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é Objective: This study aims at explaining the philosophical foundations of the concept of happiness 
in the jurist Lady Amin’s moral education system in order to provide its theoretical framework and 
educational implications.

é Method:  The research method was document analysis, conceptual analysis and inference. The research 
community included all her primary sources and works, which were investigated using conceptual 
and purposive sampling. A research form was used to study the documents. The findings were coded 
qualitatively and conceptually, categorized and explained.

é Findings: Ontological foundations (personal unity of existence, the dependence of any lower existent on 
superior existent, the metaphysics of love), anthropological foundations (survival of the soul, the mutual 
effects between the soul and the body, the continuous path of perfection), epistemological foundations 
(the exaltation of theoretical and practical wisdom, hierarchy of perception, the precedence of knowledge 
over practice) and axiological foundations (criterion of values, justice, the correlation between  moral 
exaltation and rational exaltation) were explained, and  educational  implications such as  ideal aim of  
happiness (getting close to God), intermediate aims (self-knowledge, rationalization, equilibrium, and 
realization of virtuous society), principles (unity principle, self-knowledge, self-monitoring, self-control, 
the correlation between  moral exaltation and rational exaltation) and educational methods (method based 
on respect  and affection, and rational methods) were concluded and explained.

é Conclusion: As a moral virtue philosopher, she started her moral theory with the concept of happiness. 
In her theory, wisdom and morality are associated with each other. As a result, there is the correlation 
between moral exaltation and rational exaltation of human beings, and the human effort to achieve true 
happiness is dependent on moral education, and moral education is dependent on the purification of 
wisdom.

 Keywords:  Jurist Lady Amin, moral education, educational implications, happiness, philosophical 
foundations.
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 چکیده:
é هدف: به »تبيين مبانی فلسفی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين به منظور 

تدوین چارچوب نظری و داللت های تربيتی آن« پرداخته شده است. 

é روش: روش پژوهش، تحليل اســنادی، تحليل مفهومی و استنتاج بوده است، جامعه پژوهشی 
شامل تمامی منابع دست اول و آثار ایشان بوده كه با استفاده از نمونه گيری مفهومی و هدفمند 
بررسی شد، از فرم فيش برداری برای مطالعه اسناد و مدارک استفاده شد و یافته ها نيز به صورت 

كيفی و مفهومی كدگذاری، مقوله بندی و تبيين شدند.  
é یافته ها: مبانی هستی شــناختی )وحدت شــخصيه وجود، قائم بودن هر دانی به مافوق خود، 
متافيزیک محبت(، مبانی انسان شــناختی )بقای روح، تأثير و تأثرات بين روح و بدن، ســير 
استكمالی( مبانی معرفت شــناختی )كمال حكمت نظری و عملی، مراتب ادراک، تقدم علم بر 
عمل( و مبانی ارزش شناختی )معيار ارزش ها، عدالت، تالزم سعه اخالقی و سعه عقالنی( تبيين 
شد و داللت های تربيتی نيز اعم از هدف غایی سعادت )حّب و قرب به خداوند(، اهداف واسطه ای 
)خودشناســی، خردورزی، اعتدال گرایی و تحقق جامعه صالــح(، اصول )اصل وحدت گرایی، 
خودشناســی و درون نگری، خودنظارتی، تالزم تزكيه نفس و تطهير فكر( و روش های تربيتی 

)روش های مبتنی بر تكریم و محبت و روش های تعقلی( احصاء و تبيين شد. 
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é نتيجه گيری: ایشان در جایگاه یک فيلسوف - مربی فضيلت گرای اخالقی، نظریه اخالقی اش را 
با بحث از سعادت آغاز نموده است و در حقيقت، در نظریه اخالقی ایشان، عقل و اخالق مالزم 
با یكدیگر هســتند در نتيجه، سعه عقالنی و سعه اخالقِی انسان به موازات یكدیگر در حركت 
خواهند بود و ســير حركت انسان در راستای دســتيابی به سعادت حقيقی، منوط به تهذیب 

اخالق، و تهذیب اخالق منوط به تطهير قوه فكریه است. 

واژگان کلیدی:   بانو مجتهده امين؛ مبانی فلسفی؛ تربيت اخالقی؛ سعادت؛ داللت تربيتی.

مقدمه
بانوانی  ارزشمند  حضور  شاهد  همواره  سرزمين،  اين  تاريخ  گوناگون  دوره های  در 
شايسته و صاحب فضل و كرامت بوده ايم كه نقش مؤثری در رشد و پيشرفت عرصه های 
علمی داشته اند؛ يكی از اين شخصيت های علمی و تأثيرگذار، بانويی دانشمند به نام سيده 

نصرت بيگم امين اصفهانی)1362-1269( معروف به بانو امين است. 
ايشان از انديشمنـدان حـوزه اسـالمی و عالـمه و عارفه بوده، خود نيز عامل به آن ها و 
به خوبی متخلّق به آن امور بوده است و ازجمله بانوان كوشا و سخت كوشی بود كه در سايه 
قرآن و پيروی از آموزه های دين مبين اسالم، در چهل سالگی به مقام اجتهاد نائل گرديد؛ 
همچنين برخی از مراجع تراز نيز بعدها از ايشان اجازة روايت دريافت نموده بودند اما نكته 
حائز اهميت اين است كه بانو امين عالوه بر فقه، در عرصة فلسفه، اخالق، تربيت اخالقی، 
قرآن پژوهی، حديث پژوهی، عرفان و... نيز درخششی درخور توجه داشت )كريم پور، 1397: 3(.

