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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài. 

Hiếu thảo với cha mẹ là một nét đẹp văn hoá đã trở thành giá trị đạo 

đức truyền thống, tiêu biểu cho cốt cách con người Việt Nam, là bước đi đầu 

tiên trên con đường hoàn thiện nhân cách và đạo đức. “Hiếu” được hình thành 

từ xa xưa, gắn liền với phong tục thờ cúng tổ tiên, về sau được Nho giáo phát 

triển và thể chế hoá thành chuẩn mực đạo đức. Về cơ bản, nội dung phạm 

trù “hiếu” mang một ý nghĩa tích cực, đó là bổn phận làm con phải có hiếu 

với cha mẹ. Trong việc thực hành đạo hiếu, người Việt Nam chịu nhiều ảnh 

hưởng của Nho giáo, song đạo hiếu ở Việt Nam vẫn có nét đặc sắc riêng, 

không hà khắc và cứng nhắc như trong quan niệm của Nho giáo. Đặc biệt, 

truyền thống “hiếu” của dân tộc được kế thừa và nâng cao trong tư tưởng và 

nhân cách Hồ Chí Minh. Ở Người, phạm trù “hiếu” được chuyển đổi mang 

tính cách mạng. Trong điều kiện hiện nay chúng ta cần tiếp tục khẳng định vai 

trò của chữ “hiếu” trong gia đình cũng như ngoài xã hội; kế thừa, phát 

triển “hiếu” theo tinh thần Hồ Chí Minh, gắn với yêu cầu của xây dựng gia 

đình văn hoá mới. Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội Việt Nam 

ta là hiếu thảo với cha mẹ không bao giờ thay đổi. Sự hiếu thảo của con là 

điều mong đợi của cha mẹ, là nỗi niềm  riêng tư  có khi thầm kín của những 

người từng mang nặng đẻ đau và sinh thành dưỡng dục. Tuy vậy, trong xã hội 

hiện nay có rất nhiều trường hợp con cái bất hiếu với cha mẹ thậm chí đánh 

đập, chửi bới, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, coi rẻ khinh thường cha mẹ mình đi 

ngược lại đạo làm con mà họ không hề biết chính những điều đó đã làm cho 

cha mẹ họ vô cùng đau lòng. Tình trạng người già bị ngược đãi xảy ra ngày 

càng nhiều. Đây là nỗi buồn trong xã hội hiện đại. Nhiều đứa con bất hiếu đã 

thẳng tay đuổi bố mẹ già ra khỏi nhà, thậm chí đánh đập dã man người đã 

mang nặng đẻ đau... vì coi họ là gánh nặng. Người già không nơi nương tựa 

phải vào trung tâm dưỡng lão, lang thang tạo ra một áp lực lớn cho xã hội. 
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Bởi vây, chúng ta cần tiếp tục khẳng định vai trò của chữ hiếu trong gia 

đình cũng như ngoài xã hội, kế thừa và phát triển đạo hiếu theo tinh thần Hồ 

Chí Minh. Để trở thành người hiếu thảo, người ta phải được giáo dục và biết 

cách thể hiện điều mình muốn. Hiếu thảo là bổn phận, là cách sống thông 

thường của những người bình thường. Tấm gương của chính thái độ đối xử 

của cha mẹ với ông bà chính là nền tảng để nuôi dưỡng và sáng tạo những 

ứng xử hiếu thảo cho con cái. Nói khác đi, sống có hiếu với cha mẹ hiện nay, 

đó là sự ươm mầm cho sự kính trọng của con đối với chúng ta sau này. 

 Chính vì vậy tôi chọn “Đạo hiếu trong giáo dục đạo đức ở Việt Nam 

hiện nay ”  làm đề tài nghiên cứu nhằm góp một phần thức tỉnh nhận thức của 

giới trẻ hiện nay về đạo  hiếu. Qua đó nêu các tấm gương về lòng hiếu thảo 

đồng thời phê phán và lên án những người có biểu hiện đi ngược lại với đạo 

hiếu truyền thống. 

