้้เข้้าหาศาสนาอย่่างต้้องการประนีีประนอม
แต่่มาในท่่าทีีข่่มขู่่�คุุกคามและแสดงออกอย่่างชััดเจนว่่าไม่่ต้้องการที่่�จะให้้มีี
ศาสนาอยู่่�อีีกต่่อไป ซึ่่�งสารชั้้�นแรกที่่�กลุ่่�มอิิลลููมินิ าติิส่ง่ ออกมา หากพิิจารณา
ให้้ดีีแล้้ว เป็็นการสร้้างภาพผู้้�ร้้ายและผู้้�ทำำ�ลายล้้างให้้แก่่กลุ่่�มฆราวาสนิิยม
เมื่่�อพิิจารณาว่่าผู้้�ที่่�วางแผนให้้เกิิดการก่่อการร้้ายครั้้�งนี้้�ขึ้้�นคืือคาร์์เมอเลนโญ
คาร์์โล เราจะเห็็นได้้ว่่าจุุดยืืนและสารของกลุ่่�มอิิลลููมิินาติินั้้�นเป็็นประโยชน์์
ต่่อฝ่่ายศาสนานิิยมอย่่างชััดเจน เพราะนี่่�คืือการสร้้างภาพผู้้�คลั่่�งวิิทยาศาสตร์์
สุุดโต่่งจนเป็็นภััยกัับฝ่่ายตรงข้้าม ทำำ�ให้้ฆราวาสนิิยมกลายเป็็นผู้้�ที่่�ตั้้�งตนเป็็น
ปฏิิปัักษ์์อย่่างไร้้ซึ่ง่� การประนีีประนอมต่่อฝ่่ายศาสนานิิยม
ผลจากการสร้้างภาพผู้้�ร้า้ ยให้้แก่่ฆราวาสนิิยมนั้้�นนำำ�มาสู่่�การส่่งสารใน
ชั้้�นที่่�สอง ที่่�ผู้้�ก่่อการร้้ายมุ่่�งหวัังให้้เกิิดจากปฏิิกิิริิยาตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์
ดัังกล่่าว เป็็นสารที่่�แฝงฝัังมากัับสถานการณ์์การถููกมุ่่�งร้้ายเพื่่�อมุ่่�งหวัังใช้้
ประโยชน์์จากสถานะผู้้�ถููกกระทำำ�ในการกอบกู้้�ความเห็็นใจและแสดงภาพ
ของการโดนบีีบให้้ถอยร่่นของกลุ่่�มศาสนานิิยมแม้้จะอยู่่�ในพื้้�นที่่�ของตนเอง
ก็็ตาม การรัับบทเหยื่่�อจากความรุุนแรงและความไม่่ประนีีประนอมของ
ฝ่่ายฆราวาสนิิยม อาจสามารถสื่่�อให้้เห็็นถึึงสถานะของศาสนาและกลุ่่�มผู้้�
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นิิยมศาสนาที่่�กำำ�ลังั เผชิิญอยู่่�ในสัังคมปััจจุุบันั ที่่�ศาสตร์์ฆราวาสตรวจสอบและ
กดดัันพวกเขาในทุุกช่่องทาง เราสามารถเห็็นการตอบโต้้แรงกดดัันจากฝ่่าย
ฆราวาสนิิยมได้้จากแถลงการณ์์ยอมจำำ�นนต่่อกลุ่่�มผู้้�ก่่อการร้้ายของคาเมอร์์
เลนโญ คาร์์โลที่่�ว่่า
The ancient war between science and religion is
over. […] You have won but you have not won fairly. You
have not won by providing answers. You have won by so
radically reorienting our society that the truths we once
saw as signposts now seem inapplicable. Religion cannot
keep up. Scientific growth is exponential. It feeds on itself
like a virus. […] We are spinning out of control. The rift
between us grows deeper and deeper, and as religion is
left behind, people find themselves in a spiritual void. We
cry out for meaning. And believe me, we do cry out. We
see UFOs, engage in channeling, spirit contact, out-of-body
experiences, mindquests all these eccentric ideas have
a scientific veneer, but they are unashamedly irrational.