وی، از اساتيد تراز حوزه و خود نيز از نمونه های عملی تربيت اخالقی بوده و آثار 
 ارزشمندش، حاوی مضامين اخـالقی قابل توجهی اسـت، بـررسی آثار ايشان می تواند

در راه دستيابی به چارچوبی منسجم ذيل مقوله تربيت اخالقی، بسيار حائز اهميت باشد. 
در منظومه فكری فلسفی بانو امين، دو بُعد اخالق و عرفان كاماًل مشهود و شاخص است 

)رجالی، 1393(.
بر انديشمندان، فرهيختگان و اهل نظر پوشيده نيست كه اخالق از برجسته ترين و 
مهم ترين موضوعات فردی و اجتماعی است و تربيت اخالقی نيز به معنای كاربست ويژه 
يافته های تعليم و تربيت در راستای تحقق اهدافی است كه از حوزه علم اخالق دريافت 
و پذيرفته شده است. تربيت اخالقی دو ركن دارد: يكی شناخت فضايل، رذايل، رفتارهای 
 اخـالقی و ضـد اخالقی و ديـگری بـه كارگيری شيـوه هايی جهت تقويت يا تضعيف آنها.
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از اين رو، تـربيت اخـالقی حـيطه ای اسـت كه وام دار دو حـوزه اخـالق و تـربيت اسـت 
)فرمهينی فراهانی، 1390: 144(. 

واقعيت آن است كه جامعه ما هم اكنون و بی ترديد در سال های آينده نيز بيش از پيش 
 نيازمند تـوجه بـه پـرورش انسان هايی متخلق به ارزش هـای اخـالقی در راسـتای رسيدن

به مفهوم سعادت حقيقی است كه هدف اصلی تربيت اخالقی نيز می باشد. 
سعادت عبارت است از اين كه انسان با اعمال، حركت ارادی و افعال اختياری خود، 
به همان كمالی كه خداوند متعال در فطرت و ذات او قرار داده است  برسد؛ يعنی همان 

كمال نوعی كه مخصوص نوع انسان است )نراقی، 1394، ج 1: 70(. 
در نگرش بانو امين نيز، شايسته است انسان، به زيستنی سعادتمندانه و بر وفق اخالق 
دست يابـد، هـرچه بيشتر در شنـاخت خير و شّر كـوشش نمايـد و خـود را بيش از پيش 
خيرِ ُكل نزديک، و از شّر دور نمايـد؛ آسـايش فـكر و آرامـش روح نـيز به مثابه اركان  به 
مهم سعادت، تنها زمانی نصيب انسـان می گـردد كه دو اصل اسـاسی را كاماًل مراعات 
نمايـد: اول ايمـان بـه مبدأ و معـاد و دوم اخـالق نيكو كه منشأ اعمـال نـيک گـردد 

 .)29 :1397b ،امين اصفهانی(
به طوركلی، نقطه نظرات تربيتی بانو امين متأثر از ديدگاه های فلسفی اش و همچنين 
در پرتو امتزاج برهان و عرفان تبيين شده است؛ بانو امين، در آراء فلسفی، متأثر از حكمت 
متعاليه است و ذيل محورهايی كه مورد اختالف انديشمندان و حكمای اسالمی است، 
ضمن بيان ديدگاه مستقل خود، گاهی به ديدگاه های صدرايی نيز استناد نموده است. توجه 
به منزلت و حجّيت عقل در رسيدن به سعادت حقيقی، به نحو وافی در آثار اين انديشمند 
 اسالمی مشهود است تا آنجا كه در انديشه بانو امين، حكم عقل و شرع مالزم يكديگراند

)خسروپناه، 1392(. 
در اين مقاله، منظور از مبانی فلسفی، مسائل و معارف بنيادين جهان بينی توحيدی 
انسان شناختی،  مبانی  هستی شناختی،  مبانی  از  است)اعم  مدلّلی  قضايای  مجموعه  و 
مبانی معرفت شناختی و مبانی ارزش شناختی( كه براساس آنها، تبيين چيستی، چرايی و 
چگونگی تربيت -  با رويكرد اسالمی -  صورت می پذيرد )مبانی نظری سند تحول بنيادين 

در نظام تعليم و تربيت رسمی، 1390: 47(. 
در اينجا، تربيت اخالقی به معنای ايجاد صفات و رفتارهای اخالقی در فرد، و دوركردن 
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صفات و رفتارهای ضداخالقی از او است )فقيهی، 1393: 82(. همچنين در اين پژهش، 
مطابق ديدگاه بانو امين، سعادت حقيقی در گرو تهذيب اخالق و ترقی و صعود انسان در 
مدارج و مراتب حكمت، معنا می شود و حّد يقف ندارد و سعادتمند حقيقی كسی است كه 
.)240 :1397a ،سعادت وی درمعرض زوال و فنا و تغيير و تبديل نباشد )امين اصفهانی 

در اين جا مقصود از چارچوب نظری نيز دسته بندی و توصيف مفاهيم مربوط به پژوهش 
 و ترسيم روابط ميـان آن ها اسـت )دهقانی، خندقی، جعفری ثانی و نوغانی 1390: 112(.

 و منظور از داللـت، نـفس عـمل يا فرايـند انتقـال ذهنی از دال به مـدلول و در اينجـا 
به خود عمل استنتـاج و استنباط گزاره های تربيتی از گـزاره هـای فـلسفی اشـاره دارد 

)بهشتی، 1390:  154(. 
پيشينه كاوی پيرامون موضوع پژوهـش حـاضر در داخـل كـشور مبين آن اسـت كه 
به طوركلی پژوهش های متعددی پيرامون مقوله تربيت اخالقی انجام شده است؛ ازجمله 
عطار، ناطقی و عرفانی )1400( به بررسی محتوای كتاب های درسی قرآن دوره متوسطه 
اول براساس شاخص های رويكرد اسـالمی در تـربيت اخـالقی پرداختـه و به اين نتيجه 
رسيده است كه از ميان شـاخص های رويـكرد اسالمی در تـربيت اخـالقی، شاخص های 
توجه قرار گرفته است.  خودسازی، خودشكوفايی، خودشناسی و انتخاب آگاهانه كمتر مورد 

