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ABSTRACT 

Guarantee of performance is one of the important issues raised in the 

philosophy of ethics; Because unless there is a guarantee for the 

implementation of ethics, the issuance of moral judgments and requirements 

will be useless. Therefore, moral schools seek to explain the guarantee of 

morality in their theories. The present study has investigated the performance 

guarantee from the perspective of Kant and Shahid Motahhari with a 

descriptive-analytical approach. What has been gained from the examination 

of views shows that, according to Kant, practical reason guarantees the 

implementation of morality; There are drawbacks to this view, so it can’t be 

accepted. Martyr Motahhari, relying on self-knowledge which is based on 

theology, considers the understanding of self-esteem and dignity as the 

motivation for the implementation of morality. Studies show that this view 

is also not comprehensive and can’t be a motivation for everyone to do a 

moral act. It is noteworthy that belief in God is the most important motivation 

for the implementation of morality, and Islam, according to the different 

intellectual and spiritual levels of the people, provides a wide range of 

motivations for people to turn to moral actions based on belief in God and 

His oneness has. 
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 مقاله پژوهشی

 (104 - 87 )ص. 1401 پاییز، 3، شماره 2دوره 

  
 

 برریس ضمانت اجرای اخالق در دیدگاه اکنت و شهید مطهری 
 _________ 2سربخشی محمد     ، 1*  سیده زهرا موسوی _________   
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 :نویسنده مسئول

 سیده زهرا موسوی
 چکیده

 

وجود  اتیاخالق یاجرا یبرا یتا ضمانت رایضمانت اجرا از مسائل مهم مطرح شده در فلسفه اخالق است؛ ز

 نییبه دنبال تب یرو مکاتب اخالق نیخواهد بود. از ا دهفاییب ینداشته باشد صدور احکام و الزامات اخالق

ضمانت  یبه بررس یلیتحل ـ یفیتوص کردیخود هستند. پژوهش حاضر با رو یهاهیضمانت اخالق در نظر

که  دهدیبه دست آمد نشان م هاهدگاید یپرداخته است. آنچه از بررس یمطهر دیکانت و شه دگاهیاجرا از د

رو نیوارد شده است، از ا دگاهید نیبه ا یاخالق است؛ که اشکاالت یضامن اجرا یبه اعتقاد کانت، عقل عمل

استوار است، درک عزت و  یکه بر خداشناس یبر خودشناس هیکبا ت یمطهر دیقابل قبول باشد. شه تواندینم

برخوردار  تیاز جامع زینگاه ن نیکه ا دهدینشان م های. بررسداندیاخالق م یاجرا زهیکرامت نفس را انگ

باشد. نکته قابل توجه آن است که اعتقاد به خدا  یانجامِ فعل اخالق زهیهمه، انگ یبرا تواندیو نم ستین

 فیمتفاوت مردم، ط یو روح یاسالم با توجه به مراتب فکراخالق است و  یاجرا یبرا زهیانگ نیترمهم

همه  یبرا  یآوردن به افعال اخالق یرو یاو، برا یگانگیاعتقاد به خدا و  تیرا با محور هازهیاز انگ یعیوس

 فراهم کرده است.
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 بیان مسأله
اطمینان کند و به مدد آن، از اجرای احکام و قوانین ای استفاده میای برای اجرای قوانین از پشتوانههر جامعه

کند. شاید بتوان گفت اهمیت اجرای قانون از وضع قانون بیشتر است. اگر قوانین بسیار عالی و مناسب حاصل می

گاه به مرحله اجرا نرسند با نبود قانون فرقی ندارد. از این رو، اجرای قانون بخش مهمی از وضع شوند؛ ولی هیچ

سری از اهداف اقدام به وضع قانون که واضع قانون، بر اساس یک کند؛ به این معنااهدافِ وضع قانون را تامین می

 شوند.کند و این اهداف با اجرای قانون عملی میمی

قوانین اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و... از این جهت با هم برابر هستند. یعنی با اِعمال قانون و اجرایی شدن،  

آید. در اخالق نیز همین روند وجود دارد؛ اما تفاوتی می شود و نتایج مورد نظر به دستاهداف واضع عملی می

ها و باید و نبایدهای اخالقی با سایر قوانین دارند در این است که پشتوانۀ اجرای سایر قوانین، احکام که الزام

ستفاده قضایی و اِعمال قدرت حکومت است؛ به این معنا که برای اجرای قوانین از اهرم جریمه یا تنبیه و تهدید ا

دهد. در نتیجه شود؛ اما در اخالق استفاده از این ابزار، الزام اخالقی را به قانون اجتماعی، سیاسی و ... تنزل میمی

فایده هستند؛ زیرا بود و نبودشان های اخالقی بیهای اخالقی ضمانت اجرا ندارند که در این صورت الزامیا الزام

ها نسبت به سایر قوانین متفاوت است. از این رو الزم است به این مهم یکسان است و یا نوع ضمانت اجرای آن

کند که بدون های اخالقی چیست؟ به عبارت دیگر چه چیزی انسان را وادار میپرداخت که ضمانت اجرای الزام

القی متناسب با استفاده از اهرم فشار تهدید و تنبیه و ....  به بایدها و نبایدهای اخالقی پایبند باشد؟ هر مکتب اخ

کند. از این رو در هر مکتب اخالقی مبانی فکری و اعتقادی، منشا الزام اخالقی و ضمانت اجرای آن را تعریف می

 ضمانت اجرا متفاوت است.

نظران و ها، صاحبها و مقاالت مربوط به مباحث اخالقی، مطالب زیادی پیرامون شخصیتدر میان کتاب

های کمی به رغم اهمیت ضمانت اجرا در اخالق، پژوهشآنها نوشته شده، اما به هایمکاتب اخالقی و دیدگاه

 شود. اند، اشاره میبررسی این مسئله  اختصاص یافته است. در ادامه به سه اثر که به ابعادی از این موضوع پرداخته

ین موضوع را مورد زاده از جمله مقاالتی است که امقاله »شریعت ضمانت اجرای اخالق«، اثر عباس عباس

آورد. در اخالق، خدا است. در این مقاله آمده است که علم ودانش، زمینه عمل را فراهم میتوجه قرار داده 

های علم به اخالق را در انسان قرار داده و از طرفی با ابزارهای درون دینی، انسان را به انجامِ افعال اخالقی زمینه

های اخالقی ( مقاله دیگری نیز با محوریت الزام180-163 :1393زاده،)عباس کند.به صورت ارادی وادار می

نگاشته شده است که نویسنده معتقد است که  مفاهیم اخالقی دارای ویژگی هستند که عقل آن را دریافته و به 

ها و گروهی نیز های پر جاذبه درونی انسانکند؛ البته برخی نیز فشار اجتماعی و گرایشالزامی بودن آن حکم می

دانند. در این مقاله آمده است که از آنجا که ای دیگر نیز وجدان گرایی را منشا الزامات اخالقی میامر الهی و عده
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شود، هر کس که شارع و قانونگذار در احکام اسالم، خداوند است و این احکام از مصالح و مفاسد پشتیبانی می

: 1390شریفی، ) د تا از الزامات الهی از جمله الزامات اخالقی پیروی کند.کنطالب سعادت باشد خود را ملزم می

توان های فقهی دانسته شده و نویسنده معتقد است میهای اخالقی مانند الزامدر مقاله دیگر الزام (105-128