They are the desperate cry of the modern soul, lonely
and tormented, crippled by its own enlightenment and
its inability to accept meaning in anything removed from
technology. (Brown 2009a: 420-421)
ข้้อความการประกาศยอมแพ้้ของนครรััฐวาติิกัันข้้างต้้นนี้้�มีีความน่่า
สนใจเป็็นอย่่างมาก เพราะแม้้จะประกาศว่่าฝ่่ายวิิทยาศาสตร์์เป็็นฝ่่ายชนะ
แต่่การวิิพากษ์์การทำำ�งานของโลกวิิทยาศาสตร์์กลัับให้้ผลลััพธ์์ที่่�แตกต่่าง
จากการบอกว่่ายอมแพ้้ ในการประกาศนี้้�ฝ่า่ ยศาสนานิิยมได้้แสดงให้้เห็็นถึึง
ความบกพร่่องของโลกฆราวาสที่่�ขาดซึ่ง่� ศาสนาว่่าเป็็นโลกที่่�ไม่่อาจควบคุุมได้้
107

107

และเป็็นโลกที่่�เคว้้งคว้้างไร้้หลัักยึึดทางจิิตวิิญญาณ คำำ�พูดู ของคาร์์เมอเลนโญ
คาร์์โลสื่่�อให้้เห็็นว่่าฆราวาสนิิยมในเชิิงอุุดมการณ์์นั้้�นเมื่่�อนำำ�มาปฏิิบัติั จิ ริิงกลัับ
คลาดเคลื่่�อนไปจากความคาดหวัังของสัังคมโลกสมััยใหม่่อย่่างมาก เพราะ
โลกที่่�เป็็นฆราวาสนิิยมแบบหมดจด (มีีกลุ่่�มอิิลลููมินิ าติิหรืือสถาบัันวิิจัยั ฯ เป็็น
ตััวแทน) ไม่่สามารถสร้้างชุุดศีีลธรรมของฆราวาสที่่�เป็็นเอกเทศจากชุุดความ
เชื่่�อของศาสนาขึ้้�นมาเพื่่�อตีีกรอบความผิิดชอบชั่่�วดีีได้้ เนื่่�องจากทุุกอย่่างใน
โลกฆราวาสนิิยมจะต้้องได้้รัับการพิิสููจน์์หรืือตััดสิินโดยระบบตรรกะที่่�เป็็น
วิิทยาศาสตร์์เท่่านั้้�น สิ่่�งที่่�วิิธีีการทางวิิทยาศาสตร์์พิิสููจน์์ไม่่ได้้ก็็จะไม่่ถืือว่่า
มีีอยู่่�จริิงหรืือไม่่มีีความหมาย เช่่นนั้้�นแล้้ววิิธีีการให้้ความหมายกัับสิ่่�งต่่างๆ
ของฝ่่ายศาสนานิิยมที่่�ใช้้เรื่่�องของความเชื่่�อและจิิตวิิญญาณเป็็นหลัักจึึงไม่่
อาจทำำ�หน้้าที่่�ของมัันในสัังคมฆราวาสนิิยมได้้เลย กล่่าวคืือสัังคมฆราวาส
นิิยมหมดจดนั้้�นไม่่มีีความสามารถที่่�จะใช้้ศีีลธรรมได้้เพราะสัังคมฆราวาส
นิิยมเป็็นโลกของตรรกนิิยมอัันแห้้งผากเท่่านั้้�น
สุุนทรพจน์์ประกาศยอมแพ้้ของคาร์์เมอเลนโญ คาร์์โลแท้้จริิงแล้้ว
เป็็นการชี้้�ให้้สัังคมโลกเห็็นว่่าโลกที่่�ปราศจากศาสนานั้้�นเป็็นไปไม่่ได้้ เพราะ
ภาวะไร้้ศาสนาจะส่่งผลให้้เกิิดกลุ่่�มคนแบบอิิลลููมิินาติิที่่�ไร้้ซึ่่�งศีีลธรรมและ
จริิยธรรมเพื่่�อควบคุุมพฤติิกรรมและมโนสำำ�นึึกขึ้้�นมาอีีก และสัังคมก็็จะไม่่
อาจเดิินหน้้าไปสู่่�ความศิิวิไิ ลซ์์แบบที่่�วาดหวัังเอาไว้้ได้้เลย อาจกล่่าวได้้ว่า่ เขา
กำำ�ลังั ส่่งสารว่่าสมมติิฐานของฆราวาสภิิวัตั น์์นั้้�นเป็็นการนำำ�สังั คมไปสู่่�ทิิศทาง
ที่่�ไม่่ถููกต้้องนั่่�นเอง
อาชญากรรมที่่�เกิิดขึ้้�นใน Angels & Demons นี้้�จำำ�ลองให้้เห็็นถึึง
ฆราวาสภิิวััตน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคม ความรุุนแรงที่่�ปะทุุขึ้้�น นััยหนึ่่�งคืือการ
เปิิดพื้้�นที่่�ในการสนทนาระหว่่างศาสนานิิยมกัับฆราวาสนิิยม เนื่่�องจากต้้อง
ยอมรัับว่่า ภายใต้้ตรรกะของโลกสมััยใหม่่แล้้ว ฝ่่ายศาสนาเองไม่่สามารถที่่�
จะโต้้แย้้งหรืือปกป้้องตนเองจากการถููกทำำ�ให้้กลายเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่เป็็นเหตุุเป็็น
ผล (irrational) และไม่่เกี่่�ยวข้้อง (irrelevant) กัับยุุคสมััยอีีกต่่อไปได้้เลย
หากไม่่สร้้างสถานการณ์์ของผู้้�ที่่�ถูกู กระทำำ� การถููกบีีบคั้้�นหรืือรัังแกแล้้ว โดย
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โครงสร้้างและกระแสวััฒนธรรมสมััยใหม่่ การลดทอนความสำำ�คััญและการ
ถููกลบเลืือนของศาสนาก็็จะกลายเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเงีียบเชีียบ ความ
