
فلسفه اخالق
از دیدگاه شهید مطهری



تعریف اخالق

افعال 

انسان 

شامل 

افعالی که  -1
شایسته ستایش  

.دیگران است

افعال عادی -2
که شایسته ستایش  

.دیگران نیست

.اخالق شامل افعالی است که شایسته ستایش دیگران باشد



نظریات مختلف در فلسفه اخالق•

وجدانینظریه نظریه اراده

نظریه عاطفی نظریه پرستش

نظریه تکامل 
اجتماعی

نظریه منفعت 
طلبی



(دیدگاه مکتب هند)نظریه عاطفی

همآنازهدفوگیردمیسرچشمهاوطبیعیمیلهایوخودخواهانههایانگیزهازانسانمعمولیافعال•
ازترعالیهکدوستیغیرعاطفهازاخالقیفعلولیاستلذتبهشخصرسیدنیاوخودبهسودرساندن

.استراندیگداشتندوستودیگرانبهنیکیرساندنهدفوگیردمیسرچشمهاست؛فردیتمایالت

عواطف غیر دوستی انسان

معیار فعل اخالقی



ینقد نظریه عاطف

1

واریاختی،بودناخالقیالزمه.نیستاخالقیومحبتیعاطفههر•
.فرزندبهمادرمحبتمثل.استفعلبودناکتسابی

2

قابلواخالقیافعالازبرخی.نیستدوستیغیربهمحدوداخالق•
.ندادنذلتبهتنمثل.نیستدوستیغیرنوعازانسانستایش

3

محبتباشد،انهاانسشاملفقطاگر.شودتبیینبایددوستیانسانمفهوم•
دارایانسانیعنیدوستیانسان.نیستاخالقیفعلجاندارهاسایربه

.انسانیشخصنهانسانیت



(دیدگاه فیلسوفان اسالمی) نظریه اراده

اندیشیمصلحتبا.دهدمیقرارخوداختیارتحترامیلهاضدومیلهاهمهکهانساندراستنیروییاراده•
عاطفه،هکمتهممجازاتمثل.بکشاندطرفیکبهراانسانمیلیکگذاردنمیعقلاندیشیعاقبتو

ارادهوقلعحاکمیتیعنیمکتبایندراخالق.مصلحتبهعقلوارادهولیکشاندمیترحمبهراانسان
.باشدداشتهاختیاردرراانسانیامیالسایرکهطوریبهانسانبر

عقل و اراده انسان 

معیار فعل اخالقی



(دیدگاه کانت) نظریه وجدانی

استیقبلاحکامسسلسلهیکوجدان
ربشدستبهتجربهوحسراهازکه

فطرتوسرشتجزءونرسیده
.بشراست

ارقرنیروییانسانهردروندرخداوند
وتاسعاطفهوعقلازغیرکهاستداده

وکنبچنینکهکندمیالهامانسانبه
.استفطریامریک.نکنچنین

بهدانوجباشد،داشتهدروغوراستدربارهایتجربهانساناینکهازقبل
وجودربدلیلیدرون،ناراحتیووجدانعذاب.بگوراستگویدمیانسان

.بودمطلقمطیعبایدوجدانفرمانهایمقابلدر.استآن

مفهوم وجدان

مبنای سعادت  .وجدان انسان را به کمال دعوت می کند نه سعادت
.خوشی است ولی وجدان با خوشی کاری ندارد



نظریه وجدانی

الهام گرفتن از وجدان 

معیار فعل اخالقی



نقد نظریه وجدانی

1

.کانتنظردرسعادتوکمالمیانتفکیک•

کانتظرنطبق.نیستحسیهایخوشیبهمنحصرسعادتواستسعادتنوعیخودشکمالیهر•
هملفتمخاوجدانفرماناگررسد،نمیخوشیولذتانسانبهلزوماشوداطاعتوجدانفرماناگر

وجدانفرماناگرانسان.استمحالاینودهدمیرخانسانبرایدرونیناراحتیاحساسهمبشود
.نیستحسیلذتازشادیاینولیشودمیشادیدرغرقکنداطاعترا

2

.نیستندمطلقوجداناحکامهمه•

وجدانفرماناما.تنیسمطلقحکمیکراستگوییمثالولیاستمطلقعدالت،ماننداحکامازبعضی•
.استراستگوییبر

3

.  تحقیر عقل نظری یا فلسفه•

ثبات کرد در  کانت معتقد است از راه عقل نظری هیچ کدام از مسائل انسان را نمی توان ا•
، بقا و خلود  صورتیکه بدون انکار راه وجدان و عقل عملی، می توان اختیار، آزادی انسان