ها، پیشنهاد اند، برای احکام اخالقی با لحاظ تفاوتکردن احکام فقهی پیشنهاد نمودههایی را که فقها برای اجرا راه

کند که دهد و بیان مینمود. در این مقاله نویسنده با بررسی منشا الزام در فقه و اخالق، همسانی آنها را نشان می

شوند و از این نظر هیچ اراده الهی اعتبار میهای اخالقی مبتنی بر فطریاتی است که با کمک عقل کشف و با الزام

های فقهی به غیر از عبادات، های اخالقی ندارند و فقط تفاوت این دو در ضمانت اجرا است. الزامتفاوتی با گزاره

ضمانت اجرای قواعد اخالقی جنبه جنبه جزایی و جریمه دارند و قابلیت بررسی و دادرسی دارند؛ اما در اخالق 

جدانی داشته و عالوه بر آثار وضعی دنیایی، عقوبت اخروی دارند، ولـی قابـل پیگیری در دادگاههای معنوی و و

 (102-73 :1388، مهدوی کنی. )حقوقی نیستند

ازآنجایی که مساله ضمانت اجرا در اخالق از مسائل مهم در فلسفه اخالق است، پژوهش حاضر بر آن شد تا 

یدگاه دو شخصیت مطرح در مکاتب اخالقی، یعنی کانت و شهید مطهری به بررسی ضمانت اجرای اخالق در د

 بپردازد. 

های ترین سوال این است که از دیدگاه هر یک از این افراد ضامن اجرای الزامبا توجه به موضوع پژوهش، مهم

نه بررسی های هر دو شخصیت به طور جداگاشناسی، دیدگاهاخالقی چیست؟ برای رسیدن به پاسخ، پس از مفهوم

شود، سپس ضمانت اجرا از نظر شود؛ به این صورت که معرفی اجمالی از دیدگاه اخالقی هر شخصیت ارائه میمی

 شود. شود. در پایان، نظر نهایی در رابطه با ضمانت اجرای اخالق بیان میآنها بیان و نقدهای هر دیدگاه مطرح می

 مفهوم شناسی. 1

 پردازیم. »اخالق و ضمانت اجرا« که از مفاهیم اصلی این پژوهش هستند؛ میابتدا به بررسی مفاهیم 

 اخالق. 1-1

که بر صورت  "خَلق"اخالق جمع »خُلُق« یا »خُلق« است که به سیرت و سرشت انسان اشاره دارد؛ بر خالف 

 ؛1378، قرشى؛ ق1414، ابن منظورق؛ 1412 راغب اصفهانى،؛ 1414رک:جوهری، ظاهر انسان داللت دارد. )

اند و اخالق به معنای سجیه را از بیان کرده یچیز اندازه، هیئت و شکلِ( برخی نیز معنای خُلق را  ذیل واژه خلق

 (خلق ق، ذیل واژه1399گیرد. )رک: ابن فارس،دانند؛ زیرا براساس آن انسان تربیت شده و شکل میاین ریشه می

شود که به اقتضای آن، فعلی به سهولت و بدون نیاز به فکر فته میای نفسانی گدر اصطالح نیز خُلْق به ملکه

عالمه  (10:تا؛ شبر، بی14:ق1413؛ رک: طوسی، 115 :ق1426 ابن مسکویه،شود. )کردن از انسان صادر می

یابد؛ شود به پسندیده یا ناپسند اتصاف میطباطبایی نیز معتقد است که خُلق بر اساس نوع فعلی که از آن صادر می
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هر چند وقتی خُلق یا اخالق به صورت مطلق و بدون صفت یا قیدی به کار رود به معنای خُلق پسندیده است. 

 ( 19/366: ق1417)طباطبایی، 

گیرد، همانطور که برخی اندیشمندان نیز به آن می برخالق عالوه بر ملکات، افعال را نیز درتر ادر نگاهی دقیق

ریچلز،  ؛419 :1412مالصدرا، قرک: دانند. )اذعان دارند و اخالق را شامل افعال اختیاری و صفات اکتسابی می

 (  49-72 :1390شی، ؛سربخ38 /2 : ؛ مطهری22: 1380؛قزوینی، 38: 1392ترجمه فتحعلی و آل بویه،

گذاری افعال اخالقی، مالک ارزش، تاثیری است که آن فعل در کسب کمال و سعادت از آنجا که در ارزش

( با در نظر  328 :1384حقیقی انسان دارد، شاید بتوان غایات را نیز در زمره اخالق قرار داد. )رک: مصباح، 

 شود. ل اختیاری و صفات اکتسابی و غایات را شامل میتوان گفت که اخالق، افعاگرفتن این نکته، می

 ضمانت اجرا. 1-2

ذیل واژه ضمانت( و همچنین  :1363، عمید« )ضامن شدن؛ بر عهده گرفتندر لغت فارسی به معنای » ضمانت

« برجاماندگی ،کفالت ،تاوان داریذیل واژه ضمانت( و » :1379کردن« )معین،  را کسی کفالت شدن؛ »متعهد

 ذیل واژه ضمانت( آمده است.  :1377، دهخدا)

در عربی ضمانت از ریشه ضَمِن گرفته شده و معانی از جمله کفالت، محافظت و مراقبت برای آن آمده است. 

ذیل واژه ضمن( همچنین معنای قرار گرفتن چیزی در شیء دیگر را برای آن  :ق1414)ابن منظور، 

 ذیل واژه ضمن( :ق1409اند.)فراهیدی، آورده

توان چنین برداشت کرد که معنای لغوی جا »ضمانت اجرا« است، میکه واژه مورد بحث در اینبا توجه به این

 ضمانت اجرا، »ضامن شدن و برعهده گرفتن اجرا« است.

معنای توان گفت که همان یافت نشد؛ بنابراین می "ضمانت اجرا"در اصطالح اخالقی تعریف خاصی برای 

چه که در مکاتب اخالقی بیشتر مورد بحث قرار گرفته مصداق ضمانت اجرا است؛ لغوی مورد نظر است. البته آن

ها را به سوی اعمال اخالقی فرا ای انسانهای مختلف به دنبال تبیین این نکته هستند که چه انگیزهیعنی دیدگاه

کند و به دنبال ت اجرا به بحث انگیزۀ فاعل اشاره میطور که راسل برای تبیین مسأله ضمانخواند. همانمی

هایی ایجاد کند تا مردم را به سمت اخالق و رفتارهای اخالقی هدایت کند و راهکارهایی است که بتواند انگیزه

هایی وجود دارد و یا در ابتدای بحث ضمانت اجرا در کتاب اخالق و سیاست چنین آورده است: »چه انگیزه

               اخالقی ترقی و توسعه داد«.  یجاد نمود تا آن که بتوان رفتار صحیح را بر طبق اصول پیشرفتهممکن است ا

 ( 156: 1349)راسل، 

توان گفت منظور از ضمانت اجرا در اخالق، پشتیبانی از افعال اخالقی با توجه به معنای لغوی و اصطالحی می

 شود.جب انگیزش افراد برای انجام افعال اخالقی میو برانگیخته شدن جهت انجام آنها است؛ یعنی امری که مو
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ترین ضمانت اجرا شاید استفاده از کلمۀ »انگیزه« در این جا خالی از فایده نباشد. انگیزۀ فاعل اخالقی مهم 

