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ปีกสองข้างของวิหค ความเสมอภาคของสตรีและบรุษุ 

 การปลดแอกอสิตร ีการบรรลุถงึความเสมอภาคทีแ่ทจ้รงิระหว่างบุรุษและสตรเีป็นปจัจยัพืน้ฐานทีจ่ะ
น าไปสู่ความก้าวหน้าของมนุษยชาตแิละการปฏริูปทางสงัคม ความไม่เสมอภาคทางเพศไม่เพยีงแต่เป็น
อุปสรรคต่อความก้าวหน้าของอิสตรเีท่านัน้ หากยงัเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางอารยธรรมของ
มนุษยชาตทิัง้มวล การปฎเิสธความเสมอภาคของประชากรกว่าครึง่หน่ึงของโลกทีฝ่งัรากลกึในสงัคมน้ีถอื
เป็นการสบประมาทเกยีรตภิูมขิองมนุษยชาต ิทัง้ยงัสรา้งสมทศันคตแิละอุปนิสยัทีไ่ม่สรา้งสรรคท์ี่ส่งต่อจาก
ครอบครวัไปยงัสถานทีท่ างาน กจิกรรมทางการเมอืง จนถงึความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ไม่มเีหตุผลอนัใด
ที่จะน ามาอ้างได้ว่าการกดขีท่างเพศนี้เป็นสิง่ที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านจรยิธรรม หลกัสรรีะวทิยา หรอื 
ธรรมเนียมประเพณใีดๆ การปพูืน้ฐานทางจรยิธรรม และจติวทิยาทีจ่ะน าเราไปสู่การสร้างความยุตธิรรมทาง
สงัคมและสนัตภิาพในโลกจะบงัเกิดขึน้ได้ต่อเมื่อสตรกี้าวขึน้มาเป็นพนัธมติรเคยีงบ่าเคยีงไหล่กบับุรุษใน
ทุกๆ ดา้น 

 การกดขีส่ตรเีพศอย่างเป็นระบบกลายเป็นขอ้เทจ็จรงิทางประวตัิศาสคร์อนัน่าสลดที่เห็นได้อย่าง
ชดัเจน การทีผู่ห้ญงิจ านวนมากถูกจ ากดัใหอ้ยู่ในมมุแคบของสงัคม ขาดโอกาสดา้นการศกึษา ถูกละเมดิสทิธิ
พืน้ฐานมนุษยชน ตกเป็นเหยื่อของการใช้ก าลงั และบ่อยครัง้ถูก ปฎบิตัริาวกบัไม่ใช่มนุษย ์ท าให้ผูห้ญงิไม่
สามารถแสดงศกัยภาพที่แทจ้รงิออกมาได ้แบบแผนการกดขีท่ีส่บืทอดมายาวนานและสะทอ้นออกมาอย่าง
แพรห่ลายในวฒันธรรม งานวรรณกรรม งานศลิปะ กฎหมาย แมก้ระทัง่ในคมัภรีศ์าสนา ยงัคงแทรกซมึชวีติ
ของเราอย่างต่อเนื่อง ในสหรฐั อเมรกิาแมว้่าสตรจีะได้รบัสทิธทิางการเมอืงและสทิธขิองพลเมอืง อีกทัง้
ความเท่าเทยีมระหว่างบุรุษและสตรจีะเป็นทีย่อมรบัในหลกัการอย่างกวา้งขวางกต็าม แต่ความเสมอภาคที่
แทจ้รงิระหว่างทัง้สองเพศกย็งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

  ผลเสียหายจากอคติทางเพศเป็นรอยร้าวที่แฝงอยู่ใต้พื้นฐานความเป็นอยู่ในประเทศของเรา  
ความก้าวหน้าในการเรยีกรอ้งความเสมอภาคของสตรใีนปจัจุบนัลว้นตัง้อยู่บนสมมตฐิานเดมิๆ ทีไ่ม่มกีาร
เปลี่ยนแปลง ไม่มกีารตรวจสอบ ยงัมีหลายอย่างหลอือยู่ที่ต้องท า การจะไดม้าซึ่งความเสมอภาคทีแ่ท้จรงิ
นัน้ ต้องเริม่จากการสร้างความเข้าใจใหม่ว่า เราเป็นใคร อะไรคือวตัถุประสงค์ที่แท้จรงิในชีวติของเรา 
ความสมัพนัธร์ะหว่างเราต่อผูอ้ื่นเป็นอย่างไร ความเขา้ใจนี้จะผลกัดนัใหเ้รา เปลีย่นรปูแบบชวีติของเราและ
ส่งผลไปถงึการเปลีย่นแปลงสงัคมรอบตวั 