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài. 

           Như chúng ta đã biết đạo hiếu là một giá trị đạo đức truyền thống quý 

báu của dân tộc. Đạo hiếu là một đề tài vô cùng quen thuộc với mỗi con người 

Việt Nam ta và đã có rất nhiều người dày công nghiên cứu và bình luận về 

chữ hiếu. Nhắc đến đạo hiếu là ta nghĩ ngay đến sự chăm sóc, phụng dưỡng, 

lòng kính yêu… của thế hệ sau đối với thế hệ trước. Có rất nhiều những 

nghiên cứu liên quan đến đề tài này, những công trình nghiên cứu này sẽ được 

liệt kê cụ thể trong phần danh mục tài liệu tham khảo. Ở đây tôi chỉ xin điểm 

qua một số tài liệu đáng lưu ý:  

             Nguyễn Văn Lý (2000), Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức 

truyền thống trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 

hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh, Hà Nội. Luận án đã nêu lên một cách khái quát về sự kế thừa và đổi 

mới các giá trị đạo đức truyền thống trong quá trình chuyển sang nền kinh tế 

thị trường ở Việt Nam hiện nay. Ở nước ta, từ khi chuyển sang nền kinh tế thị 
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trường có sự định hướng và quản lý của Nhà nước, bên cạnh những mặt tích 

cực, đã xuất hiện những cách sống và lối sống xa lạ, trái với các chuẩn mực 

của xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Một bộ phận trong các tầng 

lớp, các thành phần xã hội khi mưu cầu lợi ích cá nhân đã chà đạp lên nhưng 

khuôn mẫu, những giá trị đạo đức đích thực. Một bộ phận trong lớp trẻ hiện 

nay có tâm lý sống thực dụng, buông thả, quay lưng lại với văn hóa, đạo đức 

truyền thống... Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ các giá trị đạo đức truyền 

thống là vấn đề cần phải nhìn nhận nghiêm túc và có sự quan tâm đặc biệt 

cùng với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta. Chúng 

ta càng cần phải gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời phải 

coi trọng giáo dục đạo đức, phải tăng cường giáo dục đạo đức trong gia đình, 

trong nhà trường và ngoài xã hội.  

          Công trình “ Vai trò của gia đình trong giáo dục thế hệ trẻ ở nước ta 

hiện nay” của Nguyễn Sĩ Liêm ( luận án tiến sĩ, 2001) nói lên vai trò hết sức 

quan trọng của gia đình trong việc giáo dục thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay. 

Theo tác giả gia đình vừa là một đơn vị kinh tế, vừa là cái nôi đầu tiên nuôi 

dưỡng, giáo dục con người, duy trì và phát triển ở họ những quan hệ tình cảm 

đặc biệt và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cùng với các thiết 

chế của xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc xã hội hóa con người. 

Việc giáo dục đạo hiếu trong xã hội nay là hết sức quan trọng, được biểu hiện 

cụ thể qua sự chăm sóc, kính trọng của các thế hệ trong cùng một gia đình 

dòng họ. Sự hình thành những chuẩn mực và định hướng giá trị tốt đẹp của 

gia đình sẽ không chỉ củng cố các mối quan hệ gia đình mà còn kiến tạo một 

môi trường xã hội thuận lợi cho mỗi cá nhân được phát triển hài hòa và toàn 

diện. Chính cha mẹ là những tấm gương về lòng hiếu thảo cho con cháu noi 

theo, cha mẹ đối xử với ông bà như thế nào sẽ nhận được từ con cái với chính 

thái độ đấy. Về phương diện này, gia đình là cơ sở đầu tiên cho việc tái sản 
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xuất ra con người và xã hội. Gia đình là nơi và là nguồn cung cấp lực lượng 

lao động cho xã hội để tham gia quá trình vận hành của xã hội từ sản xuất, 

phân phối, đến trao đổi và tiêu dùng. Rõ ràng gia đình là môi trường đầu tiên 

quan trọng nhất để con người hoàn thiện mình trước khi tham gia vào xã hội. 