รุุนแรง การก่่อการร้้าย และการฆาตกรรมที่่�ถููกกระทำำ�โดยฝ่่ายศาสนาเอง
จึึงเป็็นการกระทำำ�ตอบโต้้และการส่่งเสีียงของผู้้�ถููกกดทัับ เพื่่�อเปิิดพื้้�นที่่�ใน
การสนทนาและเพื่่�อยืืนยัันการมีีอยู่่� และแสดงความจำำ�นงที่่�จะไม่่หายไปของ
ศาสนาและกลุ่่�มศาสนานิิยม

ความขััดแย้้งจากปััจจัยั ภายใน: ความรุุนแรงที่่เ� กิิดจากการ
อ่่านตีีความพระคััมภีีร์์ใน The Lost Symbol

ดัังที่่�กล่่าวไปข้้างต้้นว่่ากระบวนการฆราวาสภิิวัตั น์์นั้้�นนอกจากจะแยก
ศาสนากัับรััฐออกจากกัันแล้้ว ยัังทำำ�ให้้ศาสนากลายมาเป็็นเรื่่�องส่่วนบุุคคลอีีก
ด้้วย ดัังนั้้�นอิิสรภาพในการนัับถืือศาสนาจึึงไม่่ได้้ยึดึ โยงอยู่่�กัับการอธิิบายหรืือ
การตีีความจากส่่วนกลาง (ศาสนจัักร โบสถ์์ พระ นัักเทศน์์) อีีกต่่อไป แต่่
กลัับสามารถที่่�จะถููกปฏิิบััติด้ิ ้วยตััวเองอยู่่�ในพื้้�นที่่�ของตััวเองได้้ พระคััมภีีร์์ที่่�
เป็็นแกนหลัักของศาสนาจึึงมีีโอกาสที่่�จะถููกทำำ�ความเข้้าใจตามทััศนะ ความ
เห็็น ความเชื่่�อ หรืือพื้้�นความรู้้�ของบุุคคลนั้้�นๆ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องยึึดโยงกัับ
ความเข้้าใจร่่วมของชุุมชนศาสนาอีีกต่่อไป การอ่่าน ตีีความ และทำำ�ความ
เข้้าใจพระคััมภีีร์อ์ ย่่างเป็็นอิิสระได้้ นัยั หนึ่่�งแม้้จะทำำ�ให้้ศาสนิิกชนมีีอิสิ รภาพ
ในการนัับถืือศาสนามากขึ้้�น แต่่ก็นำ็ ำ�ไปสู่่�วิถีิ ปี ฏิิบัติั ที่่�ิ แตกหน่่อและแยกตััวออก
จากกัันมากมายซึ่่�งมีีผลเสีียด้้วยเช่่นกััน
การอ่่านพระคััมภีีร์์นั้้�นเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ภายในศาสนาหรืือระหว่่างศาสนาที่่�มีีรากมาจากแหล่่งเดีียวกััน สำำ�หรัับ
ศาสนาคริิสต์์ เราจะเห็็นการแตกนิิกายต่่างๆ ออกมาซึ่่�งมีีผลมาจากการอ่่าน
การรัับรู้้� หรืือการปฏิิบัติั ติ ามพระคััมภีีร์์ การแตกนิิกายนี้้�แฝงฝัังไปด้้วยความ
รุุนแรงที่่�ไม่่ได้้ถููกกล่่าวถึึงมากนััก เมื่่�อพููดถึึงเรื่่�องเหล่่านี้้�เราจะมองว่่าเมื่่�อถึึง
จุุดหนึ่่�งที่่�ผู้้�นัับถืือศาสนามีีความเห็็นไม่่ตรงกัันก็็จะแยกตััวออกมาเป็็นนิิกาย
ต่่างๆ แต่่ในความเป็็นจริิงแล้้ว ‘กระบวนการแยกตััว’ นั้้�นไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นโดย
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การทำำ�ความตกลงอย่่างสงบสัันติิ หากแต่่เกิิดขึ้้�นพร้้อมกัับความรุุนแรง
ความรุุนแรงประเภทนี้้� เรีียกว่่าความรุุนแรงของการแยกนิิกาย (Sectarian
Violence) ซึ่่�งปรากฏให้้เห็็นมาตลอดประวััติิศาสตร์์ของศาสนา โดยเฉพาะ
ศาสนาคริิสต์์ ความรุุนแรงจากความไม่่ลงรอยกัันภายในศาสนานี้้� ถููกจำำ�ลอง
และขยายใหญ่่ให้้เห็็นได้้ชััดเจนขึ้้�นผ่่านอาชญากรรมในนวนิิยายเรื่่�อง The
Lost Symbol
นวนิิยายเรื่่�อง The Lost Symbol ของแดน บราวน์์นำำ�เสนอความ
ขััดแย้้งที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตีีความพระคััมภีีร์ที่่�์ แตกต่่างกัันออกไป โดยตััวร้้ายใน
เรื่่�องนามว่่ามาลอััคห์์ (Mal’akh) เข้้าใจความหมายของความมหััศจรรย์์จาก
พระคััมภีีร์แ์ บบตรงตััวอัักษร (literal) โดยเฉพาะในเรื่่�องการเปลี่่�ยนผ่่านจาก
มนุุษย์์สู่่�ความเป็็นพระเจ้้า เมื่่�อตััวละครอื่่�นในตััวบทแย้้งมาลอััคห์์ว่่าสิ่่�งที่่�เขา
เชื่่�อเป็็นเพีียงตำำ�นานเท่่านั้้�น ในความเป็็นจริิงมนุุษย์์ไม่่สามารถเปลี่่�ยนผ่่าน
เป็็นพระเจ้้าผ่่านการสัักสาส์์นลัับลงไปบนเนื้้�อหนัังได้้ มาลอััคห์์กลัับกล่่าว
ว่่า “The account appears in the Holy Scripture.” (Brown 2009b:
585) ดัังนั้้�นมัันจึึงเป็็นความจริิงแท้้สำำ�หรัับเขา และนอกจากนั้้�นเขายัังเชื่่�อใน