 ตัง้แต่เริ่มมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิสตรีในอเมริกา ไม่มีเวลาใดที่เราจ าต้องหันมา ให้
ความส าคญักบัประเดน็น้ีอย่างเร่งด่วนเท่ากบัขณะนี้ เราก าลังก้าวขา้มไปสู่ศตวรรษใหม่ สู่สหสัวรรษใหม่อนั
เตม็ไปดว้ยความทา้ทายทีส่่งผลกระทบต่อชวีติครอบครวั ต่อแบบแผน การใชช้วีติ ต่อประเทศชาตแิละโลก
ของเรา หากพจิารณาดูพฒันาการของมนุษยชาต ิเราผ่านช่วงเวลาแรกเกดิและปฐมวยั และก าลงัเผชญิกบั
ความแปรปรวนของช่วงวยัรุน่ทีค่บืคลานเขา้มาอย่างชา้ๆ แต่แฝงไปดว้ยความเจบ็ปวด ช่วงเวลาทีจ่ะเตรยีม
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น ามนุษยชาตเิขา้สู่ยุคแห่งการเจรญิเตบิโตอย่างสมบูรณ์ที่ปราศจากอคตแิละการกดขีท่ ัง้ปวงและมเีอกภาพ
อย่างแทจ้รงิ ปจัจยัที่จ าเป็นต่อการหล่อหลอมคนทัง้มวลและนานาประชาชาตเิขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งเอกภาพ
ในโลกกค็อืองคป์ระกอบพืน้ฐานอนัเดยีวกนัทีเ่ราจะต้องใชใ้นการสรา้งความเสมอภาค ระหว่างบุรุษและสตรี
และเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างหญงิชาย ภารกจิในการเอาชนะ ประวตัศิาสตรก์ารกดขีท่างเพศจะลุล่วง
ไปไดต่้อเมือ่คนทุกคนรว่มมอืรว่มใจกนั ไมว่่าจะเป็น ชาย หญงิ เดก็ หรอื วยัรุน่ 

 กว่ารอ้ยปีก่อน พระบาฮาอุลลาห ์ศาสดาผูก่้อตัง้ศาสนาบาไฮไดป้ระกาศหลกัความเสมอภาคระหว่าง
บุรษุและสตร ีซึง่นบัเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรข์องศาสนา พระบาฮาอุลลาหต์รสัว่า “ในสายพระเนตรของ
พระผู้เป็นเจา้ ชายหญงิมคีวามเท่าเทยีมกนั” พระองคท์รงย ้าว่า การสรา้งความเสมอภาคระหว่างบุรุษและ
สตรเีป็นเงื่อนไขส าคญัที่จะน าไปสู่การสรา้งเอกภาพในวงกวา้งอนัจะน ามาซึ่งความมัน่คงและอยู่ดมีสีุขของ
คนทัง้มวล ค าสอนของศาสนาบาไฮเขยีนไว้อย่างชดัเจนว่า “เมื่อมนุษย์ทุกคนได้รบัโอกาสทางการศึกษา
อยา่งเท่าเทยีมกนั และความเสมอภาคระหว่างบุรษุและสตรเีกดิขึน้จรงิ เมือ่นัน้ตน้ก าเนิดของสงครามกจ็ะถูก
ท าลายลงอยา่งสิน้เชงิ” 

 จะเหน็ไดว้่ามมุมองของศาสนาบาไฮในเรือ่งความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรตีัง้อยู่บนหลกัธรรม
ทีว่่าดว้ยความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของมนุษยชาต ิหลกัธรรมอนันี้สอนใหเ้รา ”มองดูมนุษยชาตทิัง้มวล
เป็นดัง่บุคคลคนหนึ่ง และตวัของเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนี้ ” และสอนใหเ้ราสรา้งจติส านึกอนัแน่วแน่ว่า 
“หากส่วนหน่ึงส่วนใดของรา่งกายนี้ไดร้บับาดเจบ็หรอืประสบความเจบ็ปวด ยอ่มส่งผลกระทบไปยงัทุกส่วน” 