Tác giả Nguyễn Thị Khoa, với công trình nghiên cứu “ Đạo đức gia đình 

trong nền kinh tế thị trường” – Tạp chí Triết học số 4/2002; trong đó tác giả 

đã đưa ra khái niệm “ Đạo đức gia đình” và bước đầu tìm hiểu về sự biến đổi 

của đạo đức gia đình, đặc biệt là sự biến đổi của đạo hiếu trong điều kiện kinh 

tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Nêu lên một số biểu hiện lệch chuẩn đạo 

đức gia đình và đặc biệt đã nêu lên những suy nghĩ về việc xây dựng đạo hiếu 

gia đình tiến bộ, lành mạnh phù hợp với điều kiện phát triển của xã hội trong 

điều kiện mới. Tác giả Phạm Côn Sơn, với các công trình nghiên cứu “ Đạo 

nghĩa trong gia đình”, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành 2003 và “ Nề nếp gia 

phong”, Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành 2006; trong các công trình nghiên 

cứu của mình, phần nào tác giả đã chỉ ra những yếu tố cơ bản của đạo đức gia 

đình như: gia phong, gia lễ, gia huấn, gia giáo, quan điểm đạo hiếu xưa của 

dân tộc Việt Nam…. Qua đó chỉ ra những chuẩn mực đạo đức cơ bản trong 

các mối quan hệ gia đình, chỉ ra vai trò vô cùng quan trọng của đạo hiếu đối 

với sự trưởng thành của mỗi con người cũng như sự hưng thịnh của một đất 

nước. Tác giả Vũ Ngọc Khánh, với công trình nghiên cứu “ Văn hóa gia đình 

Việt Nam”, Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2007. Trong công trình 

nghiên cứu của mình tác giả đã khẳng định, vấn đề gia đình là một vấn đề lớn, 

phạm vi lại rất rộng. Chuyện đạo đức luân lý, chuyện hôn nhân, chuyện giáo 

dục trẻ em… đều nằm trong phạm vi gia đình. Và đặc biệt tác giả đã khắc họa 

rõ cho chúng ta thấy được gia đình ở Việt Nam tồn tại như nào, những nền 

nếp, tập tục của gia đình Việt Nam, gia phả, gia lễ, gia pháp… cũng như ảnh 

hưởng của Nho giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo tới đạo đức, đặc biệt là đạo 
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hiếu trong gia đình Việt Nam. Công trình : “Xây dựng đạo đức gia đình ở 

nước ta hiện nay”  Nguyễn Thị Thọ Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011. 

Tác giả đã luận giải về tác động hai mặt của nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa với đạo đức gia đình truyền thống ở Việt Nam hiện nay, 

trong đó việc giáo dục đạo hiếu trong gia đình là vấn đề quan trọng được nhắc 

đến. Theo tác giả, việc giáo dục đạo đức trong gia đình là hết sức cơ bản và 

quan trọng. Bởi vì, gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng 

trong việc giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách cho mỗi con 

người. Trong có vấn đề về giáo dục đạo hiếu, lòng hiếu thảo của con cháu đối 

với ông bà cha mẹ luôn được chú trọng gìn giữ và đổi mới sao cho phù hợp 

với xã hội hiện nay. Cái hồn cốt của văn hóa đạo đức trong gia đình truyền 

thống là đạo Hiếu. Đó là giá trị văn hóa đạo đức rất căn bản của văn hóa gia 

đình mà chúng ta cần kế thừa và phát huy trong xã hội hiện đại. Hiếu là cội 

nguồn của đạo lý, là cơ sở vững chắc của gia đình. Trong gia đình Việt Nam 

truyền thống, chữ Hiếu luôn được tôn trọng, đề cao và mang giá trị nhân bản 

sâu sắc. Hiếu là ý thức biết ơn của con cái đối với công lao sinh thành dưỡng 

dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Vấn đề giáo dục đạo hiếu trong xã hội, nhà 

trường và gia đình cần được kết hợp chặt chẽ hơn.  