เรื่่�องการเซ่่นสัังเวย (sacrifice) กายเนื้้�อของตนเองเพื่่�อให้้เข้้าสู่่�กระบวนการ
เปลี่่�ยนผ่่านด้้วย ซึ่่�งความเชื่่�ออัันเกิิดจากการตีีความของมาลอััคห์์นั้้�นนอกจาก
จะไม่่ตรงกัับความเชื่่�อและการตีีความของตััวละครอื่่�นในเรื่่�องแล้้ว ยัังนำำ�ไป
สู่่�ความขััดแย้้งและความรุุนแรงด้้วย
ทั้้�งนี้้�มาลอััคห์์เริ่่�มต้้นอาชญากรรมอย่่างแรกของเขาด้้วยการลัักพา
ตััว บุุคคลแรกที่่�เขาลัักพาตััวและทำำ�ร้้ายคืือปีีเตอร์์ โซโลมอน สมาชิิก
เมสัันระดัับที่่�สามสิิบสาม เป้้าหมายเพื่่�อบีีบบัังคัับให้้เขาบอกความลัับและ
ใช้้เป็็นตััวกดดัันให้้โรเบิิร์์ต แลงดอนยอมเป็็นผู้้�ถอดรหััสลัับให้้ เราจะเห็็นได้้
ว่่าแรงจููงใจในการก่่ออาชญากรรมของตััวละครมาลอััคห์์นั้้�นเกิิดจากความ
ปรารถนาในการที่่�จะบรรลุุถึึงจุุดสููงสุุดในความเชื่่�อของเขาเอง และเป็็นไป
ในลัักษณะที่่�ไม่่ประนีีประนอม นี่่�เป็็นลัักษณะหนึ่่�งของกลุ่่�มที่่�สุุดโต่่งทาง
ศาสนา มาลอััคห์์ไม่่เปิิดรัับการ ‘อ่่าน’ ในแบบอื่่�นๆ เลย พิิจารณาได้้จากตอน
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ที่่�โรเบิิร์์ต แลงดอนได้้ทัักท้้วงว่่าเขาไม่่เชื่่�อว่่ามีี ‘ประตููแห่่งบรรพกาล’ (The
Ancient Portal) อยู่่�จริิง และไม่่สามารถที่่�จะไขรหััสลัับอะไรให้้กับั มาลอััคห์์
ได้้ (Brown 2009b: 62) แต่่ถึึงอย่่างนั้้�นอาชญากรก็็ยัังเชื่่�อมั่่�นว่่าแลงดอน
เป็็นผู้้�ที่่� ‘ถููกเลืือก’ ให้้มาไขความลัับนี้้� และเขาต้้องรู้้�อย่่างแน่่นอนว่่ารหััสลัับ
คืืออะไร ท่่ามกลางความลัักลั่่�นในข้้อเรีียกร้้องและการตอบสนองที่่�ไม่่ถูกู ทิิศ
ถููกทางนี้้�ยิ่่�งทำำ�ให้้มาลอััคห์์ก่่อความรุุนแรงเลยเถิิด เพื่่�อบีีบให้้แลงดอนทำำ�สิ่่�ง
ที่่�เขาเองก็็ไม่่เข้้าใจว่่าจะต้้องทำำ�อย่่างไร ทั้้�งนี้้�ความเห็็นที่่�แตกต่่างกัันของแลง
ดอนกัับมาลอััคห์์นั้้�นเป็็นผลมาจากการที่่�แลงดอนอ่่านสััญลัักษณ์์และพระ
คััมภีีร์ด้์ ว้ ยสายตาของนัักวิิชาการที่่�ไม่่ได้้ให้้คุณ
ุ ค่่ากัับพลัังเหนืือธรรมชาติิของ
มััน ในขณะที่่�มาลอััคห์์อ่า่ นแบบตรงตามตััวอัักษร (literal) และศรััทธาอย่่าง
แรงกล้้าต่่อพลัังเหนืือธรรมชาติิของสััญลัักษณ์์และเนื้้�อความในพระคััมภีีร์์
นอกจากการอ่่านพระคััมภีีร์แ์ บบตรงตามตััวอัักษรแล้้ว มาลอััคห์์ยังั ไม่่
รัับฟัังการ ‘อ่่าน’ ที่่�ใกล้้เคีียงกัับความเชื่่�อของเขาที่่�สุุดอีีกด้้วย ประการนี้้�จะ
เห็็นได้้ในฉากที่่�ปีีเตอร์์ โซโลมอนพยายามจะบอกกัับมาลอััคห์์ว่า่ สิ่่�งที่่�เขาเชื่่�อ
ไม่่เป็็นความจริิง และเป็็นการตีีความที่่�ผิิดไปจากจุุดประสงค์์ของสมาคมฟรีี
เมสัันโดยสิ้้�นเชิิง เช่่น มาลอััคห์์ต้อ้ งการตามหา ‘บัันไดลัับ’ ซึ่่�งเขาเชื่่�อว่่าเป็็น
สถานที่่�ทางกายภาพที่่�มีีอยู่่�จริิง แต่่อีกี ฝ่่ายพยายามแย้้งว่่า ‘บัันไดลัับ’ ที่่�เขา
อ่่านได้้จากรหััสลัับใต้้ฐานพีีรามิิดเมสัันนั้้�นไม่่มีอี ยู่่�จริิง (Brown 2009b: 562)
เราจะเห็็นได้้ชัดั เจนจากกรณีีนี้้�ว่า่  ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นปััญหาของการตีีความ
สิ่่�งเดีียวกัันแตกต่่างกัันออกไปคนละทิิศคนละทางในทุุกประเด็็น และแม้้ว่่า
ปีีเตอร์์ โซโลมอนผู้้�ที่่�อ่า่ นพระคััมภีีร์ห์ รืือรหััสในลัักษณะที่่�มีีความใกล้้เคีียงกัับ
เขามากที่่�สุุดจะพยายามอธิิบายเขาด้้วยวิิธีีไหนก็็ตาม มาลอััคห์์ก็็จะปฏิิเสธ
และเลืือกที่่�จะเชื่่�อการตีีความของตััวเขาเองเสมอ
เราจะเห็็นได้้ว่่าอาชญากรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในนวนิิยายเรื่่�อง The Lost