كوشی، موسی پور، آرمند و محبی )1399( به طراحی و اعتبارسنجی الگوی تربيت اخالقی 
در دوره ابتـدايی نظام آمـوزشی جـمهوری اسالمی ايران پرداخته و به اين نتيجه رسيده 
است كه يكی از مهـم ترين پيـامدهای الـگوی تـربيت اخـالقی، تأمـين نيـازهای فردی 
و اجتماعی فراگيران است و اگر انسان بخواهد به تعـادل روحـی بـرسد بايد به اخالق و 
تربيت اخالقی روی آورد. منانی و پناهی آزاد )1399( در پژوهش خود با موضوع »نسبت 
جاودانگی انسان و عمل اخالقی از ديدگاه بانو امين اصفهانی« به تـبيين حيـات جـاودانه 
انسان پرداخته و به اين نتيجـه رسيده است كـه  انسان جـاودانه است، اعمال انسان نيز

به تبع او جاودانه اند و در نهايت انسـان در حيـات اخـروی با باطن اعمـال دنـيوی خود 
مواجه خواهد شد بنابراين اعمال انسان همانند ذات او، جاودانه و منشأ سعادت يا شقاوت 
بـرای  بنياد  داده  نظريه  ارائه  با   )1398( سجاديه  و  صالحی  يـادگاری،  است.  اخروی 
 تـبيين فرايندهای جاری تربيت اخالقی در مـدارس متوسطه شهر تـهران، به اين نتيجه

رسيده است كـه كـمرنگی تـربيت اخالقی دانـش آموزان، مسأله ای محـوری اسـت كه 
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آسيب هايی را نيز به دنبال داشته است بنابراين ضـروری اسـت اقـدامی همه جانبه در 
صورت  ناهنجار  رفتارهای  كاهش  و  دانش آموزان  اخالقی  تربيت  ارتقاء سطح  راستای 
پـذيرد. انصاری و محسنی پور )1397( به بررسی ديدگاه دبيران دوره متوسطه پيرامون 
فرصت ها و تهديدهای تربيت اخالقی در نظام آموزشگاهی پرداخته و به اين نتيجه رسيده 
است كه فرصت ها و تهديدهای تربيت اخالقی در سه حيطه شناختی، عاطفی و رفتاری 
حاكی از اين است كه از نظر دبيران در زمينه فرصت ها، بهتر می توان از مسائل انگيزشی 

و عاطفی در تربيت اخالقی دانش آموزان استفاده كرد. 
نحوی،  با تأمل در بـاب ايـن پـژوهش ها درمی يابيـم كه اگرچـه هر يک از آن ها به 

مقوله تربيت اخـالقی را مـورد تحليل و تفـسير قـرار داده اند و بر ضرورت پرداختن به آن 
 تأكيد نموده اند اما هيچكدام تبيين مبانی فلسفی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخـالقی

بانو امين را مورد توجه قرار نداده اند و پژوهشی در اين زمينه انجام نشده است فلذا 
پژوهش حاضر برخوردار از وجه نوآورانه است. 

مرور سوابق پژوهشي مـرتبط با پـژوهش حاضر در خارج كشور نيز مبين آن است كه 
به طوركلی پژوهش های گوناگونی پيرامون مقوله تربيت اخالقی انجام شده است؛ ازجمله 
(Chazan, 2022) به چيستی تربيت اخالقی پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه 

كماكان به نظر می رسد مـقوله تربيت اخالقی در بُعد نظر و عمل در قرن بيست ويكم نيز 
موردتوجه بوده و در تالش برای انعـكاس واقعيت هـا، چالش هـا و پاسخ های نوينی در 
اين زمينه است. (Thompson, 2021) به بررسی تربيت اخالقی در راستای تحقق عدالت 
اجتماعی پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه عـدالت اجتماعی از رهگذر تربيت اخالقی 
(Tang & Wang, 2021) .و ارائه نقطه نظرات دقيق نظری و عملی محـقق خواهد شـد 

لزوم اصالح مدقانة برنامه درسی تربيت اخالقی برای مدارس ابتدايی و راهنمايی در قرن  به 
بيست ويكم پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند كه ضروری است با رويكردی اصالح گرايانه 
به توسعه و بهبود مستمر ساحت تربيت اخالقی، تا برقراری تعادل ميان تئوری و عمل و 
ميان سنت و مدرنيته اهتمام نمود. (Cam, 2020) به بررسی آموزش اخالق در مدارس 
به عنوان رويكردی در تربيت اخالقی پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه مرتفع 
نمودن انواع معضالت اخالقی و چالش های معاصری كه امروزه معلمان در مدارس با آن ها 

مواجه هستند، نيازمند يک چارچوب منسجم تربيت اخالقی است. 
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مرور پژوهش های حـيطه تـربيت اخـالقی در خـارج كشور نيز حاكی از اين است كه 
عنايت به اين كه بانو امين، از مفاخر ملی و چهره ای بومی است، اثری مدّون پيرامون  با
آراء ايشان در خارج از كشور انجام نشده است. همچنين اگرچه هر يک از آن ها به ضرورت 
توجه بيشتر به تربيت اخالقی در بُعد نظر و عمل پرداخته اند لكن هيچ يک از آن ها مفهوم 
سعادت در نظام تربيت اخالقی و مبانی فلسفی و داللت های تربيتی آن را مورد بررسی 
با عنايت به اين مهم كه سعادت از دغدغه های اساسی انسان محسوب  قرار نداده اند. 
می شود، هريک از افراد بشر به نوعی در جست وجوی كسب شناخت نسبت به سعادت 
و طريق وصول به آن است و در ميان مكاتب و صاحب  نظران نيز، تفاسير و تقريرهای 
گوناگونی از چيستی سعادت ديده می شود تا آنـجا كـه هـريک، بر پايه مبانی خاص خود 
تبيين آن می پردازد؛ همچنين در سنت فلسفه اسالمی نيز به طور خاص، و در منظومه  به 
فكری بانو امين به عنوان يكی از انديشمندان تراز حوزه مطالعات اسالمی به طور اخص، 
مطالعه و تحقيق در مبحث سعادت، امری حائز اهـميت و ضـروری اسـت. عالوه بر اين، 
ضرورت پـژوهش حـاضر در شـرح و بسط دانش نظری، شناخت بيشتر و توسعه ادبيات 
پژوهشی ذيل مبانی سعادت در ساحت تربيت اخالقی و با تأكيد بر ديدگاه های بانو امين 