          Nhận xét chung, tất cả những công trình nghiên cứu mà tôi có dịp tham 

khảo đều rất đáng trân trọng. Dù đứng ở góc độ này hay góc độ khác, với 

những mục tiêu và tâm huyết khác nhau thì các tác giả cũng đã làm nổi bật 

được vấn đề chung, đó là vai trò của đạo hiếu cũng như tầm quan trọng của 

việc xây dựng đời sống đạo đức cho con người Việt Nam hiện nay, với sự đầu 

tư công sức và thái độ khoa học rất đáng trân trọng. Đây sẽ là những tài liệu 

tham khảo vô cùng quý giá cho bản thân tôi. Tuy nhiên , ở từng góc độ tiếp 

cận và quan điểm khác nhau, nên các tác giả đều có hướng đi của mình để đạt 

mục đích riêng, mỗi người lại có những cách biểu hiện lòng hiếu thảo theo 
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cách riêng của mình tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia đình; chính vì vậy 

mà cho tới nay vấn đề về giáo dục đạo hiếu chưa được nghiên cứu một cách 

hệ thống và chuyên sâu. Trong thời đại nào đi chăng nữa thì luôn luôn tồn tại 

mối quan hệ cha - con và chữ hiếu luôn luôn là một đề tài có rất nhiều vấn đề 

cho chúng ta tìm tòi đi sâu vào tìm hiểu. 

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 

3.1. Mục đích 

  Luận văn trình bày một số vấn đề lý luận về đạo hiếu từ đó phân tích 

thực trạng giáo dục đạo hiếu ở nước ta hiện nay và đề xuất một số giải pháp 

cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục đạo hiếu 

ở Việt Nam hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ 

- Làm rõ một số vấn đề lý luận về đạo hiếu để chỉ ra vai trò vị trí của 

Đạo hiếu trong giáo dục đạo đức ở Việt Nam. 

- Phân tích thực trạng giáo dục đạo hiếu ở Việt Nam hiện nay và nguyên 

nhân của thực trạng đó. 

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 

quả của giáo dục đạo hiếu ở nước ta hiện nay. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 

4.1.  Đối tượng nghiên cứu: đạo hiếu ở Việt Nam hiện nay 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- không gian: gia đình – nhà trường – xã hội Việt Nam. 

- thời gian: từ khi đổi mới đến nay. 

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 

5.1. Cơ sở lý luận 

Cơ sở lý luận của luận văn là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về đạo đức, giáo dục đạo 
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đức cho các thế hệ. Ngoài ra tác giả luận văn có tham khảo, kế thừa các thành 

tựu của các công trình nghiên cứu đã được công bố có liên quan đến đề tài. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng tổng hợp các nguyên tắc phương pháp luận của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong đó chú ý sử 

dụng phương pháp logic và lịch sử, phân tích và tổng hợp , so sánh, khái quát 

hóa…trên cơ sở quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. 

6. Đóng góp của luận văn 

Luận văn góp phần làm rõ thực trạng của giáo dục đạo hiếu ở Việt Nam 

hiện nay từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng 

và hiệu quả của giáo dục đạo hiếu trong điều kiện hiện nay. 

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo trong 

việc nghiên cứu và giảng dạy môn đạo đức học về vấn đề đạo hiếu. Luận văn 

cũng có ý nghĩa khuyến nghị cho công tác giáo dục đạo hiếu ở Việt Nam hiện 

nay. 

8. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn 

được bố cục thành 2 chương. 4 tiết: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đạo hiếu. 