Symbol เป็็นผลมาจากการเชื่่�อมั่่�นและยึึดมั่่�นในการอ่่านสััญลัักษณ์์และ
พระคััมภีีร์ที่่�์ ไม่่เหมืือนกัับคนอื่่�นของมาลอััคห์์ การมีีความเชื่่�อในศาสนาและ
ลััทธิิอย่่างสุุดโต่่งโดยไม่่ต้้องยึึดโยงกัับใคร ทำำ�ให้้มาลอััคห์์มองว่่าการกระทำำ�
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ของเขาชอบธรรม โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องอิิงกัับชุุดคุุณค่่าอื่่�นใดในสัังคม มาลอััคห์์
เชื่่�อมั่่�นว่่าสุุดท้้ายแล้้วพวกเขาจะได้้รับั การ ‘ช่่วยให้้รอด’ หรืือ ‘เปลี่่�ยนผ่่าน’
ไปตามสิ่่�งที่่�เขาเชื่่�อ ความเชื่่�อนี้้�เกิิดขึ้้�นเพราะเขา‘อ่่าน’ สััญลัักษณ์์หรืือพระ
คััมภีีร์์อย่่างตรงตััว เพราะเชื่่�อว่่าตำำ�นานหรืือสิ่่�งวิิเศษมหััศจรรย์์ที่่�ปรากฏใน
เอกสารที่่�เขาอ่่านนั้้�นจะเป็็นความจริิงขึ้้�นมาได้้ การฆ่่าอย่่างไร้้เหตุุผล หรืือ
การก่่อความเสีียหายรุุนแรงจึึงไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�จะรบกวนจิิตใจของอาชญากรใน
The Lost Symbol นััก เนื่่�องจากเขายึึดโยงตััวเองอยู่่�กัับผลลััพธ์์ที่่�จะเกิิด
ขึ้้�นในโลกหน้้า หรืือในภาวะที่่�ตััวเขาเองจะเปลี่่�ยนแปลงไปจนไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
อยู่่�ในจุุดที่่�จะต้้องรัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ของตนเอง หรืือตััวเขาเองจะมีี
ความผิิดจากหลัักศีีลธรรมจรรยาอะไรในทางโลกอีีกต่่อไป
การเชื่่�อในอำำ�นาจเหนืือธรรมชาติิที่่�เกิิดจากการตีีความพระคััมภีีร์์
นอกจากจะนำำ�ไปสู่่�ความรุุนแรงอย่่างการเพิิกเฉยต่่อศีีลธรรมในการก่่อเหตุุ
ฆาตกรรมแล้้ว ยัังทำำ�ให้้มาลอััคห์์รู้้�สึกึ ชอบธรรมในการที่่�จะบีีบบัังคัับผู้้�ที่่�เห็็น
ต่่างให้้ปฏิิบััติิตามความต้้องการของเขาอีีกด้้วย ซึ่่�งทั้้�งฝ่่ายที่่�บีีบบัังคัับ และ
ฝ่่ายที่่�ถููกบัังคัับนั้้�นไม่่สามารถพบจุุดที่่�ประนีีประนอมกัันได้้เลย เนื่่�องจาก
อาชญากรต้้องการบีีบให้้ฝ่่ายที่่�เป็็นเหยื่่�อวิ่่�งตามหา ‘ความหมาย’ ด้้วยการ
ถอดรหััสจากตััวบทที่่�อีีกฝ่่ายไม่่ได้้อ่่านและไม่่เคยอ่่านไปในทางเดีียวกัันกัับ
ผู้้�เรีียกร้้อง ไม่่ว่่าจะเป็็นแคเธอรีีน โซโลมอนที่่�อ่่านพระคััมภีีร์์และรหััสลัับ
ด้้วยสายตาของนัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�มองว่่าการเปลี่่�ยนผ่่านนั้้�นเป็็นเรื่่�องของ
วิิทยาศาสตร์์และธรรมชาติิ เป็็นสิ่่�งที่่�ติิดตััวมนุุษย์์มาทุุกคนรอแค่่การทดลอง
และพิิสููจน์์ หรืือแลงดอนที่่�อ่่านสิ่่�งที่่�ถููกบัังคัับให้้ตามหาด้้วยสายตาของนััก
วิิชาการด้้านประวััติศิ าสตร์์ที่่�มองว่่ามัันเป็็นบัันทึึกของตำำ�นานและข้้อเขีียนใน
อดีีตที่่�สื่่�อให้้เห็็นถึึงชุุดความคิิดความเชื่่�อหนึ่่�งเท่่านั้้�น หรืือปีีเตอร์์ โซโลมอน
ที่่�อ่่านมัันด้้วยสายตาของฟรีีเมสัันที่่�ตีีความมัันเป็็นบัันทึึกการส่่งต่่อความรู้้�
ทางโลกจากบรรพกาล การถอดรหััสพระคััมภีีร์์ ในเรื่่�อง The Lost Symbol
จึึงไม่่สามารถถููกสรุุปเป็็นใจความเดีียวกัันได้้แนบสนิิท เนื่่�องจากไม่่มีีใคร
‘อ่่าน’ สััญลัักษณ์์และพระคััมภีีร์์ไปในทางเดีียวกัันทั้้�งหมด มีีแต่่ความใกล้้
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เคีียงทางความหมายซึ่่�งทัับซ้้อนกัันในบางแง่่มุุมเท่่านั้้�น ความรุุนแรงและ
การพยายามบีีบบัังคัับจึึงทวีีคููณขึ้้�นเรื่่�อยๆ เพราะมาลอััคห์์ไม่่สามารถบีีบให้้
ทุุกคนหาสิ่่�งที่่�ตััวเขาเองต้้องการได้้
อาชญากรรมในนวนิิยายเรื่่�อง The Lost Symbol ทำำ�ให้้เราเห็็น
