การนาหลักศีลธรรมมาประยุกต์ ใช้ ในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ
ปั ญหาทางเศรษฐกิจและปั ญหาสังคมนั้นต่างส่ งผลกระทบซึ่ งกันและกัน ระบบเศรษฐกิจที่ดา้ นหนึ่ ง
มี ค วามมั่ง คั่ง ร่ ารวยมากเกิ น ควรของคนเพี ย งไม่ กี่ ค น และอี ก ด้ า นหนึ่ งมี ค วามยากจนอย่ า งสุ ดโต่ ง
ของผูค้ นจานวนมาก ย่อมไม่เป็ นที่สงสัยเลยว่าจะนาทางไปสู่ การมีทศั นคติและพฤติกรรมที่เลวร้าย อย่างเช่น
ความเห็ นแก่ ตวั ความสิ้ นหวัง ความโลภ ความปรารถนาแรงกล้าที่ จะแข่งขัน ความอิจฉาและความริ ษยา
ในทางกลับกัน สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นต้นเหตุ ข องอาชญากรรม การเสพสุ ราและยาเสพติ ด ชี วิตสมรสที่ล้มเหลว
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง การค้ามนุษย์ แรงงานที่ถูกบังคับข่มขู่ และการค้าทาสทางเพศ รวมทั้งอคติเกี่ยวกับเชื้ อชาติ
เผ่ า พัน ธุ์ ศาสนา หรื อ เพศ ปั ญ หาสั ง คมเหล่ า นี้ ไม่ เพี ย งแต่ จ ะท าให้ ส ภาพเศรษฐกิ จ เลวร้ า ยลงเท่ า นั้ น
แต่ยงั ได้บ่อนทาลายรากฐานทั้งหลายของระเบียบทางสังคมมากขึ้นเรื่ อย ๆ ด้วย หนทางของการแก้ปัญหา
ทางสั งคมและเศรษฐกิ จด้วยการขจัดความสุ ดโต่งของความร่ ารวยและความยากจนจึ งเป็ นหลัก คาสอน
พื้นฐานประการหนึ่งของศาสนาบาไฮ
รากฐานของระเบี ย บทางสั ง คมนั้ นคื อ หลัก ศี ล ธรรม ในระดับ ของบุ ค คลหลัก ศี ล ธรรมดัง กล่ า ว คื อ
ความไว้ว างใจได้ นี่ ห มายรวมถึ ง วาจาสั ต ย์ ความซื่ อ สั ต ย์ และความเที่ ย งตรง ในระดับ ของสั ง คม
ความมีศีลธรรมนั้นปรากฏให้เห็ นในรู ปของความยุติธรรม เป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนาถ้ารัฐบาลจะใช้อานาจ
หรื อการออกกฎหมายเพื่ อบัง คับ ใช้ค วามมี ศี ล ธรรมที่ ระดับของบุ คคล และในประวัติศ าสตร์ ที่ ผ่านมา
ความพยายามที่ จะดาเนิ นการดังกล่ าวกลับให้ผลเป็ นการสู ญเสี ยสิ ทธิ มนุ ษยชนไป อย่างไรก็ตามรั ฐบาล
ที่ เที่ ยงธรรมสามารถปรั บ ทิ ศ ทางของสถาบัน ต่ าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครั วและโรงเรี ยนให้ มุ่ ง สู่
การพัฒนาทางศีลธรรมเพื่อบรรเทาปั ญหามากมายทางสังคมและเศรษฐกิจที่แฝงเร้นอยูใ่ นสภาพปั จจุบนั
ระบบจัดเก็บภาษี เงินได้และภาษี มรดกที่มีการแบ่งระดับการจัดเก็บเป็ นอย่างดี อาจจะสามารถก้าวไปไกล
ในการลดความร่ ารวยหรู ห ราที่ ค งอยู่เคี ยงข้างกันกับ ความยากจนข้น แค้นที่ ส ร้ างความชารุ ดทรุ ดโทรม
ในศาสนาบาไฮ ระบบภาษีในลักษณะนี้ถูกพิจารณาว่าไม่ได้เป็ นการลงโทษสาหรับผูท้ ี่ร่ ารวยหรื อเป็ นการให้
รางวัลสาหรับการอยูเ่ ฉย ๆ ของผูท้ ี่ยากจนแต่อย่างใด แต่พิจารณาว่าเป็ นระบบที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความ
เชื่ อ ว่า สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ เป็ นสิ่ ง ที่ ดี ส าหรั บ ชุ ม ชนโดยรวมแล้วย่อ มจะเป็ นสิ่ ง ที่ ดี ส าหรั บ สมาชิ ก แต่ ล ะคน
ของชุ มชนนั้นด้วย ในทางกลับกันสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกผูม้ ีเอกสิ ทธิ์ เพียงไม่กี่คนมักก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่สังคมโดยทัว่ ไป จุดมุ่งหมายของโครงสร้างนี้ ควรจะเป็ นการจัดเตรี ยมพื้นฐานสาหรับสวัสดิภาพ
ของแต่ละคนเพื่อจะให้แต่ละบุคคลมีงานที่มีความหมายซึ่ งจะสามารถขจัดความสิ้ นหวังที่มกั เป็ นผลมาจาก

ความยากจนและความสิ้ นเปลืองของความเกียจคร้านที่มกั มาคู่กนั กับความมัง่ คัง่ ร่ ารวยอย่างเหลือล้น ดังนั้น
จึ งเป็ นสิ่ งที่ อยู่ภายใต้อานาจของรั ฐที่ จะปรั บ ทิ ศทางของภาษี ต่าง ๆ ในลักษณะที่ จะรั บ ประกันว่าทุ กคน
จะมี อาหารการกิ น ที่ อยู่อาศัย การดู แลสุ ข ภาพ และการศึ ก ษาที่ เพี ย งพอ การรั บ ประกัน สภาวะต่ าง ๆ
เพียงแค่สี่ดา้ นนี้ เท่านั้นอาจจะสามารถช่วยขจัดความสิ้ นหวังทางเศรษฐกิจที่นาไปสู่ ปัญหาความเจ็บป่ วยทาง
สั ง คมมากมายที่ บ ั่น ทอนความประพฤติ ท างศี ล ธรรมของตัว บุ ค คลและหลัก ประพฤติ ท างศี ล ธรรม
ของสังคม ดังนั้น สิ่ งที่น่าจะมีอิทธิ พลโดยตรงมากที่สุด คือ การศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางศีลธรรมจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กบั มาตรฐานทางศีลธรรมและปรับปรุ ง
ความประพฤติโดยทัว่ ไปของผูค้ นได้ การปรับปรุ งความประพฤติดงั กล่าวจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กบั
พันธะผูกพันทางสังคมทั้งหลายและจะช่วยปรับปรุ งคุณภาพชีวติ โดยทัว่ ไปของประชาชน การศึกษาควรมุ่ง
หมายเป็ นพิเศษที่จะซึ มซาบคุ ณลักษณะของความไว้วางใจได้ เพราะความไว้วางใจในระดับหนึ่ งระหว่าง
ผูค้ นนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ น ความสัมพันธ์ใด ๆ ก็ตามของมนุ ษย์จึงจะมีความเจริ ญก้าวหน้าได้ และสถาบันใด ๆ
ก็ตามจึงจะสามารถคงอยูไ่ ด้อย่างแข็งแรง ด้วยประการฉะนี้ บาไฮจึงเชื่ อว่าความไว้วางใจได้เป็ นบ่อเกิดของ
ความมี ศี ล ธรรมทั้ งมวลของตั ว บุ ค คลและเป็ นรากฐานของคุ ณ ธรรมทั้ งปวง การฝึ กอบรมเรื่ อง
ความไว้วางใจได้และความมี ศีลธรรมโดยทัว่ ไปควรเริ่ มต้นในครอบครั วเพราะครอบครัวเป็ นสถาบันขั้น
พื้นฐานสาหรับความผาสุ ก ในระดับบุคคล เมื่อรัฐบาลใช้ทรัพยากรและอานาจบังคับบัญชาในการสร้ าง
ความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัวโดยการให้การสนับสนุ นทางด้านวัตถุและสติปัญญาเพื่อมีบา้ นที่มีความอบอุ่น
ความไว้วางใจก็จะเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดขึ้นได้ง่ายในระหว่างสมาชิ กของครอบครัว เด็ก ๆ ที่ได้รับการเลี้ยงดู