Chương 2: Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất 

lượng và hiệu quả của giáo dục đạo hiếu ở nước ta hiện nay. 
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NỘI DUNG 

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẠO HIẾU 

 

1.1. Đạo hiếu và sự cần thiết của giáo dục đạo hiếu ở nước ta hiện nay 

1.1.1. Đạo hiếu 

Đạo, theo chữ Hán nghĩa đen là con đường hay đường đi, nghĩa bóng 

mang khái niệm trừu tượng về con đường, phương hướng, đường lối dẫn dắt 

con người đi đến mục tiêu hay lý tưởng nào đó. Có rất nhiều lý tưởng, 

phương hướng và nguyên tắc khác nhau về Đạo, thí dụ Thiên đạo, Nhơn đạo, 

Trí đạo, Tâm đạo. Tuy vậy, tất cả những con đường Đạo khác nhau đó có 

cùng chung một nền tảng cơ bản là dựa trên cái Thiện, cái Đẹp, Tự Nhiên 

trong sáng lành mạnh và Chân Chính để mưu cầu Hạnh Phúc và An Bình cho 

con người. Khi nói đến Đạo, người ta thường cho rằng đó là vấn đề thuộc Tôn 

giáo nhằm đến đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay những đạo giáo khác đang lưu 

truyền hiện nay. Thật sự, đạo giáo hay tôn giáo chỉ là 1 trong nhiều Đạo khác 

nhau, nhưng chủ yếu về tâm linh dựa vào lòng tin hay đức tin của người theo 

đạo giáo để khuyên con người làm lành tránh dữ. Những đường Đạo khác 

cũng thế, đều dẫn dạy con người cách sống, cách hành xử, cách yêu thương 

cho và nhận trên công bình bác ái. Kinh Dịch nói: "Nhất âm nhất dương chi vị 

đạo", hai khí âm và dương tác động lẫn nhau là động lực thúc đẩy sự hình 

thành và chuyển hóa của sự vật, tức Đạo là do 1 Âm 1 Dương tác động ảnh 

hưởng lẫn nhau để sinh ra, chuyển biến hoá và phát triển vạn vật trong vũ trụ. 

Đó là sự biến chuyển không ngừng trong mối liên quan giữa Trời, Đất và Con 

Người trong mô hình trật tự của hai chiều âm và dương. Người nào thấu hiểu 

được Dịch, hiểu được sự vật và còn thông thấu được cả đạo của sự vật, tất 

nhiên sẽ hành xử theo đạo là Đạo Quân Tử. Không gì mà không có Đạo, Đạo 

hiện hữu khắp nơi. Mọi vạn vật đều sinh tồn trong quy luật biến hóa của Đạo 

và nhờ Đạo, vì Đạo liên tục biến chuyển để đổi mới cho vạn vật giúp thế gian 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng
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ngày càng tươi đẹp và phát triển thêm. Điều kiện căn bản để bước vào con 

đường đạo đức, trước tiên phải nói đến sự hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ. 

Nho giáo có câu:“Hiếu vi vạn hạnh chi tiên”. Một người không có hiếu thì 

không xứng đáng làm người, còn người phật tử mà bất hiếu thì không phải là 

phật tử chân chính. Chúng ta hàng ngày đến chùa lễ Phật, tụng kinh, làm công 

quả… nhưng đối với cha mẹ lại bất kính, thờ ơ thì những việc làm đó có đúng 

với ý nghĩa “tốt đời đẹp đạo” không?  

Đạo hiếu là chân lý thuộc về tục đế. Đông phương hay Tây phương đều 

phải giữ gìn đạo hiếu. Đó là bản sắc văn hóa đạo đức của nhân loại. Bất cứ 

đất nước nào, xã hội nào cũng khuyến khích người dân giữ gìn đạo hiếu. Tất 

cả mọi người đang hiện hữu trên cuộc đời này đều không được làm trái với 

luân lý đạo đức đó. Chữ "Hiếu" là chữ viết tắt của hai chữ "Lão" ở trên (lượt 

bớt phần dưới) và chữ "Tử" ở dưới. "Hiếu" tức là mối quan hệ cha trên, con 

dưới; suy rộng ra là đạo nghĩa của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. 