ای برای انجام فعل اخالقی نداشته باشد هیچ تضمینی برای افعال اخالقی است. تا فاعل برانگیخته نشود و انگیزه

 انجام افعال اخالقی وجود ندارد. برای

 پردازیم.های اخالقی کانت و شهید مطهری میبعد از تبیین مفاهیم در ادامه به بررسی دیدگاه

 آشنایی با دیدگاه اخالقی کانت. 2

(، فیلسوف برجسته 1804ـ 1724) نظریه اخالقی امانوئل کانت ،ترین نظریات اخالقی در جهان غربیکی از مهم

این نظریه تاکید خاصی بر وظیفه و تکلیف دارد. مهمترین ارکان نظریه اخالقی کانت سه مفهوم اراده  است. آلمانی

هیچ قید و خیر، تکلیف و امر مطلق است. در توضیح اراده خیر آمده است که، اراده خیر،تنها چیزی است که بی

ه آن کار به دلیل درست بودنش انجام شود، یعنی شرطی خیر است. زمانی انجام کارِ درست ارزش اخالقی دارد ک

کار باید به انگیزه ادای تکلیف، انجام شود. کسانی که با این انگیزه عمل کنند از اراده خیر برخوردارند. مفهوم 

دیگر، تکلیف است. به اعتقاد کانت همه موجوداتِ متعقل و مختار، دارای تکلیف اخالقی هستند. تکلیف مفهوم 

که برای همگان یکسان است. اگر تکلیف اخالقی بر عهده کسی باشد آن تکلیف الزام آور است و  مطلقی است

آور ربطی به پسند و ناپسند و احساس شخص ندارد. این تکلیف برای هر کس که در چنین وضعیتی قرار گیرد الزام

فاعل باید بتواند اراده کند که  است. مفهوم بنیادی دیگر در نظریه اخالق کانت، امر مطلق است. طبق این مفهوم

 Rohlf  ،2020 ، Part Fiveای که او در نظر گرفته و طبق آن عمل می کند یک قانون کلی بشود. )رک: قاعده

and Six شود که  توان گفت در دیدگاه کانت فعلی اخالقی محسوب می( با توجه به این مفاهیم می62-21: اونی؛

 اراده خیر و از سر تکلیف و مطابق با امر مطلق باشد.ناشی از 

که عقل، انسان را مدعی است  کانت معتقد است منشأ تشخیص و تعیین وظایف اخالقی انسان، عقل است. او 

از آنجا که عقل یک قوه ذاتی است که تقریباً به طور یکسان در همه آدمیان  کند وملزم به انجام افعال اخالقی می

به یکسان حل کرد.  تقریبا ایبه شیوه همه مردم رامشکالت فکری و اخالقی  توانمی از آن با استفادهد وجود دار

بودن یک عمل، استدالل عقلی صحیح را بیان کند همه موجودات عاقل دیگری  درستاگر کسی برای این معنا که 

، Rohlf  ،2020.)رک: خواهند پذیرفت نتیجه استدالل او را ،نیز که در وضعیتی شبیه به وضعیت او قرار گیرند

The fourth part of the fifth case ،34: 1379؛ محمد رضائی،97 ؛ 62؛ 32-34 :1394؛ کانت) 

شود که از طرفی، اگر وظایف اخالقی را هر منبع دیگری خارج از ذات انسان بر او تکلیف کند باعث می 

د و به درستی انجام نشود؛ زیرا دلیل انجام عمل، خود آن فعل نبوده، بلکه تکلیف ارزش اخالقی آن از بین برو

شدن از جانب منبع خارجی، دلیل عمل خواهد بود. مانند زمانی که انسان مجبور به اطاعت از دستور است و فقط 
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جام کار ندارد. )رک: دهد و ماهیت فعل هیچ نقشی در انبه این دلیل که به او امر شده است آن فعل را انجام می

Rohlf  ،2020، The fourth part of the fifth case  ،53 :1392؛ اترک) 

دستورها و قوانین آن نیز همگانی  است که همه از آن برخوردارند،عقل موهبتی کانت معتقد است از آنجا که 

بر این باور  او .آیندچگونه به دست می بدانیمرا بشناسیم و قواعد و قوانین عقل اما نکته مهم این است که هستند. 

تواند آنها ای از احکام پیشینی بوده و عقل انسان به تنهایی و مستقالً میدر محدوده عقل عملی نیز دستهکه است 

( 276و  275: 1384مصباح،  ؛62 :1394، کانت، Rohlf  ،2020 ،  ، Part Five and Sixرک: ). را درک کند

هیچ آموزشی تشخیص دهد که  ترین فهم، قادر است بیاین فهم و درک، اختصاص به گروه خاصی ندارد و عادی

گذاری است و کدام شایسته نیست. در این دیدگاه، اخالقی بودن عمل، فقط در کدام قاعده عملی شایسته قانون

کانت فقط به این شرط، عملی اخالقی است که بتوانیم اراده کنیم دستوری مطابقت با قانون کلی است. بنا به گفته 

 (282: 1389کورنر،  ؛ 64 :1394کانت، )کنم به قانون کلی مبدل شود. که از آن پیروی می

 ضمانت اجرای اخالق در دیدگاه کانت. 2-1

ای است که فرد را ملزم به انجام فعل اجرا آمد، منظور از ضمانت اجرا انگیزه بنابر آنچه که در تعریف ضمانت

 پردازیم.کند. در این قسمت به بررسی این مطلب در نظریه کانت میاخالقی می

اند؛ الزامات داخلی و الزامات خارجی. الزامات خارجی ضرورتی است که از کانت معتقد است الزامات دو نوع

شود و منشا الزام، قدرتِ صاحب قدرت است؛ ولی موجودی صاحب قدرت بر انسان تحمیل میجانب اراده 

الزامات داخلی، ضرورتی است که منشا آن، اراده خود فاعل است. البته کانت الزامات خارجی را به نوعی الزامات 

اش دهد؛ حال انگیزهنجام نمیداند. شاید به این دلیل که تا فاعل خودش کاری را اراده نکند اداخلی و درونی می

یا ترس از صاحب قدرت باشد یا هر انگیزۀ دیگری و بر همین اساس الزامات داخلی را موضوع علم اخالق و 

 ( 52: 1380داند. )رک: کانت، الزامات خارجی را موضوع علم حقوق می

دو ضرورت هستند و فقط تفاوت آنها در عامل محرکشان طبق نظر کانت الزام در اخالق و حقوق، یکسان و هر  

است. به اعتقاد او الزام در الزامات اخالقی بر اساس تکلیف و عامل محرک، علت داخلی است و در الزامات 

حقوقی، الزام ناشی از علت خارجی و اراده فرد دیگر و از روی اجبار است. در ادامه نیز بر اساس همین دیدگاه 

کند که: »اگر محرک درونی باعث شود که ما الزامی را انجام دهیم آن فعل وظیفه نام ین تعریف میوظیفه را چن

 (58 -53: شود«. )رک: هماندارد و اگر این محرک خارجی باشد در این صورت اجبار نامیده می

وظیفه است. از طرفی داند که مُبین با توجه به توضیحات باال، کانت منشأ الزامات اخالقی را عامل درونی می 

؛ 64 :1394مفاهیم اخالقی یکسره به نحو پیشین در عقل است«. )کانت،  هاو معتقد است که »سرچشمه هم