به عنوان مبنايی برای پژوهش های بعدی قابل توجه و دارای اهميت خواهد بود. 
همچنين بهره مندی از نقطه نظرات تربيتی و اخـالقی ايشان در جايگاه يک فيلسوف، 
مربی و انديشمند بومی كه صاحب تأليفات فلسفی، اخالقی و تربيتی ارزنده ای است 
 )كريم پور، 1397: 3(، آثارش بـرخوردار از اتقان و اعتبـار علـمی در خور توجـهی است
 )امين اصفهانی، 1397b: 12( و خود نيز متخلق به اخالق اسالمی و از نمونه های بی نظير

اخالق عملی بوده )رجالی، 1393(، در ترسيم چشم انداز تربيتی تعليم و تربيت رسمی 
حائز اهميت است؛ منظومه فكری بانو امين به ويژه در سـاحت تـربيت اخالقی، در ايفای 
 نقش تأثيرگذاران تـربيتی در سـطوح سياست گـذاری، برنـامه ريزی، اجـرا و ارزيـابی،

در اعتالی هر چه بيشتر مؤلفه های تأمين و توليد محتوای ساحت تربيت اخالقی و در 
توسعه روش های تربيت اخالقی در حيطه نظام آموزشگاهی ياری رسان و ارزشمند است. 
 با توجه به زمينه های فوق، مسأله اصلی پژوهش حاضر اين است كه مبانی فلسفی

)اعم از هستی شناسی، انسان شناسی، معرفـت شناسی و ارزش شناسی( پيـرامون مفـهوم 
سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين كدامند؟، چارچوب نظری مستخرج از 
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مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو امين چگونه است و چه داللت های تربيتی را 
می توان از آن برای تربيت اخالقی استنتاج نمود؟ 

روش پژوهش
اين مقاله به دنبال تبيين مبانی فلسفی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو 
مجتهده امين به منظور تدوين چارچوب نظری و داللت های تربيتی آن است بنابراين در 
حوزه مطالعات فلسفی و در زمره پژوهش های كيفی است. در بررسی سؤالها، روش مورد 

استفاده، تحليل اسنادی و تحليل مفهومی و استنتاج پيش رونده است.  
»تحليل اسنادی« مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، مدارك و آرشيوها است 
)مجدفر، 1382: 273(. »تحليل مفهومی« فراهم آوردن تبيين صريح و روشن از معنای 
يک مفهوم به واسطه توضيح دقيق ارتباط آن با ساير مفاهيم است )غريبی، گلستانی و 
جعفری،1393: 89(. روش »استنتاجی يا قياسی« به ارسطو باز می گردد. وی از دو گونه 
قياس سخن به ميان آورده بود: قياس اخباری و نظری و قيـاس عـملی. قيـاس نظری در 
قلمرو حكمت نظری مانند متافيزيک، و قياس عملی در عرصه حكمت عملی مانند اخالق 
توجه بوده است. محقق در استنتاج پيش رونده با اتكا به مبانی فلـسفی، حركت  مورد 
نموده و اقدام به استنتاج می كند )باقری، 1390: 149(. »داللت« نفس عمل يا فرايند 
انتقال ذهنی از دال به مدلول و در اينجا به خود عـمل استـنتاج و استنـباط گزاره های 

تربيتی از گزاره های فلسفی اشاره دارد )بهشتی، 1390: 154(. 
ابزار  در پژوهش حاضر، از فرم فيش برداری برای مطالعه اسناد و مدارك به عنوان 
گردآوری اطالعات استفاده شده است. جامعه پژوهشی شامل منابع دست اول از ميان 
آثار بانو امين در زمينه مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی است )تفسير 15 جلدی 
قرآن تحت عنوان »مخزن العرفان«، معاد يا آخرين سير بشر، اخالق و راه سعادت و روش 
خوشبختی و توصيه به خواهران ايمانی( كه باتوجه به محوريت داشتن مفاهيم در تحقيق 
كيفی، با استفاده از نمونه گيری مفهومی و هدفمند در آثار مذكور، مبانی فلسفی مفهوم 

سعادت در نظام تربيت اخالقی مورد بررسی قرار گرفته است.
كه مفاهيم  تجزيه و تحليل داده ها نيز به صورت كيفی و مفهومی است بدين صورت 
مرتبط با موضوع پژوهش، كدگذاری، مقوله بندی و تبيين شده است و داللت های تربيتی 
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)در چهار سطح هدف غايی، اهداف واسطه ای، اصول و روش ها( براساس مبانی فلسفی 
مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو امين )اعم از هستی شناسی، انسان شناسی، 

معرفت شناسی و ارزش شناسی( استنتاج شده است. 