 พระบาฮาอุลลาห์ทรงสอนว่า วตัถุประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจา้ในการให้ก าเนิดมนุษยข์ึน้มา กเ็พื่อให้
ทุกคนหล่อหลอมเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

“เจา้ไม่รูห้รอืว่าท าไม เราสรา้งพวกเจา้ขึน้มาจากธุลเีดยีวกนั กเ็พื่อว่าจะไม่มใีครยก
ตนขม่ผูอ้ื่น จงใตร่ตรองในหวัใจเสมอเถดิว่าเจา้ถูกสรา้งขึน้มาอย่างไร เนื่องดว้ยเราสร้างเจา้
ทัง้หมดขึน้มาจากสสารเดยีวกนั เป็นหน้าทีข่องเจา้ทีจ่ะเป็นประดุจวญิญาณดวงเดยีวกนั จร
บาทดว้ยเทา้เดยีวกนั รบัประทานดว้ยปากเดยีวกนั และอาศยัอยู่ในดนิแดนเดยีวกนั เพื่อว่า
โดยการกระท าทีม่าจากมโนทยัของเจา้ เครื่องหมายแห่งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั และ
สสารแห่งความไมย่ดึมัน่จะเป็นทีป่ระจกัษ์”    

การมสี่วนรว่มของสตรใีนทุกดา้นของชวีติอยา่งเตม็ทีแ่ละเท่าเทยีมนัน้เป็นปจัจยัส าคญัต่อการพฒันา
ทางสงัคมและเศรษฐกจิ การก าจดัภยัสงครามและจะน าไปสู่การสรา้งโลกทีม่เีอกภาพ ในค าสอนของศาสนา
บาไฮ ความเสมอภาคของทัง้สองเพศเป็นรากฐานของบทบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อพฒันาการและความ
มัง่คัง่ของมนุษยชาต ิ
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โลกของมนุษยชาตนิัน้ประกอบไปดว้ยปีกสองขา้ง นัน่คอืบุรษุและสตร ี ตราบใดทีปี่ก
ทัง้สองมคีวามแขง็แกร่งไม่เท่าเทียมกนั นกตวันี้ก็ไม่สามารถบนิเหินฟ้าได้  จนกว่าอสิตรจีะ
ก้าวขึ้นมาทดัเทยีมบุรุษเพศ  จนกว่าสตรจีะมบีทบาทในทุกเวท ีกจิกรรม  ความส าเรจ็อนัน่า
อศัจรรยข์องมนุษยชาตกิ็ไม่อาจเป็นจรงิขึ้นมาได้   มนุษยชาตไิม่อาจบนิขึ้นสู่ความส าเรจ็ที ่
แทจ้รงิได้  หากแต่เมือ่ใดทีปี่กทัง้สองขา้ง แขง็แกร่งเท่าเทยีมกนั สองฝ่ายต่างมสีทิธทิีเ่สมอ
ภาค เมือ่นัน้มนุษยก์จ็ะโบยบนิไดส้งูตระหงา่นเหนือความคาดหมาย 

 ค าสอนของศาสนาบาไฮกล่าวไว้ว่า การประกาศความเสมอภาคของบุรุษและสตรมีไิด้เป็นการ
ปฏเิสธบทบาททีแ่ตกต่างกนัของหญงิและชาย  หากแต่เป็นการย ้าถงึบทบาททีเ่กื้อหนุนซึ่งกนัและกนัทัง้ใน
ครวัเรอืนและในสงัคม  พระบาฮาอุลลาหต์รสัว่า การศกึษาหาความรูน้ัน้ เป็นบนัไดทีน่ าไปสู่ความเจรญิ  ทัง้
ชายและหญิงควรได้ร ับการศึกษาอย่างไม่มีข้อแตกต่าง อย่างไรก็ดี หากทรัพยากรมีจ ากัด ควรให้
ความส าคญัต่อการศกึษาของเดก็หญงิและสตร ีเป็นล าดบัแรก การศกึษาของเดก็หญงินัน้มคีวามส าคญัเป็น
พเิศษ เพราะแม้ว่าการดูแลอบรมลูกจะเป็นหน้าที่ของทัง้บดิาและมารดา หากแต่เมื่อมารดามกีารศึกษา  
ผลประโยชน์ของวชิาความรูน้ัน้จะส่งกระจายไปอย่างกวา้งไกลในสงัคม 