Klein،2019توان گفت کانت، ضمانت اجرا و الزام درونی که برای افعال اخالقی وجود دارد را ناشی ( بنابراین می
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ر واقع عقل عملی ضمانت اجرای اخالق در دیدگاه کانت است. او معتقد است که »مبنای داند. داز حکم عقل می

یعنی طبیعت انسان و  ؛(321 /6: 1387)کاپلستون، تعهد را باید به صورت پیشینی در مفاهیم عقل محض یافت« 

عهد اخالقی انسان دانست و عقل محض که به صورت توان به عنوان منشأ و مبدا تیا اوضاع و شرایط عالم را نمی

 کند صالحیت آن را دارد که مبدا تعهد اخالقی انسان قرار گیرد. ) رک: همان(پیشینی مفاهیم اخالقی را درک می

کند. او معتقد است همه اعمال به دو نحو البته کانت برای افعال اختیاری انسان دو مبدا و منشا مطرح می

(و Yost ،2016،pp291-309؛ یا بر اساس ارادۀ آزاد که در این صورت ضرورت عملی دارند )شوندضروری می

کنند که در این صورت ضرورت عاطفی دارند. بنابراین هر کاری یا بر اساس تمایالت شهوانی ضرورت پیدا می

کاری که به خاطر خیر بودن مطلوب داشته باشد ضرورت عاطفی دارد و هر هایی از تمایالت مطلوب و ناکه انگیزه

 :1389 کورنر، ؛  32-34: 1380رود. )رک: کانت، انجام گیرد متعلق به فاهمه است و از افعال اخالقی به شمار می

 ( در نتیجه منشأ الزامات اخالقی در دیدگاه کانت عقل انسان است. 275

کند که توانایی تشخیص درست ای در انسان استفاده میعقل عملی را برای قوه کانت تعابیری همچون فاهمه و

توانیم گوید: »ما دارای استعدادی هستیم که میو نادرست و حق و ناحق را در اعمال خود و دیگران دارد. وی می

م به اعمال حکم کنیم که چه چیزی درست )حق( یا نادرست )ناحق( است و این حکم هم به اعمال خودمان و ه

( کانت در 1380:97بیدی،  دره صانعی ترجمه شود. این استعداد در فاهمه ما هست«. )کانت،دیگران اطالق می

برد: »اخالق به صورت کلی در فاهمه )که عقل ناب است( قرار دارد«. جای دیگر چنین تعبیری را به کار می

و فاهمه یک معنا دارند و به نیرویی در انسان اشاره دارد که ( بنابراین، در نگاه کانت عقل عملی 68:)کانت، همان

 .دهدخیر و شر را تشخیص می

ای از اطالعات فطری و درونی به خیر و شر یا این عقل که ریشه و منشأ اخالق است با استفاده از مجموعه

اند و احکام تألیفی پیشینیکند. »کانت بر آن است که احکام اخالقی جزء خوب و بد افعال اخالقی حکم می

( به 34: 1379شود«. )محمدرضایی، های اصلی این قضایا کلیت و ضرورت است که از تجربه اخذ نمیویژگی

تعبیر دیگر چون احکام اخالقی باید کلیت و ضرورت داشته باشند و این ویژگی در امور تجربی وجود ندارد؛ 

 احکام اخالقی باید عقلی و پیشینی باشند. 

برد و آن را به نوعی در انگیزش فرد برای انجام البته کانت در کنار عقل عملی از احساس اخالقی نیز نام می

گوید: »ما دارای استعداد تمایل و تنفر هستیم که هم در داند. وی در تعریف حس اخالقی میفعل اخالقی موثر می

ب و چه چیزی نامطلوب است و این استعداد مورد خود و هم در مورد دیگران حکم کنیم که چه چیزی مطلو

( در توضیح این حس نیز گفته است: »حس اخالقی غیر از حس 97: 1380عبارت است از حس اخالقی« )کانت،

عاطفی لذت و تنفر است«؛ یعنی حس اخالقی احساسی متفاوت با احساس لذت و ألم عاطفی و طبیعی انسان 
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قی لذتی است که با تصور قانون اخالقی و قصد اطاعت از آن در فاعل است که نسبت به کارها دارد. »لذت اخال

(در 117: 1392انگیزد«. )اترک، شود و همین شوق به اطاعت از قانون اخالقی او را به انجام آن بر میایجاد می

انگیزد. کانت میشود و انسان را به انجام فعل اخالقی برواقع حس اخالقی تحت تأثیر عقل است که برانگیخته می

شود و کند که: »قوه دریافت ما در مورد گزینش آزاد به واسطه عقل عملی )و قانون آن( برانگیخته میتصریح می

-Kantiani , Sensen , 2012 pp. 45؛ 119.)رک: همان،  ص نامیم«این چیزی است که آن را حس اخالقی می

 (Nauckhoff  , 1994؛  ، 58

ای آید که کانت ضمانت اجرا در افعال اخالقی را در حس وظیفهبیان شد به دست میاز مجموعه مطالبی که 

 . داند که ناشی از عقل عملی است. در واقع، عقل عملی ضمانت اجرای افعال اخالقی را بر عهده داردمی

 نقد دیدگاه کانت. 2-2

اتی نیز بر نظریه اخالقی او وارد است؛ اما های جدیدی در فلسفه اخالق پدیدار کرد انتقادکه کانت افقرغم اینبه 

 شود نقدهایی است که در مورد ضمانت اجرا مطرح است.چه در این مقام به آن پرداخته میآن

شوند و دستۀ دیگر ای از عقل عملی ناشی میاول: کانت منشا الزامات را به دو دسته تقسیم کرده است؛ دسته

بندی به نظر دارای اشکال است. برای تبیین بیشتر این مطلب از کالم استاد مصباح تقسیماز تمایالت و شهوات. این 

های توان بر حسب مبادی نفسانیش انگیزهگیریم. استاد مصباح معتقد است برای افعال اختیاری انسان میبهره می

این افعال از حاالت روحی متفاوتی را برشمرد: گاهی افعال اختیاری منشأ غریزی دارند؛ مثل خوردن و گاهی 

گیرد. گاهی نیز تمایالت عالی و شوند؛ مثل کارهایی که از روی ترس یا اضطراب صورت میانسان ناشی می

شود. در برخی موارد نیز عواطف و احساسات باعث انجام این فطری انسان، باعث انجام کارهای اختیاری می

گذارد و باعث افزایش شناخت انسان در مورد ناخت انسان تاثیر میشود. این مبادی نفسانی انسانی بر شافعال می

انگیزد تا فعل اختیاری را انجام شود و هم بر گرایش و تمایالت انسان اثر گذاشته و او را بر میفعل اختیاری می

سبت به آن دهد. در واقع، انگیزه انسان برای انجام افعال اختیاری ترکیبی از شناخت انسان و تمایل و گرایش ن

( به این ترتیب انگیزه افعال اخالقی انسان نیز ترکیبی از شناخت و تمایل 243-241: 1377است. )رک: مصباح، 

نسبت به آن است. به عبارت دیگر منشأ فعل اخالقی تمایالت و گرایشات انسان است که بر شناخت و انگیره او 

( بر خالف نظر کانت که مبادی Ezedike،2020،pp. 205-216 شود.)گذارد و باعث انجام فعل اخالقی میتأثیر می

دانست طبق این تبیین، مبادی افعال اخالقی افعال اخالقی را عقل و مبادی افعال عاطفی را امیال و شهوات می

 ترکیبی از شناخت و گرایش است. 