یافته های پژوهش
  1.  مبانی هستی شناختی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين 
در منظومه فكری بانو امين، اساس دين و شريعت و پايه ترقی و تعالی انسان در راستای 

فائز گرديدن به درجه سعادت، اصل يكتا پرستی است )امين اصفهانی، 1394، ج9: 66(. 
بانو امين )1394، ج10: 344( معتقد است تمامی موجودات را يک حقيقت واحد 
الهيه فراگرفته كه از آن به فيض مقدس، رحمت واسعه الهيه، فيض منبسط و نََفس 

رحمانی تعبير شده است. 
 وحدت شخصيه وجود از نگاه ايشان، عبارت است از يک وجود بسيط و نامتناهِی بيكران

كه همه هستی را در همه سطوح و مراتب فراگرفته كه همان حق تعالی است، و غير او 
هرچه هست، همه جلوه ها، تجليات و شئون او هستند )امين اصفهانی، 1394، ج5: 60(. 
از واجب الوجود، همه ممكن، و ممكن از خود  باور است كه غير  بانو امين بر اين 
هيچ ندارد و همه فقير الی اهلل و محتاج به غنی بالذات اند )امين اصفهانی، 1394، ج10: 
بر آن ها  العله«  الی  قاعده كلی »كل ممكن محتاج  125(. پس چون ممكن هستند، 
صدق می كند و همچنين بنا به قاعده »كل شیء يرجع الی اصله«، از آنجايی كه اصل و 
مبدأ تمام موجودات، وجود حق و فيض منبسط اوست لكن بازگشت تمام موجودات 
به سوی همان مبدأيی است كه از او پديد گرديده اند. بنابراين اگر انسان، از ُسَعداء باشد، 
بازگشتش به سوی رحمت او و اگر از اشقيا باشد، بازگشتش به سوی غضب او خواهد بود 

)امين اصفهانی، 1394، ج15: 265(. 
بانو امين )1394، ج11: 190( با پذيرش وحدت و كثرت در هستی، كثرت را، تجليات 
حق تعالی دانسته و معتقد است كه چون مبدأ هر كثرتی، وحدت است، اين اندازه را 
می توانيم تصديق نماييم كه ذات واحدة حقة حقيقة بسيطه، ِمن جميع الجهات، معقول 

نيست كه ابتدا بدون جهِت واحده، كثراتی از او پديد گردد. 
به طوركلی در منظومه فكری ايشـان، مجموعة نظام هستی به شكل دايره ترسيم شده 
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است؛ اين دايرة وجودی، از عالم مجـّردات كه اول ظهور فيض منبسط الهی و نخستين 
واقع از حق تعالی، آغاز می شود و تا آنجا ادامه دارد كه به  پيدايش عالم خلقت است و در
دورترين نقطه دايرة وجود نسبت به نقطه مبدأ می رسد و تا اين مرحله، درحقيقت نيمی 
از دايرة وجودی خاتمه می يابد كه اين اندازه از قوس دايره كه تنّزالت از عالم فوق طبيعت 
به عالم ماده است، به قوس نزول تشبيه شده است سپس با خاتمه يافتن نيم دايرة قوس 
نزول، قوس صعود آغاز می شود. نقطه نهايی قوس نزول و نقطه آغاز قوس صعود، انسان 
است. همچنين اگرچه قوس نزول نوعی تنّزل است لكن خود مقدمه تصاعد نيز محسوب 

  .)39 :1397c ،می شود تا آنكه به سعادت و كمال اليق خود برسد )امين اصفهانی
بانو امين با طرح قاعده »هر دانی، قائم به مافوق خود است« بر اين باور است كه هر 
موجود ضعيفی، قائم به مافوق خود، و مـوجود و متحّقق بـه وی می باشـد بـه بيانی ديگر، 

وجوِد دانی بسته به عالی است و ظهوِر عالی به دانی )همان: 55(. 
ايشان، محبت را يـک جاذبـه روحـانی می دانـد )امين اصفهانی، 1394، ج1: 362( 
و اساس خـلقت نيز بر هـمين پايه استـوار گرديـده )امين اصفهانی، 1394، ج2: 186(. 
در ديدگاه بانو امين، محبت، فرِع معرفت است. بدين معنا كه تا انسان نسبت به چيزی، 
به ادراك نرسد و بهای آن را درنيابد، موفق به محبت ورزيدن به آن نخواهد شد. ايشان 
همچنين بر اين باور است كه اسباِب شفاعت و سعادت همان پيوند محبت است. كسی كه 
محبت اولياء الـهی را در قـلب خود بـپروراند، به سعـادت حـقيقی می رسـد زيـرا كـه 
آنها، ارتباط به حـق و محـبت آن هـا به عينيـه محـبت به حق تعالی است  ارتبـاط با
)امين اصفهانی، 1394، ج1: 362(. بانو امين معتقد به حاكميت اعتدال بر كل عالم 
هستی اسـت و به طـوركلی عـدل را يـكی از صفـات حـقيقی خداونـد دانسـته است 
)امين اصفهانی، 1394، ج8: 322( و نظام عالم را بر پايه اعتدال و قاعده مضبوطی استوار 
می داند )امين اصفهانی، 1397b: 175(. در نگرش ايشان، دين اسالم نيز در حّد وسط 
واقع گرديده است لكن طريق سعادت، در حّد اعتدال و نقطه وسط بين افراط و تفريط 

است )امين اصفهانی، 1394، ج1: 420(.  
بنابراين، بانو امين قائل به وحدت وجود است و با پذيرش وحدت و كثرت در هستی، 
كثرت را تجليات حق تعالی می داند و درحقيقت، بر اين عقيده است كه انسان در مقام 
قرب به خداوند، نه واقعاً نـيست می شـود و نـه خدا می شـود، نه با او ممزوج می شود و 
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نه متحد می شود بلكه هرچه ببيند آثار و جلوه و اشعه نوری از حق تعالی است و همه چيز 
مظهر آن ازلی و سرمدی است و عالم را همچون دايره ای به تصوير كشيده است كه 
نقطه آغازين آن با حق تعالی شروع می گردد و نقطه پايانی آن نيز به حق تعالی می رسد و 

بازگشت همه موجودات به سوی او ختم می شود. 