 บ่อยครัง้ทีส่ตรเีพศถูกเอาเปรยีบทางสงัคมและเศรษฐกจิดว้ยเหตุผลทีว่่าเป็นการแสดงความเคารพ
นับถือและเป็นการปกป้องความเป็นแม่ สิ่งเหลื่อมล ้าต ่ าสูงที่สร้างความเสียหายเหล่าน้ีต้องได้รบัการ
เปลี่ยนแปลง การเป็นแม่คนและการเลี้ยงดูบุตรนัน้เป็นเกียรติอันสูงส่ง ค าสอนของศาสนาบาไฮพูดถึง
สถานภาพ ความเป็นแม่ไว้ว่า “โอ้ มารดาทัง้หลาย จงรู้ไว้ว่าในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า หนทาง
สกัการะบชูาพระองคท์ีด่ทีีสุ่ดกค็อืการเลีย้งดอูบรมบุตรใหม้คีุณสมบตัอินัเพยีบพรอ้มของมนุษย์” ปญัหาใหญ่
ทีท่า้ทายสงัคมเราในขณะน้ีคอืการสรา้งโอกาสทางสงัคมและเศรษฐกจิ ทีจ่ะน าไปสู่การมสี่วนร่วมของสตรใีน
ทุกดา้นของชวีติอย่างเท่าเทยีมและเตม็ภาคภูม ิขณะเดยีว กนักส็่งเสรมิบทบาทอนัส าคญัของการใหก้ าเนิด
และเลีย้งดอูบรมบุตร 

 ค าสอนของศาสนาบาไฮย ้าว่า หญิงและชายม ี“ต าแหน่งและฐานะ” ที่ไม่แตกต่างกนั “ได้รบัก าลงั
ความสามารถจากพระผู้เป็นเจา้อย่างเท่าเทยีมกนั” รูปแบบความเสมอภาคจงึอยู่บนแนวทางของการเป็น
พนัธมติร จนกว่าจะถงึวนัทีผู่้หญงิเขา้มามสี่วนร่วมในทุกๆ ด้านของชวีติอย่างเต็มภาคภูมแิละก้าวขึน้มาสู่
เวทกีารตดัสนิใจ มนุษยชาตถิงึจะพรอ้มทีจ่ะก้าวไปสู่ข ัน้ต่อไปของการพฒันาทีทุ่กคนมสี่วนรว่มอยา่งแทจ้รงิ 

 คมัภรีศ์าสนาบาไฮเขยีนเน้นไวว้่า สตรจีะเป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดในการสรา้งสนัตภิาพขึน้ในโลกและ
การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทระหว่างประเทศ “ในอนาคตเมือ่สตรมีสี่วนร่วมในเวทโีลกอย่างเตม็ทีแ่ละเท่าเทยีมกบั
บุรุษ เมื่อสตรกี้าวเข้ามามบีทบาททางกฎหมาย ทางการเมอืงอย่างมัน่ใจและเต็มความสามารถ เมื่อนัน้
สงครามจะหมดสิน้ไป เพราะสตรจีะเป็นผูข้ดัขวางการเกดิสงคราม” 



ฉบบัแปลอย่างไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

4 

 

 การก าจดัการกดขี่และเอาเปรยีบสตรถีือเป็นสิง่จ าเป็นทางจติวญิญาณและจรยิธรรมที่ในที่สุดจะ
น าไปสู่การปฏริูปเงื่อนไขทางกฎหมาย ทางเศรษฐกิจ และทางสงัคมที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั การส่งเสรมิให้
ผูห้ญงิจ านวนมากก้าวขึน้สู่ต าแหน่งหน้าทีท่ีโ่ดดเด่นและมอี านาจเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น หากแต่ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะ
สรา้งสงัคมที่เป็นธรรมขึน้มาได้ ความเสมอภาคที่แท้จรงินัน้จะบงัเกดิขึน้ไม่ได้หากปจัเจกบุคคลและนานา
สถาบนัในสงัคมยงัไม่มกีารเปลี่ยนแปลงทศันคติและค่านิยม การจะสร้างชุมชนที่ตัง้อยู่บนรากฐานของ
พนัธมติร ชุมชนทีก่ารปรกึษาหารอืและการร่วมมอืร่วมใจกนัจะเขา้มาแทนที่การใช้ความรุนแรงและการใช้
ก าลงันัน้จะเป็นชุมชนจรงิขึน้มาได ้จ าตอ้งมาจากการเปลี่ยนแปลงในหวัใจของมนุษย ์