که عقل عملی به ت. اینداند. این امر نیز خالی از اشکال نیسدوم: کانت عقل عملی را پیشینی و فطری می

کند از سوی برخی فالسفه اسالمی رد شده است؛ به عنوان صورت فطری و پیشینی احکام اخالقی را درک می
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گوید: »ممکن نیست که ما از زمان تولد علمی داشته باشیم و تا زمان بلوغ فکری، سینا در این زمینه میمثال ابن

تولد آن را فراموش کرده و در زمان بلوغ فکری دوباره آن را به خاطر که پس از خبر باشیم و یا ایناز آن بی

 (330: 1404آورده باشیم«. )رک: ابن سینا، 

کند که: »ما فطریاتی به معنای مادرزادی نداریم؛ شهید مطهری نیز در مورد فطری بودن اخالقیات اذعان می

دارند و به مرور زمان و با رشد فکری و ذهنی خود، اموری ها در ابتدای تولد این امور را در نهاد خود نبلکه انسان

کنند. این امور نه یاد گرفتنی است نه یابند که با تصور موضوع و محمول به صورت جزم به آن حکم میرا درمی

تر است« را هم داند؛ حتى قضیه »کل از جزء بزرگآید هیچ چیز نمىمادرزادی است. نوزاد وقتى که به دنیا مى

داند؛ چون تصورى از »کل« ندارد، تصورى هم از »جزء« ندارد؛ ولى همین قدر که تصورى از کل و تصورى نمى

کند که »کل از از جزء پیدا کرد و این دو را برابر هم گذاشت دیگر بدون نیاز به دلیل و معلم و تجربه حکم مى

 (3/477: تاجزء بزرگتر است«. )مطهرى، بی

که عقل عملی به تنهایی و به صورت پیشینی منشأ افعال اخالقی است. با توجه به  سوم: کانت مدعی است

اهلل نظران آمده، استقالل عقل عملی در منشأ بودن برای افعال اخالقی صحیح نیست. آیتنکاتی که در کالم صاحب

ی را تبیین کرده و معتقد آملی در کتاب مبادی اخالق در قرآن رابطه بین باید و نباید و هست و نیست اخالقجوادی

ها و بایدها نهاده شده و نتیجه آن، بایدِ اخالقی است که بایدهای اخالقی برگرفته از قیاسی هستند که بر پایۀ هست

هم درباره  .علماى اخالق هم از حکمت نظرى و هم از حکمت عملى باخبرنداست. در این کتاب آمده است: »

لق مبتال شود اى به فالن خُگویند اگر فرد یا جامعهمثال، مى ؛دنگویاید سخن مىبود و نبود و هم درباره باید و نب

« ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَِّاسِ» شود:پایانش سقوط و هالکت است و آن جامعه، مضمحل مى

ماند. این سخن از بود شود و مىبرخوردار مى از قداستفى ببندد راى از فضایل اخالقى طَو اگر جامعه( 41)روم/

هم در دنیا  ؛د: جامعه باید چنین باشد تا سعادتمند شودنگویو نبود است و سخن از باید و نباید هم دارند که مى

شود که بایدهای ( از بیان ایشان روشن می27:  1379«. )جوادی آملی، مرفه باشد و هم در آخرت سعادتمند شود

شوند؛ ها از عقل نظری و  بایدها از عقل عملی گرفته میاند. هستها و بایدها شکل گرفتهخالقی از ترکیب هستا

 کند.بنابراین استقالل عقلِ عملی را رد می

کنیم کند که ما به واسطه محسوسات و صور خیالی که از محسوسات کسب میسینا بیان میدر کالم دیگر، ابن

توان گفت، عقل ( با توجه به این مطالب می107: 1404توانیم مفاهیم کلی عقلی را درک کنیم. )رک: ابن سینا، می

 تواند حکمی داشته باشد.به طور کلی مستقل از محسوسات و بدون کمک از تجربه و حس نمی
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 آشنایی با دیدگاه اخالقی شهید مطهری. 3

یات به بررسی مباحث اخالقی پرداخته است که در این فرصت به تشریح شهید مطهری با استناد به آیات و روا

 پردازیم.های اخالقی ایشان در راستای موضوع مقاله میبرخی دیدگاه

توان ذومراتب بودن نفس انسان و فطری بودن گرایش به اخالق را از مهمترین با توجه به آثار شهید مطهری می

ترین برد. شهید مطهری معتقد است نفس انسان دارای مراتب است که از پایینمبانی دیدگاه اخالقی ایشان نام 

گیرد. )رک: مطهری، ای از روح الهی است، را در بر میمرتبه که مرتبه حیوانی است تا باالترین مرتبه که نفخه

 (428-403 /22: تابی

دیگر مبانی دیدگاه اخالقی شهید اعتقاد به این که اخالق در فطرت بشری مانند خداشناسی نهفته است، از 

ای است که گاهی بشر به آن آگاه است وگاهی هم ممکن است به آن مطهری است، البته این اخالق فطری به گونه

 (551-541 /22ا: تآگاه نشود ولی در هر صورت گرایش اخالقی در نهاد بشر وجود دارد.)رک: مطهری، بی

کند و ضمن نقد و بررسی هر کدام بیان عاطفی، وجدانی، زیبایی شناختی اشاره میایشان به سه نظریه اخالقی 

ها یک قسمتی از حقیقت را دارند و نه تمام آن را . به اعتقاد ایشان تمام حقیقت کند که هر کدام از این دیدگاهمی

ه پرستش یک حقیقتی شود کاین است که اخالق از جنس پرستش و عبودیت است. در توضیح این نظریه بیان می

دهد. این حقیقت چه بدانیم در وجود انسان است و عبادات ظاهری مانند نماز و حج و ... به آن حقیقت شکل می

و یا ندانیم در عمق فطرت ما وجود دارد، در نتیجه ممکن است این پرستش آگاهانه و یا غیر آگاهانه باشد. به 

رود، مانند جستجوی نوزاد از سینه را می شناسد، و به دنبال آن میعبارت دیگر انسان در فطرت و ذات خود خدا 

مادر، با اینکه نوزاد نه شناختی از مادر دارد و نه به وجود او آگاه است به صورت ناخودآگاه آن را جستجو 

ها داند و با انجام آنکند. اخالق نیز به همین شکل است، انسان در ذات خود کارهای اخالقی را شریف میمی

کند، هرچند ممکن است این رفتارها با منطق طبیعی و عقلی که به دنبال منافع انسان است، احساس بزرگواری می

ها وجود دارد و انسان با حس فطری سازگار نباشد. قوانین اخالقی، قوانین فطری هستند که در عمق فطرت انسان

وجود دارد. در حقیقت حس اخالقی، جدای از حس  هاشناسد، مانند خداشناسی که در فطرت انسانها را میآن

شناسد. بنابراین ریشه اخالق در حس خداشناسی نیست و به واسطه همین حس، انسان، اسالم فطری را نیز می

 (551-22/541: درونی و الهاماتی است که از خدا شناسی فطری نشات گرفته است.)رک: مطهری، بی تا

ری معتقد است که انسان زمانی که خود را به درستی بشناسد و به آن در خصوص اخالق اسالمی شهید مطه

ببرد به چیز دیگری نیاز ندارد و همین شناخت، او را از رذائل اخالقی دور کرده و به حقیقت وجودی خودش پی