مبانی هستی شناختی مفهوم سعادت
در نظام تربيت اخالقی بانو امين

 حاكميت 
 اعتدال 

بر عالم هستی

 متافيزیک 
 محبت 

بر عالم هستی

 قوس نزول 
و قوس صعود و 

مراتب عالم

 وحدت 
 و كثرت 

در عالم هستی

 خداوند،
علت موجده
و علت مبقيه

 وحدت 
 شخصيه 

وجود

 هر دانی 
 قائم به 

مافوق خود

نمودار شماره 1. مبانی هستی شناختی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو امين 

  2.   مبانی انسان شناختی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين
بانو امين می پذيرد كه در انسان، جسم مادی و  همچنين نفس - كه جوهر مجرد 
بسيطی است -  وجود دارد بنابراين بحث انسان شناسِی بانو امين، حاكی از اين است كه 
انسان دارای دو جنبه روحـانی و جسمـانی اسـت به بيانی ديگر، وجود انسان مرّكب از 
نفس و بدن است كه اين دو، عليرغم تفاوت جوهری، توأماً يک واحد را تشكيل داده اند؛ 
شيئ واحد، با دو مختصات متفاوت؛ جنبه جسمانی با خصوصيت تغيير و دگرگونی و 
از بين رفتن، و جنبه روحانی با خصوصيت ثبات و بقاء، و بديهی است آنكه از ويژگی 
بقاء برخوردار است، حكم اصل را دارد نسبت به آنكه از بين رونده است )امين اصفهانی، 
1397a: 57-56(. همچنين ايشان بر اين باور است كه نفس انسانی، اشرف نفوس و 

برخوردار از جايگاهی واال است )امين اصفهانی، 1394، ج7: 337(. 

انسان

ثبات

بقاء

تغيير و دگرگونی

فنا

جنبة جسمانی انسان 

جنبة روحانی انسان 

نمودار شماره 2. انسان دارای دو جنبه روحانی و جسمانی 
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 رعنا صباغ اسماعيلی   مهدی سبحانی نژاد   محسن فرمهينی فراهانی

مطابق ديدگاه بانو امين، جوهر نفس انسانی از سنخ عالم ملكوت است كه از عالم 
 .)57 :1397a ،مجردات تنزالتی نموده و قدم به اين عالم ناسوت گذارده )امين اصفهانی
در نگرش ايشـان، نفـس دارای چنـد قـوه است و در عين وحدت، دارای مراتب متعددی 
است. بانو امين در جايی به تقسيم بندی سه گانه نفس اعم از نفس نباتی، نفس حيوانی 
و نفس ناطقه انسانی اشاره نموده است )همان: 73( و در جايی ديگر با ذكر روايتی از 
اميرالمؤمنين علی عليه السالم، تقسيم بندی چهارگانه ای را مطرح می نمايد كه عبارتنداز: 
نفس ناميـه نباتيـه، نفس حسيـه حيوانيـه، نفس ناطقـه قدسيـه و نفس كليـه الهيـه 

)امين اصفهانی، 1394، ج14: 387(. 

نفس كليه الهيه

نفس ناطقة قدسيه
)نفس ناطقة انسانی(

نفس حسية حيوانيه
)نفس حيوانی(

نفس نامية نباتيه
)نفس نباتی(

نمودار شماره 3. مراتب نفس 

بانو امين بر اين باور است كه انسان، مجموعه عالَِم وجـود است و جـامع تمـامی 
مراتب و دارای تمامی نشئات وجود )امين اصفهانی، 1397c: 40(. بر انسان ضروری است 
ـّه« - خدا را بشناسد  خـود را بشنـاسد و از خود شناسی - »من عـرف نفسـه فقـد عـرف رب

)امين اصفهانی، 1394، ج10: 94(. 
در ديدگاه ايشان )1394، ج1: 316( نفس از آغاز خلقت تا نهايت حيات دنيوی اش، 
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مراحل تكامل خود را به صورت فعليتی بعد فعليتی و كمالی فوق كمالی، طی می نمايد. 
 بنابراين، در حركت استكمـالی معنوی و نيل به سعـادت، خـط سير انسـان به سوی 
تـقّرب خداونـد اسـت فلذا انسـاِن موردنظر بانو امين كـه در مـرتبه علـم و عـمل كامل 
گرديد و دارای صفـات حميده و ملكات فاضله گرديد، قرب به حق تعالی پيدا می نمايد 

.)79 :1397a ،امين اصفهانی(
در انديشه بانو امين، گرچه اصالت با روح است، در عين حال ايشان به تأثير و تأثراتی 
بين روح و بدن نيز قائل اسـت )امين اصفهانی، 1394، ج5: 314(. فلذا در توجـه تـوأماً 
تقويت و كمال بُعد روحانی و جسمانی، اين قاعده جاری و ساری است كه انسان مايل  به 
به طرف افراط و تفريط نباشد و فائز گرديدن به سعادت، منوط به توجه و تقويت قوای 

روحانی و جسمانی است )امين اصفهانی، 1394، ج2: 132(.
در نگرش بانو امين، دنيـا جـای مهلت اسـت و سنت الهی بر اين جاری گرديده است 
كه انسان، خير و شّر را تميز داده و مختار به انتخاب مسيرش باشد زيراكه ايمان اجباری، 

هرگز سعادت و فضيلت آور نخواهد بود )امين اصفهانی، 1394، ج9: 233(. 
 ايشان معتقد است كه خداوند به صفت رحمانيت و فّياضيت، از هيچ ممكني از ممكنات