ว่่ากระบวนการฆราวาสภิิวััตน์์ในยุุคสมััยใหม่่นั้้�นได้้ผลัักศาสนาออกจาก
พื้้�นที่่�สาธารณะซึ่่�งทำำ�ให้้ศาสนาห่่างไกลจากการกำำ�กัับดููแลหรืือตรวจสอบ
ความเข้้าใจจากส่่วนกลางมากขึ้้�น ส่่งผลให้้เกิิดความเชื่่�อระดัับสุุดโต่่งอย่่าง
ของตััวละครมาลอััคห์์ ดัังนั้้�นหากตััดสิินจากเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในนวนิิยาย
เรื่่�องนี้้�แล้้ว จะเห็็นได้้ว่่าความพยายามให้้อิิสระทางศาสนาและการกีีดกััน
ศาสนาออกจากพื้้�นที่่�สาธารณะนั้้�นทำำ� ให้้ พื้้� นที่่�ในการสนทนาระหว่่ า ง
ความเป็็นฆราวาสนิิยมและความเป็็นศาสนานิิยมออกห่่างจากกัันมาก
ขึ้้�น และมีีส่่วนในการส่่งเสริิมกลุ่่�มที่่�มีีพฤติิกรรมความเชื่่�อแบบมููลฐานนิิยม
(fundamentalism) ด้้วย

ความวิิตกกัังวลในการก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมยุุคหลัังฆราวาส:
ความสรุุป

การที่่�สัังคมก้้าวหน้้าไปอย่่างรวดเร็็วและพััฒนาไปตามกรอบวิิสััย
ทััศน์์ของฆราวาสนิิยมนั้้�น ทำำ�ให้้สัังคมได้้ละทิ้้�งศาสนาในฐานะชุุดความเชื่่�อ
และระบบการทำำ�ความเข้้าใจโลก การตีีความว่่าศาสนาเป็็นสิ่่�งงมงายและไร้้
เหตุุผล ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�นับั ถืือศาสนาไม่่สามารถที่่�จะอ้้างอิิงชุุดความเชื่่�อและระบบ
ตรรกะที่่�ผููกติิดอยู่่�กัับชุุดความเชื่่�อของพวกเขา โดยที่่�ไม่่ถูกู กีีดกััดได้้ นี่่�คือื การ
กดทัับและการคาดหวัังจะให้้ศาสนาหมดความสำำ�คััญลงไปตามสมมติิฐาน
ฆราวาสนิิยม แต่่โลกสมััยใหม่่ได้้พิิสูจู น์์แล้้วว่่าสิ่่�งนี้้�ทำำ�ให้้เป็็นจริิงไม่่ได้้ ดังั นั้้�น
เราจึึงเห็็นการหวนกลัับมาของแนวคิิดทางศาสนาและกลุ่่�มคนที่่�มีีความเชื่่�อ
ทางศาสนาอย่่างแรงกล้้าในหลายกรณีีด้้วยกััน
การผุุดกลัับมาของศาสนาที่่�ในสัังคมที่่�เชื่่�อว่่าตนเองเป็็นสัังคมฆราวาส
ไปแล้้วอย่่างสัังคมตะวัันตกในปััจจุุบัันนี้้� มีีให้้เห็็นหลายกรณีี อย่่างในด้้าน
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นโยบายสาธารณะ เราจะเห็็นกระแสการเรีียกร้้องไม่่ให้้มีีการทำำ�แท้้งเสรีี
(Pro-life) เนื่่�องจากกลุ่่�มคนที่่�เรีียกตััวเองว่่าโปร-ไลฟ์์ ยัังคงยึึดโยงวิิถีีปฏิิบัติั ิ
และความเชื่่�อตามแบบศาสนาอยู่่� การระบุุว่า่ มนุุษย์์มีชีี วิี ติ และถืือเป็็นมนุุษย์์
เมื่่�อถููกคลอดออกมาแล้้วเท่่านั้้�น (นิิยามแบบวิิทยาศาสตร์์) ใช้้ไม่่ได้้จริิงกัับ
กลุ่่�มคนที่่�เชื่่�อเรื่่�องจิิตวิิญญาณ (กลุ่่�มผู้้�ศรััทธาในศาสนา) ซึ่่�งเข้้าใจว่่ามนุุษย์์
เกิิดมาพร้้อมวิิญญาณ และนั่่�นคืือสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�ตั้้�งแต่่ในครรภ์์มารดาแล้้ว ความ
เข้้าใจที่่�ไม่่ตรงกัันนี้้� ทำำ�ให้้ผู้้�คนที่่�อยู่่�ในชุุมชนศาสนาที่่�เคร่่งครััดมองว่่าการ
ทำำ�แท้้งเสรีีคืือการอนุุญาตให้้ฆ่่าชีีวิิตชีีวิิตหนึ่่�ง หรืือกระแสต่่อต้้านการ
แต่่งงานของเพศเดีียวกัันในสหรััฐอเมริิกาที่่�เกิิดขึ้้�นจากฐานความคิิดทาง
ศาสนา เนื่่�องจากศาสนานั้้�นมีีความเชื่่�อว่่าการแต่่งงานจะต้้องเป็็นภายใต้้
การอนุุญาตของพระผู้้�เป็็นเจ้้า และหมุุดหมายของการแต่่งงานนั้้�นเป็็นไปเพื่่�อ
การมีีบุตุ รเท่่านั้้�น ดัังนั้้�นการแต่่งงานของคนเพศเดีียวกัันจึึงถืือเป็็นเรื่่�องต้้อง
ห้้าม เนื่่�องจากไม่่ได้้เป็็นไปเพื่่�อการมีีบุุตร (เพราะคู่่�รัักเพศเดีียวกัันไม่่อาจมีี
บุุตรจากการมีีเพศสััมพัันธ์์ได้้) กระแสต่่อต้้านการแต่่งงานในเพศเดีียวกััน
จึึงยัังมีีให้้เห็็นในสัังคมตะวัันตก ซึ่่�งแน่่นอนว่่ามีีฐานคิิดมาจากความเชื่่�อทาง