شود فرد دریابد شود؛ یعنی آگاهی یافتن نسبت به حقیقت وجودی و عقالنی، باعث میسوی فضائل رهنمون می

که ذات وجودی او با پستی و دنائت سازگاری ندارد و همین امر )شناخت خود( برای او کافی است تا بتواند 
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(به عبارت دیگر انسان 671 /22: تاتشخیص دهد که کدام کار صحیح و کدام کار نادرست است. )رک: مطهرى، بی

 خالق در وجودش نهاده شده است.ببرد پایه و بنیان ا وقتی به ارزش و قیمت حقیقی خودِ اصیلش پی

رسد. شهید مطهری نیز به برای دست یافتن به شناخت صحیح از خود، آشنایی با نفس ضروری به نظر می

ای مراتب است. مرتبهصورت مبسوط به این موضوع پرداخته است. در نگاه شهید مطهری انسان دارای یک نفس ذو

های طبیعی است و از این جهت با سایر نبال برآوردن امیال و خواستاز نفس به ابعاد حیوانی توجه دارد و به د

ای از نفس هم شود. مرتبهحیوانات همسان است. این نفس واقعی انسان نیست؛ بلکه نفس طفیلی او محسوب می

د که آن ای از روح الهی است که به ابعاد عالی انسانی و اراده اخالقی توجه داروجود دارد که به تعبیر قرآن نفخه

 (167: 1374نفس اصیل است. )رک: مطهری، 

به تعبیر دیگر انسان دارای دو مرتبه از نفس یا دو جنبه از نفس است که یکی تابع امیال است که از آن تعبیر  

شود. زمانی شود و دیگری تابع اخالق و عقل که از آن تعبیر به »خودی یا اصیل« میبه  »ناخودی یا طفیلی« می

کند و زمانی که نفس اصیل یا خودی غالب شود نفس طفیلی و ناخودی غالب شود، انسان احساس شکست میکه 

کند که نفس خودی و اصیل، دهد و با این احساس است که انسان درک میاحساس پیروزی به انسان دست می

یار نفس اصیل است. )رک: ها در اختنفسِ واقعی انسان است. از این رو نفس ناخودی با تمام امیال و طبیعت

 (174-169 : همان

ء نفیس تلقى شده و اخالق خوب گوید: »در اسالم روح انسان به منزله یک شىایشان با تکیه بر روایات می

ء نفیس که آن را از ء نفیس و اخالق رذیله به عنوان اشیاء نامتناسب با این شىبه عنوان اشیاء متناسب با این شى

، تلقى گردیده است. در این تعبیر، انسان داراى یک سرمایه بسیار پرارزش تلقى شده که آن همان اندازدارزش مى

اى از روح انسان که اسالم روى آن کند که: »آن نقطه( ایشان تصریح می656 /22: 1379خود اوست«. )مطهرى، 

وى اخالق سوق بدهد کرامت و عزت که انسان را به سدست گذاشته است براى احیاى اخالق انسانى و براى این

 (560: هماننفس است«. )

هایش در دیده وى دو روایت »مَنْ کَرُمَت عَلَیْهِ نَفْسُهُ هانَتْ عَلَیْهِ شَهَواتُهُ؛ هر که خود را بزرگوار دید شهوت

؛ هر که خود را سبک شَرَّه نْفاَلتَأْمَ ( و »مَنْ هانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُه555ُ، ص458البالغه، حکمت « )نهجخوار گردید

( از جمله روایاتی هستند که شهید مطهری در بحث کرامت 483 :1404شمارد از گزند او ایمن مباش« )حرانی، 

کند که اگر ارزش واقعی نفس دانسته شود فرد در خود احساس شرافت و نفس به آن استناد کرده و تاکید می

پست و ناشایست در نزد او منفور و ناپسند هستند و در مقابل، کسی که در  کند؛ از این رو، کارهایبزرگواری می

( 409 /22: 1379خود احساس کرامت و بزرگواری نکند هر شر و پستی از او قابل صدور است. )رک: مطهرى، 

رامت و شرافت آمیخته (، معتقد است سرشت انسان با ک70همچنین با استناد به آیه »و َ لَقَدْ کَرَّمْنا بنی آدم« )اسرا/
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یابد. )رک: همان، چنان که هست بشناسد کرامت و عزت را درمیشده و انسان در صورتی که حقیقت خود را آن

 ( 397ص

توان از مطالب بیان شده به دست آورد این است که شهید مطهری با توجه نظریه پرستش آنچه که در مجموع می

داند. با توجه به آیات وروایات در اخالق اسالمی، را خداشناسی فطری می هامنشا الزامات اخالقی و گرایش به آن

 داند.گردانی از رذائل میعزت و کرامت نفس عامل روی آوردن به فضایل اخالقی و روی

 ضمانت اجرای اخالق از دیدگاه شهید مطهری. 3-1

شود که از ولی از کالمشان استنباط میهر چند در آثار شهید مطهری بحثی به عنوان ضمانت اجرا نیامده است؛ 

گوید: »آن ای که میای برای انجام فعل اخالقی است؛ خصوصا در جملهنظر ایشان درک کرامت نفس، انگیزه

که انسان را به اى از روح انسان که اسالم روى آن دست گذاشته است براى احیاى اخالق انسانى و براى ایننقطه

 (397 /22: 1379مت و عزت نفس است«. )مطهرى، سوى اخالق سوق بدهد، کرا

السالم برای تبیین این نظر، شهید مطهری به آیات و روایات استناد کرده است؛ از جمله روایتی از امام علی علیه

( 9/66: 1337الحدید، هاى ناتوان است«. )ابن أبیبا این تعبیر که: »الْغیبَۀُ جُهْدُ الْعاجِز؛ غیبت، حداکثرِ کوشش آدم

گوید: »یک آدم شریف، یک آدم قوى، یک آدمى که در روح خودش احساس عزت و قدرت در توضیح آن می

دهد کارى چنین پست را که پشت سر مردم بدگویى بکند. کند، همان عزت و شرفش اجازه نمىو قوِّت و شرف مى

گذرانند و پشت سر این و آن کردن مى ضعیف، زبون، ذلیل، عاجز و ناتوان هستند که وقت خودشان را به غیبت

آورد ( حدیث دیگری که به عنوان شاهد می401 /1379:22گویند. غیبت ناشى از عجز است«. )مطهرى، بد مى

ى نیست السالم است که فرمود: »ما مِنْ رَجُلٍ تَکَبَّرَ اوْ تَجَبَّرَ الِّا لِذُلَّۀٍ وَجَدَها فى نَفْسِهِ؛ هیچ فرداز امام صادق علیه

: 1362جبر و زور دست زند؛ مگر به خاطر زبونى و خوارى که در خود درک کند«. )کلینی،  که تکبِّر ورزد و به

گوید: »آدم متکبر خودِ واقعى را پیدا نکرده. اگر انسان خود واقعى را پیدا ( وی در توضیح این حدیث می312 /2

کند؛ چون با روحش کند، تکبر یا تجبِّر نمىعظمت مىکند، احساس قدرت و کند دیگر احساس حقارت نمى

توان گفت که ایشان احساس ( با توجه به این کالم شهید مطهری می1379:22/422ناسازگار است«. )مطهرى، 