يک را برمبنای قاعده »العطيات بقدر القابليات« و در خور استعداد  منع فيض ننموده و هر 
و به قدري كه حكمت اقتضا نموده، از نعمت هاي غير متناهي خود برخوردار گردانيده است 

)امين اصفهانی، 1394، ج13: 19(. 
بنابراين در نگاه بانو امين، انسان مجموعه ای است از روح افالكی و تن خاكی كه به 
اعتبار پيكر مادی اش، خـواهان مانـدگاری و جـاودانگی در دنيا است و به اعتبار نفس 
اين كه در ديدگاه  به  با عنايت  به سرای ديگری است.  روحانی اش، در تمنای رسيدن 
ايشان، حركت جوهری درحقيقت زمينه تكامل و سعادت نفس را فراهم می كند، سير 
استكمالی انسان براساس مراتب نفس و در پرتو حركت جوهری نفس صورت می پذيرد و 
از سير استكمالی معنوی، بايد به اصل خود بازگردد، از عالم مادی فراتر رفته و  روح پس 
قرب حق تعالی برسد و در جايگاه نيكوكاران و سعادتمندان، سكنی گزيند. بدين منظور،  به 
بر انسان است كه قوای عقالنی اش بر ديگر قوای نفس او غلبه يابد و تعادل بين قوا برقرار 
گردد فلذا درصورت محقق شدن چنين تعادلی، رفتارهايی كه از انسان صادر می شود، 

درسطح عقالئی و درنتيجه اخالقی خواهد بود. 
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 مبانی انسان شناختی مفهوم سعادت 
در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين

عطيات 
به قدر 
قابليات

مختار بودن 
انسان انسان،

مجموعة
عالم
وجود  تأثيرات 

و تأثرات 
بين 
روح

 و بدن

 بقای 
روح

 جوهر 
 نفس 

انسانی از 
سنخ عالم 

ملكوت

دو جنبة 
روحانی

و
جسمانی

 تجرد 
 و

جوهریت 
نفس

مراتب 
و

 قوای
 نفس

 شناخت 
 نفس، 

ضرورت 
مباحث 
سير اخالقی

استكمالی 
انسان

نمودار شماره 4. مبانی انسان شناختی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين 

  3.  مبانی معرفت شناختی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين
در نگرش بانو امين، اين »عقل« است كه در طريق سعادت، برای انسان راه باز می كند 
می دارد )امين اصفهانی، 1397c: 33(. ايشان بر اين عقيده  و به عبوديت و بندگی حق وا
است كه محتويات فكر انسان هر اندازه كه عالی تر گردد، آن فكر كامل تر و عالی تر خواهد 
شد؛ صاحبان عقل و فكر، هرچه كمال معرفتی بيشتری كسب نمايند، در مراتب يقين، 

به درجه واالتری نائل می گردند )امين اصفهانی، 1394، ج12: 110(. 
 در انديشه بانو امين )1394، ج1: 247( قوه عاقله خود دارای دو بخش نظری و عملی
 است؛ از بُعد نظرِی عقل تحت عنوان قوه عالمه نيز ياد می شود و بُعد عملِی آن، تحت عنوان

قوه عامله. در ديدگاه ايشان، عقل نـظری بـا التفـات به مـعقوالت، در پـی كـسب شناخت 
 نسبت به ادراك كليات و حقيقت موجودات است و عقل عملی در پی تمييز بين خوب و بد

در راستای تنظيم امور زندگانی.  

عقل

حكمت عملیعامله )عقل عملی(

حكمت نظریعالمه )عقل نظری(

نمودار شماره 5. حكمت نظری و حكمت عملی

 در نگرش بانو امين )1394، ج12: 411( برای عقل نظری، مراتبی چهارگانه از حيث 
 قابليت و فعليت متصور است به گونه ای كه هريک از اين مراتب، به جهت كمال، در رده ای
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 باالتر از مرتبه ماقبل خود و همچنين پايين تر از مرتبه مابعدش است؛ مراتب عقل انسانی
در مقام صعود عبارتنداز عقل هيواليی )همان قوه و استعدادی است كه در اوائل خلقت، 
 خداوند متعال در بشر قرار داده كه قابل استكمال است(، عقل بالملكه )كه پس از تحصيل

مقداری از كماالت، نصيب وی گرديده(، عقل بالفعل )و آن وقتی است كه بالفعل كماالتی 
در وی موجود گردد مانند ملكه اجتهاد و استنباط احكام يا علوم ديگر يا صفات حميده 
 همچون ملكه حكمت، شجاعت، عفت، عدالت كه از اين علوم و ملكات، تعبير به قوه قدسيه

نيز می نمايند( و عقل مستفاد )و آن وقتی تحقق پذيرد كه عقل انسانی كاماًل مرتبط گردد 
به عقول كليه و از آنجا اخذ علوم و معارف نمايد(.  

عقلعقلعقلعقل

 بالمستفاد بالفعل بالملكه هيوالیی

 نمودار شماره 6. مراتب عقل نظری 

يكی از مسائل مورد بحث در فلسفه، مراحل ادراك است كه تحت عنوان مراحل سه گانه 
ادراك يعنی احساس، تخّيل و تعّقل بدان اشاره شده است؛ درحقيقت به سه مرتبه اصلی 
 حس، خيال و عقل بازمی گردد و متناسب با عوالم سه گانه ناسوت )عالم جسم و طبيعت(،
 ملكوت )عالم تجّرد مثالی يا مثال( و جبروت )عالم تجّرد محض يا عالم عقل( است و

به همين ترتيب، تقسيـم علوم به تقسيـم عوالم پـيوند زده شـده و ارتبـاطی ژرف، ميان 
 هستی شناسی و معرفت شناسی ديده می شود. در اين زمينه، بانو امين )1394، ج13: 171(
 معتقد است ابتدا اشيا به حـواس ما در مي آينـد، سپس در عالم خيال نقش مي بندند و

از آن، در مرتبه عقل منفعل كه متحد با عقل فعال است در مي آيند، آن هنگام كليات  پس 
را ادراك مي نماييم. 