ศาสนานั่่�นเอง ดัังนี้้�  เราจะเห็็นได้้ว่่าศาสนาไม่่ได้้หมดความสำำ�คััญไปจาก
สัังคมปััจจุุบัันอย่่างที่่�คาดไว้้ และการผุุดกลัับมานั้้�นนำำ�มาซึ่่�งข้้อขััดแย้้งและ
ความรุุนแรง ซึ่่�งนวนิิยายที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์ก็็สะท้้อนให้้เห็็นด้้วยเช่่นเดีียวกััน
ลัักษณะการก่่ออาชญากรรมโดยฝ่่ายศาสนานิิยมในอาชญนิิยายเรื่่�อง
Angels & Demons และ The Lost Symbol ของ แดน บราวน์์   เป็็น
ความรุุนแรงที่่�เป็็นผลกระทบจากกระบวนการฆราวาสภิิวัตั น์์ทั้้�งสิ้้�น ไม่่ว่า่ จะ
เป็็นการลุุกขึ้้�นมาประกาศสงครามเพื่่�อช่่วงชิิงพื้้�นที่่�ที่่�เคยเป็็นของตนกลัับคืืน
จากการถููกขยายยึึดและกดทัับจากฝ่่ายฆราวาสนิิยมอย่่างการก่่อการร้้าย
ของคาเมอร์์เลนโญ คาร์์โล หรืือการก่่ออาชญากรรมเพื่่�อยืืนยัันความคิิด
ความเชื่่�ออย่่างสุุดโต่่งของตนเองอย่่างมาลอััคห์์ การตอบโต้้ด้ว้ ยความรุุนแรง
จากฝั่่ง� ศาสนานิิยมเป็็นสิ่่�งที่่�สะท้้อนกลัับให้้เห็็นสภาวะของสัังคมปััจจุุบันั ที่่�ก็็
มีีกระแสเคลื่่�อนไหวของกลุ่่�มมููลฐานนิิยมทางศาสนาหรืือกลุ่่�มผู้้�นัับถืือศาสนา
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เริ่่�มออกมาขัับเคลื่่�อนและส่่งเสีียงมากขึ้้�น ความรุุนแรงที่่�ปรากฏในนวนิิยาย
ทั้้�งสองเรื่่�องนี้้�จึึงเป็็นตััวแทนของการหวนกลัับมาของศาสนาในโลกฆราวาส
ซึ่ง่� ไม่่ได้้เป็็นเพีียงการปรากฏตััวให้้เห็็นเท่่านั้้�น แต่่เป็็นการเผยตััวตนเพื่่�อการ
โต้้กลัับการกดทัับด้้วย
ความรุุนแรงอัันเนื่่�องมาจากกระบวนการฆราวาสภิิวััตน์์ที่่�สะท้้อน
ออกมาผ่่านอาชญนิิยายของ แดน บราวน์์ ทั้้�งสองเรื่่�องนี้้�  สะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงความวิิตกกัังวลของสัังคมต่่อประเด็็นความขััดแย้้งเรื่่�องนี้้�อย่่างชััดเจน
อาชญากรรมของคาร์์เมอเลนโญ คาร์์โล สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความวิิตกกัังวล
ต่่อการตอบโต้้ของศาสนาที่่�ถููกกดทัับไว้้มาโดยตลอด ซึ่่�งการเลืือกรููปแบบ
เป็็นการก่่อการร้้ายนั้้�นก็็แสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนว่่าเป็็นภาพผลิิตซ้ำำ��การทำำ�
สงครามของกลุ่่�มมููลฐานนิิยมที่่�มัักจะใช้้ศาสนามาเป็็นสิ่่�งที่่�ให้้ความชอบธรรม
ในการปฏิิบััติิการ นี่่�คืือความวิิตกกัังวลในประการแรกของสัังคมฆราวาสที่่�
ตระหนัักถึึงการมีีตัวั ตนอยู่่�ของศาสนาและกลุ่่�มศาสนานิิยม อีีกประการก็็คือื
ความวิิตกกัังวลในเรื่่�องของการแบ่่งเส้้นแดนและจำำ�กััดให้้ศาสนากลายเป็็น
เรื่่�องในปริิมณฑลส่่วนบุุคคล ซึ่่�งทำำ�ให้้สังั คมโดยรวมไม่่สามารถจำำ�กัดั ควบคุุม
พััฒนาการและการแตกกิ่่�งก้้านสาขาของความคิิดความเชื่่�อในทางศาสนาได้้
การก่่ออาชญากรรมในนามของความเชื่่�ออย่่างบ้้าคลั่่�งของตััวละครมาลอััคห์์
สะท้้อนให้้เห็็นในประเด็็นนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี
ความวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�น คืือผลของการไม่่
ประนีีประนอมกัับศาสนาของสมมติิฐานฆราวาสที่่�มีีจุดุ อ่่อนคืือการด่่วนสรุุป
จนเกิินไปและนำำ�แนวคิิดเรื่่�องการทำำ�ให้้เป็็นฆราวาส  (secularization) และ
การทำำ�ให้้เป็็นสมััยใหม่่ (modernization) ที่่�ยัังคลุุมเครืือมาใช้้ในแบบที่่�ผิิด
ฮาเบอร์์มาสเรีียกสัังคมฆราวาสที่่�ต้้องกลัับมาทำำ�ความเข้้าใจการมีีอยู่่�ของ
ศาสนาใหม่่นี้้�ว่่าสัังคมหลัังฆราวาส (post-secular society) โดยในสัังคม
ลัักษณะนี้้� ศาสนายัังคงมีีอิิทธิิพลและความเกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยงกัับสาธารณะ
ขณะที่่�ความแน่่นอนของฝั่่ง� ฆราวาสที่่�เชื่่�อว่่าศาสนาจะหายไปในกระบวนการ
ทำำ�ให้้เป็็นสมััยใหม่่กลัับไม่่ได้้แน่่นอนอย่่างคาด (Habermas 2008: 21) นี่่�
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คืือจุุดที่่�สัังคมสมััยใหม่่ต้อ้ งกลัับมาทบทวนท่่าทีีของการเดิินหน้้าไปของสัังคม
จากเดิิมที่่�เห็็นว่่าจะต้้องละทิ้้�งศาสนาไปในที่่�สุุด เป็็นเห็็นว่่าสัังคมควรจะไปต่่อ
อย่่างไร เมื่่�อในที่่�สุุดแล้้วความเจริิญทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีจะต้้อง
ดำำ�เนิินไปพร้้อมกัับการมีีอยู่่�ของความคิิดความเชื่่�อทางศาสนา
อาชญากรรมที่่�ปะทุุขึ้้�นในนวนิิยายทั้้�งสองเล่่มจึึงเปรีียบเสมืือนกัับภาพ
จำำ�ลองของสัังคมฆราวาสที่่�ยัังคงเดิินหน้้าโครงการฆราวาสภิิวัตั น์์ต่อ่ ไปราวกัับ
ว่่าสมมติิฐานฆราวาสภิิวััตน์์สามารถทำำ�ให้้เป็็นจริิงได้้อย่่างเบ็็ดเสร็็จ ในขณะ
เดีียวกัันก็็ไม่่ได้้พิจิ ารณาทางเลืือกว่่าหากศาสนายัังคงต้้านทาน (resist) และ
ไม่่ได้้หายไปไหน จะมีีทางอื่่�นที่่�สามารถทำำ�ให้้ทั้้�งสองอุุดมการณ์์อยู่่�ร่่วมกััน
ไปในสัังคมได้้หรืือไม่่ เนื่่�องจากใน Angel & Demons เราจะเห็็นได้้ว่่าการ
ขัับเคี่่�ยวของทั้้�งสองฝ่่ายนั้้�นเป็็นไปในรููปของเกมแพ้้ขาดชนะขาด (zero-sum
game) โดยไม่่ได้้เปิิดช่่องให้้กัับการอยู่่�ร่่วมกัันเลย หรืือแม้้แต่่ใน The Lost
Symbol เราก็็จะเห็็นว่่าการอ่่านพระคััมภีีร์์และการตีีความนั้้�น ถููกปฏิิบััติิ
ราวกัับว่่าถ้้ามัันไม่่ใช่่เรื่่�องทางฆราวาส ก็็ต้้องเป็็นเรื่่�องทางศาสนาเท่่านั้้�น
อาชญานิิยายทั้้�งสองเรื่่�องนี้้� เป็็นวรรณกรรมประชานิิยมที่่�เข้้าถึึงผู้้�อ่่าน
อย่่างแพร่่หลายและเป็็นวงกว้้าง ได้้รับั การแปลเป็็นภาษาอื่่�นนอกจากภาษา
อัังกฤษอีีกหลายภาษา การตอบรัับจากสัังคมจึึงพอจะแสดงให้้เห็็นว่่าประเด็็น
ความขััดแย้้งระหว่่างศาสนาและฆราวาสนิิยมนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�ได้้รัับความสนใจ
จากผู้้�คนและสัังคมเป็็นอย่่างมาก ในภาวะที่่�กระแสโลกกำำ�ลังั หมุุนผ่่านอย่่าง
รวดเร็็ว ความเป็็นฆราวาสนิิยมและความเป็็นศาสนานิิยมยัังคงขัับเคี่่�ยวกััน
ทั้้�งยัังมีีปฏิิกิิริิยาที่่�ไม่่ประนีีประนอมต่่อกัันอีีกแม้้จะอยู่่�ในจุุดที่่�น่่าจะเข้้าใจ
ได้้แล้้วว่่าจะไม่่มีีฝ่่ายใดหายไปโดยสมบููรณ์์ได้้ นี่่�คืือจุุดที่่�ทำำ�ให้้ประเด็็นนี้้�เป็็น
สิ่่�งที่่�ผู้้�คนกำำ�ลัังจัับจ้้องและระแวดระวััง นวนิิยายเรื่่�อง Angels & Demons
และ The Lost Symbol จึึงเป็็นเรื่่�องแต่่งที่่�ขยาย (amplify) ให้้เห็็นประเด็็น
ปััญหาที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นในสัังคมที่่�ผ่่านกระบวนการทำำ�ให้้เป็็นฆราวาสมาแล้้ว
และยัังคงเชื่่�อมั่่�นในโครงการฆราวาสภิิวัตั น์์ต่อ่ ไปอย่่างไม่่ประนีีประนอมออก
มาให้้เห็็นผ่่านเหตุุการณ์์อาชญากรรมและความรุุนแรงได้้เป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�ง
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กระแสตอบรัับและความเป็็นที่่�นิิยมของอาชญนิิยายทั้้�งสองเรื่่�องนี้้�ก็็สื่่�อให้้
เห็็นถึึงความวิิตกกัังวลที่่�มีีร่่วมกัันในหมู่่�ผู้้�อ่่าน และยัังเป็็นความวิิตกกัังวลที่่�
ไม่่ได้้รัับการผ่่อนคลายอย่่างการอ่่านอาชญนิิยายทั่่�วไป เพราะสุุดท้้ายแล้้ว
ตััวละครหลัักของเรื่่�องอย่่างโรเบิิร์์ต แลงดอนจะยัังสััมผััสได้้ถึึงการมีีอยู่่�ของ
ทั้้�งสองอุุดมการณ์์ที่่�ขัับเคี่่�ยวกัันมาตลอดทั้้�งเรื่่�อง
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