 داند.ای برای انجام فعل اخالقی و خودداری از افعال غیراخالقی میعزت نفس را انگیزه

گوید: »در خود قرآن دو آیه داریم که کاملًا مطلب را رآن اشاره کرده و میهمچنین شهید مطهری به آیات ق 

 اىفرومایه خورندهقَسَم هر (؛ »و از 10و11کند: »وَ ال تُطِعْ کُلَّ حَلِّافٍ مَهینٍ. هَمِّازٍ مَشِّاءٍ بِنَمیمٍ« ) قلم/ روشن مى

دارد«. تکیه روى مهانت و پستى است و در واقع شاید برمى گام خبرچینى براى و عیبجوست[ که]مبر  فرمان

گوید که زیاد سوگند خوردن ناشى از پستى است. انسانى که در خود احساس عزت کند، پشتوانه حرفش را مى
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دهد و لذا سوگند خوردن، دروغش حرام است؛ راستش هم امر مکروهى است«. )مطهرى، اینقدر سوگند قرار نمى

1379 :22 :830) 

های کند که از نظر اسالم احساسشهید مطهری با استناد به آیات و روایات مشابه این نتیجه را استنتاج می

گیرد که ناشی از قدرت و عظمتِ خود واقعی انسان است که طبق آیات اخالقی از احساس کرامت سرچشمه می

شود که خود ل اخالقی، در اسالم به کسی اطالق میکام کند انسانقرآن نَفَخْتُ فیهِ مِنْ روحى است. او تصریح می

 (586:را بهتر از دیگران  شناخته باشد و کرامت و شرف را در ذات خودش بیشتر درک کرده باشد. )رک:همان

ای برای انجام افعال اخالقی است و راه رسیدن به بنا بر نظر شهید مطهری، درک عزت و کرامت نفس انگیزه 

نفس، شناخت خودِ واقعی و اصیل است. به تعبیر دیگر، یافتن حقیقتِ حقیقی خود. از این رو این کرامت و عزت 

های اخالقی در اسالم با پیدا کردن خود و احساس واقعیتِ خود، بروز و ظهور پیدا معتقد است تمام احساس

کند و ى برایش معنا پیدا میهای اخالقها و ضد ارزشاش را پیدا کند تمام ارزشکنند و اگر انسان خود واقعىمی

روایات در زمینه اخالق اسالمی دارای یک فلسفه هستند و آن خودشناسی و احساس کرامت واقعی است. انسان 

کند که داری قدرت است از ضعف و زبونی تنفر دارد و خود را با کار غیر اخالقی چون با علم حضوری درک می

 (582: همان کشد. )رک:به ضعف و زبونی نمی

توان چنین بیان کرد که ایشان معتقدند در اخالق اسالمی انگیزه انجام فعل خالصه نظر شهید مطهری را می

اخالقی، درک کرامت و عزت نفس است که بر پایه خودشناسی و تکیه بر نفسی که از نفخه الهی نشأت گرفته 

 استوار است. 

 نقد دیدگاه شهید مطهری. 3-2 

اگر موضوع ضمانت اجرا اخالق را در دیدگاه شهید مطهری صرف نظر از دیدگاه ایشان نسبت به نظریه پرستش 

رسد معیار ایشان، یعنی »کرامت نفسی که مبتنی بر خودشناسی که به نظر میدر اخالق، مورد بررسی قرار دهیم، 

نجام فعل اخالقی است که به تبع، بر محدوده از خداشناسی ریشه گرفته است« به نوعی محدود کردن دایره انگیزه ا

کند. به بیان دیگر درک کرامت نفس برای همه، انگیزه انجام فعل اخالقی اخالق تاثیر گذاشته و آن را نیز محدود می

هایی از جمله ترس از عقاب و یا شوق رسیدن به پاداش، افعال اخالقی را انجام نیست و بسیاری از افراد با انگیزه

 هند.دمی

اما با در نظر گرفتن نظریه پرستش که شهید مطهری در آن منشا اخالق را حس خداشناسی فطری بیان کرده 

توان ( می554 /22 :اند)رک:مطهری، بی تااست و با اشاره به کالم امام علی عیله السالم، عبادت را ذومراتب دانسته

صل اعتقاد به خدا در همه مشترک است، در انگیزه انجام گفت همانطور که انگیزه عبادت در افراد متفاوت؛ اما ا

فعل اخالقی نیز اصل، اعتقاد به خدا است، اما در افراد مختلف با توجه به رشد فکری و اخالقی، تفاوت وجود 
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دارد و حتی گاهی ممکن است در بعضی افراد صرفا حس درونی و ناخودآگاهِ خداشناسی، انگیزه انجام فعل 

 اخالقی شود. 

 گیرینتیجه 

توان گفت که اعتقاد به خدا بهترین انگیزه برای اجرای اخالق است. علت اینکه های اسالمی میبا توجه به آموزه

گردد که های منحصر به فرد خدا باز میاعتقاد به خدا بهترین انگیزه برای اجرای اخالق است، به توحید و ویژگی

داوند به دنبال خود تر اعتقاد به توحید و یگانگی خنقش اساسی در مهار و کنترل انسان دارد. به عبارت ساده

شود هر انسانی با هر نوع تفکر و سلیقه و گرایشی، پا را از حدود الهی فراتر نگذارد. ملزوماتی دارد که باعث می

البته این کمترین حدِ اعتقاد به توحید است که درونی و نهادینه شده باشد. هر چه بر معرفت و شناختِ افراد از 

ها از جمله اخالق بیشتر د پایبندی و التزام به دستورات الهی در تمام زمینهخداوند و مراتب توحید بیشتر شو

 تر خواهد بود. تر و قویخواهد شد و انگیزه اجرای آنها نیز درونی

اعتقاد به اینکه خدا واجب الوجود است، این معنا را در خود دارد که خدا سمیع و علیم به ظاهر و باطن تمام 

گو باشد و مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. بنابر انسان در برابر خداوند باید پاسخ موجودات است و از طرفی

کسى که به دیدار خدا امید الْعَلیمُ؛  السَّمیعُ هُوَ وَ لَآتٍ اللَّهِ أَجَلَ فَإِنَّ اللَّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فرماید: »مَنْآیه قرآن که می

تمام رفتارهای جوارحی و جوانحی  (عنکبوت /5) «ت، و اوست شنواى دانا[ اَجَل خدا آمدنى اسدارد ]بداند که

ها و احوال و اعمال شنوا و آگاه ما تحت اشراف خداوند است. در تفسیر این آیه آمده است خداوند بر تمام گفته

بازگشتن از ای باعث این باید برحذر بود و مراقب بود و ایمان حقیقی داشت تا هیچ اتفاق و حادثهاست؛ بنابر

( به عبارت دیگر هر 1102 /16:ق1417ایمان نشود و مِّشقات این مسیر ایمان را سست نکند. )رک: طباطبایی،

کس امیدِ دیدارِ خدای سمیع و علیم را دارد باید مراقب رفتار و کردار خود باشد تا مرتکب کاری که بر خالف 

کند و برای ایمان به خدا است، نشود. از طرف دیگر خداوند قهار است و هیچ چیز او را در خداییش محدود نمی

 نتیجه هیچ راه فراری در برابر تخطی از دستوراتش وجود ندارد. »قُلْ اجرای حکمش هیچ مانعی وجود ندارد، در