ในสภาพแวดล้อมที่มีความไว้วางใจ ย่อมได้รับการปลูกฝังให้เป็ นคนที่ไว้วางใจได้ในสังคม ปั ญหาสังคมจะ
ลดน้อยลง และเพราะครอบครัวเป็ นสถาบันที่สร้างความก้าวหน้าให้กบั เศรษฐกิจได้ ความผาสุ กของสังคม
ก็จะได้รับการเสริ มความแข็งแรงด้วย ครอบครัวจะปกป้ องสวัสดิภาพของสมาชิ กในครอบครัว สื บทอด
ความมัง่ คัง่ ให้กบั ลูกหลาน และให้การศึกษาแก่บุตรหลานเพื่อเตรี ยมพวกเขาให้พร้อมสาหรับการประกอบ
อาชีพที่จะทาให้พวกเขาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวของตนได้ และสามารถให้การสนับสนุนต่อการ
พัฒ นาของสังคมได้ด้วย โรงเรี ยนควรเป็ นสถานที่ ที่ ใช้ป รั บ เปลี่ ย นค่ านิ ยมของระบบสั งคมในปั จจุ บ ัน
สถาบันทางการศึกษาทั้งหลาย โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา มีอิทธิ พลอย่างมหาศาลในการหล่อหลอม
ค่ า นิ ย มของคนรุ่ น เยาว์ ค่ า นิ ย มเหล่ า นั้ น จะติ ด ตัว เด็ ก ไปจนถึ ง วัย ผู ้ใ หญ่ บาไฮสนั บ สนุ น วิ สั ย ทัศ น์
ทางศีลธรรมที่ควรเริ่ มต้นตั้งแต่ในการฝึ กฝนในวัยเด็กเล็ก วิสัยทัศน์ทางศีลธรรมเป็ นทางเลื อกที่ควรนามา
อบรมสั่งสอนให้เยาวชนมี ภูมิคุม้ กันจากการหมกมุ่นทางโลกี ยว์ ิสัย ทัศนคติ ที่นิยมความสาส่ อนทางเพศ

ได้นาไปสู่ เด็กจานวนมากที่ถูกทอดทิ้งจนล้นสถาบันที่ให้การดูแลและชี วติ ที่สิ้นหวัง ขัดสน และด้อยโอกาส
อีกจานวนมาก ซึ่ งยิ่งส่ งผลทางลบมากขึ้นต่อความเจ็บป่ วยของสังคม ในโรงเรี ยน ควรมีการส่ งเสริ มการ
เล่นหรื อการออกกาลังกายต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการส่ งเสริ มให้ช่วยเหลื อซึ่ งกันและกัน
แทนที่จะแข่งขันกัน ให้มีความเห็ นอกเห็ นใจกันแทนที่ จะพึงพอใจกับประโยชน์ที่เห็ นแก่ตวั ให้ประหยัด
มัธยัสถ์แทนที่จะฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟื อย และให้มีความโอบอ้อมอารี แทนที่จะตระหนี่ถี่เหนียว
การศึ กษาในลักษณะเช่ นที่ กล่ าวมานี้ เกี่ ยวกับค่ านิ ยมเรื่ องความไว้วางใจได้และความยุติธรรม พร้ อมทั้ง
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้จะไม่สร้างสวรรค์ข้ ึนบนโลกแต่ก็จะช่ วยเพิ่มพูนคุณธรรมให้กบั แต่ละบุคคล
ซึ่ งในล าดับ ถัด ไป ก็ จ ะช่ วยปรั บ ปรุ ง สั ง คมที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม เพิ่ ม พู น ความมี ศี ล ธรรมของแต่ ล ะบุ ค คล
การมีทิศทางในทางที่สูงส่ งขึ้นของพฤติกรรมของบุคคลและสังคม ย่อมจะช่วยแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ
ในภาพรวมได้ ดังนั้น รั ฐบาลจึ งมี บ ทบาทในการสร้ า งความแข็ งแรงให้ ก ับ ครอบครั วโดยการให้ ปั จจัย
ทางวัตถุ เพื่ อที่ ค รอบครั วทั้งหลายจะสามารถฝึ กฝนบุ ตรหลานได้ และมี บ ทบาทในการก าหนดทิ ศ ทาง
ของการศึกษาที่มุ่งสู่ การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมที่ระดับรากหญ้า