Đạo hiếu xuyên suốt trong mọi phong tục của  nhân dân ta, không thể không 

nói đến chữ hiếu khi viết về phong tục cổ truyền của ta. Lễ tế, lễ tang, lễ cưới, 

kể cả sinh đẻ, xây nhà dựng cửa, hội hè đình đám, việc nước, việc làng, thuần 

phong mỹ tục đã đành  mà trong số những phong tục đã lỗi thời, ngày nay bị 

xếp vào loại đồi  phong bại tục, ta cũng chắt lọc được một phần tinh hoa của 

đạo hiếu. "Hiếu" là thiên kinh địa  nghĩa, là gốc của mọi đức tính. Ca dao tục 

ngữ đã nói nhiều, ngay trong bài học vỡ lòng, trong "Luân lý giáo khoa thư" 

các em đã hiểu: "Công cha như núi Thái  Sơn, nghĩa mẹ như nước trong 

nguồn chảy ra"... Những chân lý đó, ai không chấp nhận, song quan niệm về 

chữ "Hiếu" ngày nay cũng có phần khác thời xưa. Trong Hiếu Kinh, Khổng 

Tử rất đề cao chữ hiếu vì đó là căn bản ứng xử của con người, từ đó mà việc 

thảo kính của con cái đối với cha mẹ đã được xem như là một đạo hiếu (hiếu 

đạo). Một cách tổng quát, theo Khổng giáo, lòng hiếu thảo có nghĩa là đối xử 

tốt với cha mẹ của mình; chăm sóc cha mẹ của mình; có hành vi cư xử tốt 

http://phatgiao.org.vn/ung-dung/201305/Hoc-Thay-cach-le-Phat-10657/
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không chỉ đối với cha mẹ mà còn ở bên ngoài nhà để mang lại danh tiếng tốt 

cho cha mẹ và tổ tiên; thực hiện tốt các nhiệm vụ và công việc làm để có thể 

bảo đảm vật chất hỗ trợ các bậc cha mẹ cũng như để thờ phụng tổ tiên; không 

nổi loạn; thể hiện tình yêu, sự tôn trọng và hỗ trợ; thể hiện phong cách lễ độ; 

đảm bảo có người thừa kế nam giới, phát huy tình huynh đệ giữa các anh em; 

tư vấn cho cha mẹ một cách khôn ngoan, trong đó có việc giữ họ tránh khỏi 

những hành vi không đạo đức; thể hiện nỗi buồn khi cha mẹ bệnh tật và qua 

đời; và thực hiện tang lễ, sự cư tang, thờ phụng sau khi họ qua đời. 
        Trong quá trình sống và hoạt động xã hội của con người, ý thức đạo đức 

được hình thành. Trong các xã hội, nhất là các xã hội dựa trên đối kháng giai 

cấp, ý thức đạo đức bao giờ cũng mang tính giai cấp. Trên thực tế, ở các xã 

hội khác nhau, đạo đức và ý thức đạo đức biểu hiện ở những điều cấm và 

khuyến khích khác nhau nhằm ngăn chặn những hành vi xấu xa và kích thích 

những điều tốt trên quan điểm lợi ích chung, lợi ích xã hội. Nói cách khác, sự 

phát triển của ý thức đạo đức có những biến thái cơ bản tương ứng với các 

hình thái kinh tế - xã hội bởi vì mỗi hình thức sở hữu đều sản sinh ra lý luận 

luân lý của nó. 

Đạo đức là toàn bộ những quan niệm về thiện ác, lương tâm, danh dự, 

trách nhiệm, về lòng tự trọng, về công bằng hạnh phúc và về những quy tắc 

đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa người với người, cá nhân và xã hội. 
Đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc xử lý các mối quan hệ trong gia 

đình, cộng đồng hay xã hội, được thừa nhận rộng rãi. Đạo đức quy định hành 

vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội nói chung; là những 

nguyên tắc phải tuân theo trong quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân 

với xã hội, phù hợp yêu cầu của mỗi chế độ chính trị và kinh tế xã hội nhất 

định. Nếu không tuân theo những "nguyên tắc" ấy thì được gọi là người vô 

đạo đức.  
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