ในอดตีโลกเราถูกปกครองด้วยการใชก้ าลงั บุรุษคุมอ านาจเหนือสตร ีเนือ่งจากบุรุษ
มคีุณสมบตัทิีเ่น้นการใชค้วามแขง็แกร่งและความก้าวรา้วทัง้ทางร่างกาย และจติใจมากกว่า
สตร ี แต่ขณะนี้ดุลยภาพของโลกก าลงัเปลีย่นไป  การใช้ก าลงัเริม่ลดความส าคญัลง ความ
ตืน่ตวัทางความคดิ การเกดิปญัญา และคุณสมบตัทิางจติวญิญาณ กล่าวคอืความรกัและการ
บ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ซึง่เป็นสิง่ทีส่ตรมีอียู่อย่างเพยีบพรอ้มก าลงัก้าวเขา้มามบีทบาท
เพิม่ขี้น  ดงันัน้ยุคสมยัใหม่จะเป็นยุคทีไ่ม่เน้นคุณสมบตัขิองความเป็นบุรุษเพศ แต่จะแทรก
ซมึไปดว้ยอุดมคตขิองสตรเีพศ  จะเป็นยุคทีค่วามเป็นชายและหญงิสะทอ้นออกมาทางอารย
ธรรม อยา่งไดส้มดุลย ์

 ผูช้ายมหีน้าที่ที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ในการส่งเสรมิความเสมอภาคของสตร ีความเชื่อของผู้ชายที่ว่าตน
เป็นเลศิกว่านัน้จะกดีขวางการบรรลุเป้าหมายของสตรแีละเป็นอุปสรรคต่อการสรา้งบรรยากาศของความ
เสมอภาค ผลเสยีหายของความไม่เสมอภาคนี้ยงัสกดักัน้ไม่ให้ผู้ชายบรรลุวุฒภิาวะและพฒันาคุณสมบตัทิี่
จ าเป็นต่อการเผชญิความท้าทายของสหัสวรรษหน้า คมัภรีศ์าสนาบาไฮเขยีนไว้ว่า “ตราบเท่าที่สตรถีูกกดี
ขวางไม่ให้บรรลุศกัยภาพอันสูงสุด บุรุษเองก็จะไม่สามารถเข้าถึงความส าเร็จที่แท้จรงิของพวกเขาได้” 
ดงันัน้ผูช้ายจงึตอ้งหนัมาพจิารณาทบทวนความคดิ ความรูส้กี และพฤตกิรรมทีฝ่งัรากลกึในสงัคมทีก่ดีขวาง
ความเสมอภาคของสตรแีละสกดักัน้พฒันาการของผูช้ายเอง ความพรอ้มใจของผูช้ายทีจ่ะรบัภาระการสรา้ง
ความเสมอภาคจะสรา้งบรรยากาศที่เอื้อต่อความเจรญิ “เมื่อบุรุษเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งความเสมอ
ภาคของสตร ีมคีวามรูส้กึร่วมเป็นเจา้ของการปฏริปูน้ี กไ็ม่มเีหตุผลอนัใดทีส่ตรจีะต้องต่อสูป้กป้องสทิธขิอง
ตนเอง” 

 การกดขี่ทางเพศที่ฝงัรากลกึสืบต่อมายาวนานต้องได้รบัการก าจดัให้หมดไป หนทางเดียวที่จะ
เอาชนะสภาพทีเ่ป็นอยูน่ี้ไดจ้ าตอ้งใช ้“ความรกัอนัถ่องแท ้ความอดทนเตม็พกิดั ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไหว
พรบิและความสุภาพอนัเป็นเลศิ ความคดิรเิริม่ที่สมเหตุสมผล วุฒปิญัญา และความพยายามที่ผ่านการ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และความอุตสาหะอย่างตัง้ใจไม่ทอ้ถอยและที่รองรบัดว้ยการตัง้จติสวดมนต์” พระ
บาฮาอุลลาห์ตรสัว่า ในที่สุดวนัทีบุ่รุษจะกางแขนต้อนรบัสตรเีขา้สู่ทุกด้านของชวีติจะมาถงึ ขณะนี้ถงึเวลา
แลว้ทีเ่ราจะกา้วไปขา้งหน้าสู่อนาคตตามค ามัน่สญัญา 