اى هستم، و جز خداى یگانه قهار معبودى من فقط هشداردهنده بگوالْقَهَّارُ؛  الْواحِدُ اللَّهُ إِالَّ إِلهٍ مِنْ ما وَ مُنْذِرٌ أَنَا إِنَّما

وحدانیت خدا در هستی و قدرتش بر همه چیز ص( در توضیح واحد القهار آمده است که  /65 )«. دیگر نیست

ی ها از جانب خداست و طبق ارادهکند و این قدرت در تمام ابعاد است و از این رو همۀ نعمتها و تفضلرا بیان می

( بنابراین، اعتقاد به 17/222:ق1417 او همه چیز و همه کس در برابر خواستۀ او خاضع هستند. )رک: طباطبایی،

که مالک کل هستی است و برکل موجودات از جمله انسان اشراف دارد و هیچ قدرتی در برابر قدرت  خداوندی

دارد که سر تعظیم بر آستان او بساید و پا را از حدود الهی در تمام او تاب تحمل نخواهد داشت، انسان را وامی

ورزند در تفسیر خود به این مطلب تاکید میها از جمله اخالق فراتر نگذارد. همچنان که عالمه طباطبایی نیز زمینه
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که در جامعه به ثمر نشستن هر قانونی در گرو ایمانی است که پشتوانۀ آن اخالق است و اخالق هم کامل نیست 

( به عبارت دیگر برای رعایت قانون باید ایمان مبتنی 155 /11 :ق1417مگر با اعتقاد به توحید. )رک:طباطبایی، 

جامعه حاکم باشد و برای حاکمیت اخالق، باید اعتقاد به توحید در جامعه نهادینه شود. نکته جالب  بر اخالق، در

توجه این که عالمه طباطبایی بین ایمان و اعتقاد به توحید تفکیک قائل شده است که این نکته در جای خود نیاز 

 1به بحث و بررسی دارد.

توحید در جامعه حاکم باشد تمام افراد جامعه با وجود تفاوتهای علمی بنابراین اگر اخالق مبتنی بر اعتقاد به 

گذارند؛ البته در زمینه کمال، راه تا رسیدن به خدا و خُلقی، بر حداقل ها با هم متفق هستند و پا را از آن فراتر نمی

بگیرد. از همین تواند در این آسمان اوج باز است و هر کس به مقتضای ظرفیت وجودی و سطح معرفتی خود می

ها با سالیق و ها را در اندیشه و ادراکات و... در نظر گرفته است و برای تمامی انسانرو اسالم تفاوت انسان

های فکری و ادراکی متفاوت، انگیزۀ الزم برای انجام افعال اخالقی را فراهم نموده است و با همین وسعت ظرفیت

های جهنم و برخی را نیز با گوید و گاهی از عذابهای بهشت میدید نسبت به مخاطبان خود، گاهی از نعمت

شود. انگیزد. در اسالم انگیزه فعل اخالقی متناسب با درجات و حاالت درونی افراد متفاوت میرضوان الهی برمی

ای ای برشود برای هر طبقه و گروهی متناسب با رشد فکری که دارد، انگیزهاین وسعت دید در اسالم باعث می

انجام افعال اخالقی وجود داشته باشد تا راه سعادت برای تمام طبقات و با تمام روحیات باز باشد و زمینه رشد 

دهد که ای قرار میاش انگیزهشود. به عبارت دیگر برای هر کس متناسب با حاالت درونیو تعالی همه فراهم 

توان به سمت فعل اخالقی را که جز با لذت و ألم نمی زمینه گرایش به افعال اخالقی را برایش فراهم کند. کسی

دارد؛ زیرا در محاسبه لذت و ألم، لذات و آالم سوق داد، خدا با وعده بهشت و عذاب جهنم به حرکت وا می

کشاند و برخی را با تحریک وجدان و اخروی برتر هستند. برخی را با تحلیل عقلی به سمت فعل اخالقی می

برای انجام افعال اخالقی  شود و از این طریق انگیزهمحبت به سمت افعال اخالقی رهنمون می برخی را با عشق و

 کند.را در تمام طبقات فکری فراهم می

ترین عامل پایبندی به اخالق است و ذیل آن برای تمام ترین و اصلیبا توجه به این که اعتقاد به خدا مهم

ای در صدد گسترش اخالق است، باید توان گفت اگر فرد یا جامعهرد؛ میاقشار، انگیزه  اخالقی متناسب وجود دا

ای برای اخالقی بودن باالتر از اعتقاد به خدا وجود به دنبال تقویت خداباوری در جامعه باشد؛ زیرا هیچ انگیزه

رود که جامعه در میندارد. به این معنا که با تقویت خداباوری، انگیزه انجام افعال اخالقی افزایش یافته و امید 

 مدار اخالق حرکت کند. 

 
 ریحوزه، ضمن مباحث تفس نیرا در ا شانیاز نظرات ا یوان بخشتینکرده اما م فیفلسفه اخالق تأل نهیدر زم یاثر مستقل ییبه رغم آن که عالمه طباطبا . 1

 به دست آورد. زانیالم
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های دو اندیشمند در زمینه ضمانت اجرای اخالق این نتیجه به دست آمد در پایان باید گفت با بررسی دیدگاه

ای که ناشی از عقل عملی است ضامن گرایی در اخالق معتقد است احساس وظیفهکه کانت با رویکرد وظیفه

هری نیز با رویکرد اسالمی، اذعان داشت که درک کرامت و عزت نفس که ناشی از اجرای اخالق است. شهید مط

 ای برای انجام افعال اخالقی است.خودشناسی و بر پایه خود اصیل و حقیقی شکل گرفته باشد، انگیزه

 
 : ماتریس ضمانت اجرا در دیدگاه کانت و شهید مطهری1جدول شماره 

 
منشا احکام 

 والزامات اخالقی
 ضمانت اجرا احکام و الزامات خالقی نوع احکام و الزامات اخالقی

 عقل به صورت مستقل پیشینی و فطری مستقل عقل عملی کانت

 خداشناسی فطری مطهری
پیشینی متکی به خداشناسی 

 فطری
 عزت  و کرامت نفس

 

اجرای اخالق را برعهده داشته باشد. تواند به تنهایی ضمانت ها ذکر شد که عقل عملی نمیدر نقد این دیدگاه

 رسد که بیانات شهید مطهری نیز اگر چه ریشه الهی دارد؛ ولی از جامعیت الزم برخوردار نیست.به نظر می

تواند بهترین انگیزه برای اجرا اخالق باشد. با توجه به اینکه اسالم در نهایت اشاره شد که اعتقاد به توحید می

سعادت آحاد بشر با تمام روحیات و درجات فکری برنامه دارد، متناسب با تمام دین جامعی است و برای 

کند تا زمینه رشد و سعادت همه مهیا باشد. از هایی را برای افعال اخالقی مطرح میهای فکری انگیزهگروه

د اعتقاد به خداوند ها، با قیهای اسالم این است که از دیدگاهی جامع و فراگیر برخوردار است و سایر دیدگاهمزیت

توان گفت اصل در انگیزه اجرای اخالق، اعتقاد به خداوند است تواند زیر مجموعه خود قرار دهد. بنابراین میمی

ها از جمله سودجویی و وظیفه گرایی و ... عوامل جانبی هستند. از این رو برای افزایش انگیزه و سایر انگیزه

 های اعتقادی مردم پرداخت.بنیانانجام افعال اخالقی باید به تقویت 
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