.نفس را با عقل نظری اثبات کرد



(دیدگاه افالطون)نظریه زیبایی

لتعدابررااخالقپایهافالطون
بامساویراعدالتودادهقرار

یهماهنگراآنودانستهزیبایی
.استکردهتعریفکلبااجزا

ونیستظاهردرمنحصرزیبایی
وجودهممحسوسغیرزیباییهای

انسانعقلفقطراعقلیزیبایی.دارد
.حسنهکندمیدرک

ابایرابطهزیبایی
داردحرکتوعشق

تاسزیباییکهجاهر
طلبوعشقوجاذبه

.هستهم

ینمولیاستدرکقابلزیبایی
.ردکتوصیفوتعریفراآنتوان

طهراب.استنسبیزیایی
ادراکبیناستای

.شدهادراکوکننده

خصوصیات زیبایی



ادراک زیبایی

معیار فعل اخالقی 

نقد
ماهنگیهوتناسببرایثابتیومشخصفرمولتواننمی
.دادقرارکلبااجزا

زیبایینظریه 



(دیدگاه مارکس) نظریه تکامل اجتماعی
اگرشکشمکوتضاد.دهدمیرخاست؛جامعهدرونیتضادهایازناشیکهانقالبیطریقازجامعهتکامل

بهمنجرهککارهاییدیگریومبارزهخودیکی:گیردصورتکارنوعدوبرسدبایدخودشاوجبهبخواهد
.شودمبارزه

تکامل جامعه

معیار فعل اخالقی 



1
.یستدر این مکتب اصالت را به جامعه می دهد و برای فرد هیچ اصالتی قائل ن•

2

مطرحااینجدراست؛مهماخالقدرکهارزشهاتعارضمسئلهواستارزشیتکمکتباین•
انقالبهاییورتیکهدرص.کندمیتعیینانقالبراآنارزشونداردبیشترارزشیکانسان.نیست

.آوردنمیجامعهبرایکمالیکهدهدمیرخهم

نقد نظریه تکامل اجتماعی



(دیدگاه راسل)نظریه منفعت طلبی
حقوقترعایوصحیحارتباطاتبهنیازجامعهدردیگرطرفاز.استشدهآفریدهخواهمنفعتجبراانسان

دیگرانقوقحبهتجاوزکهبسنجدراخودمنفعتآوردنبدستهوشیاریباکهاستایناخالق.استدیگران
عاقالنهخودپرستییعنیاخالق.باشدآگاهکارشالعملعکسبه.نباشد

هوشیارانه و دوراندیشانهطلبینفع

معیار فعل اخالقی 



نقد نظریه منفعت طلبی

1

استستقداومتعالیارزشفاقد؛کندمیمعرفیراسلکهاخالقی•
.استمنفعتتنهاو

2

طبق.دباشمساویقدرتهاکهاستنافعجاییدرتنهاراسلاخالق•
خودباتمحاسقویفردچوننیست،اخالقیضداقویاظلمنظراین

کسانیازیاعتراضاینکهبدونکندمیخودمنافعبهرسیدنبرایرا
.آوردبدستشود؛میپایمالحقوقشانکه



(اه اسالمدیدگ)نظریه پرستش

ستیخداپرآگاهانهناانسان،اخالقیافعالتمام.استپرستشوعبادتمقولهازاخالق
ربو.دارداوبهگرایشوشناسدمیراخودشخدایفطرتحسببهانسانقلب.است

.استخداشناسیحسهماناخالقیحس.داندمیشریفرااخالقیافعالحسایناساس
لفعالیهماوحینا.استانسانخداشناسیفطرتازناشیهمهوجدانیالهاماتووجدان

الخیرات

مه پرستش حقیقتی است که در ه
منحصر به .موجودات عالم است

.پرستش آگاهانه انسان نیست

،  در پرستش توجه و تقدیس
خارج شدن از خودپرستی  

ها و آرزوها هست.

. تپرستش به راحتی قابل تعریف نیس



فطرت خداشناسی انسان 

معیار فعل اخالقی

پرستشنظریه 



جمع بندی

نادرستنظریکازودرستنظریکازتوانمیرانظریاتاینهمه
.بدانیم

وردکقبولتوانمیباشد،خدابهاعتقادمبنایبرنظریاتهمهاگر
.یمبداناینهاازیکیبهمحدودرااخالقیفعلکهنداردهمضرورتی

خواه؛نباشدفردیومادیمنافعآنازهدفکهاستفعلیاخالقیفعل
وخویشعقلایمبنبریافعلزیبایییادوستینوعاحساساتخاطربهانسان

.دهدانجام...



مورد مطالعهمنابع 

خرداد15بنیاد : تهران. فلسفه اخالق(. 1362)مطهری،مرتضی •
انتشارات صدرا: تهران. انسان کامل(. 1387)مطهری،مرتضی •
انتشارات صدرا: تهران. فطرت(. 1361)مطهری،مرتضی •
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