عقلخيالحس

 تعقل تخيل احساس

نمودار شماره 7. مراتب ادراک
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     بانو امين، »يقين« را در لغت به معنای اعتقاد جازم مطابق واقع می داند و در عرف 
متشرعه، يقين را حالتی تلقی می نمايد در نفس، كه از آن، آثار خارجی ظهور و بروز نمايد 
و برای آن، سه مرتبه علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين را برمی شمرد )امين اصفهانی، 

1394، ج15: 341(. 

حق اليقينعين اليقينعلم اليقين

 نمودار شماره 8. مراتب سه گانه یقين 

به طوركلی بانو امين )1394، ج2: 159( معتقد به انشعـاب علم بـه دو شـاخه علـم 
حضوری و علم حصولی است به گونه ای كه در اولی، عين واقعيِت معلوم نزد عالِم حاضر 
است)آن چنان كه علم نفس به ذات خود اين گونه است( و در دومی، واقعيت معلوم نزد 
عالم حاضر نيست بلكه تنها مفهوم و تصويری از معلوم نزد عالم حاضر است )آن چنان كه 
علم نفس به موجودات خارجی مانند آسمان، درخت و انسان های ديگر اين گونه است(.  
بانو امين بر اين باور است كه ترقی و سعادت بشر منوط به دانش است )امين اصفهانی، 
 1394، ج9: 295( و شرافت علم نيز به شرافت موضوع و فايده آن است )همان: 315(.

مقصود اصلی، شناسايی واجب تعالی و صفات و افعال او است فلذا هر علمی كه مقدمه  
علم توحيد باشد و راه انسان را به مبدأ خود و نيل به سعادت حقيقی نزديک گرداند، 
مطلوب خواهد بود و اگر غير از اين باشد ارزش واقعی نخواهد داشت )امين اصفهانی،  آن 

1394، ج11: 196(. 
بنابراين، در نگرش بانو امين، امتياز انسان بر تمام موجودات، به قوه ادراك اوست. 
ارزشمندِی هر علمي نيز بسته به ارزشمندی معلوِم آن است، هر اندازه كه معلوم، شريف تر 
 و پرفايده تر باشد، علم به آن نيز شريف تر خواهد بود. عالِم حقيقی و دانشمند واقعی

 در نگاه ايشان، كسی است كه در قلبش نوری پديد گردد كه او را به طريق سعادت و حيات 
جاودانه رهبری نمايد. بانو امين با مقدم دانستن مقام علم بر مقام عمل بر اين عقيده 
است كه علم و معرفت، مقدمه عمل است و بر انسان الزم است كه در مقام علم، از مبدأ 
آغاز نموده و مراتب موجودات را از مجردات كه عبارت از عقول و نفوس و مالئكه مقّربين 
است، و همچنين مراتب پايين تر را نيز به مرتبه و منزلت خود بشناسد و آن ها را به فصول 
ممّيزه از يكديگر تمييز دهد تا آنكه به منتهی درجة طبيعت برسد؛ و پس از آنكه در مقام 
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علم، كامل گرديد، در مقام عمل برآيد؛ بر اين اساس، حكمت نظری برخواسته از عقل 
نظری، مقدمه حكمت عملی و پايه و اساس آن است. 

 مبانی معرفت شناختی مفهوم سعادت 
در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين

تقدم علم
بر عمل علم نافع

 علم حضوری 
و حصولی

 مراتب  
 مراتب و  عقل نظری 

 مراحل 
ادراک

 كماِل 
 حكمت 

نظری و عملی

 عقل، 
 مدرک 
كليات

 مراتِب 
یقين

فضيلت علم

نمودار شماره 9. مبانی معرفت شناختی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين 

  4.   مبانی ارزش شناختی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين
بانو امين در جايگاه يک فيلسوف فضيلت گرای اخالقی، نظريه اخالقی اش را با بحث 
از سعادت آغاز می كند. ايشان راهكار رسيدن به سعادت را متخلق شدن به اخالق الهی و 
 به دست آوردن رضای الهی دانسته است )امين اصفهانی، 1394، ج12 :437(. بر اين اساس،
 شرافت و فضليت را منحصر به نعمت های جسمانی نمی بيند بلكه بر اين عقيده است كه

سعادت حقيقی انسان، در ُقرب و جوار احديت و ارتباط به مقام روحانيين تحقق می پذيرد 
)امين اصفهانی، 1394، ج10: 27(. در انديشه ايشان، سعادت و معرفت به خداوند مراتبي 
دارد )امين اصفهانی، 1394، ج13: 88(. ايشان سعادتمندترين مردم را كسی می داند كه 

 .)172 :1397a ،دارای فكر بزرگ و ضمير روشن باشد )امين اصفهانی
بانو امين بر اين باور است كه ارزش سنجی بر مبنای عقل و شرع است )امين اصفهانی، 
1394، ج1: 166(. به بيانی ديگر، در پيروی فرمان عقل و شرع و از مراعات آن دو است كه 
عقل عملی به كمال می رسد فلذا از اهّم وظايف انسان اين است كه با نفس سركش خود 
مجاهده نمايد و لجام آن را به دست عقل و شرع  بسپارد )امين اصفهانی، 1394، ج2: 215(.

 

معيار ارزش ها

 عقل 
)رسول باطن(

 شرع 
)رسول ظاهر(

نمودار شماره 10. معيار ارزش ها 
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چهار ويژگی ممتاز عفت، شجاعت، حكمت و عدالت درواقع ارزش هايی بنيادين و 
 موافق با سعادت حقيقی انسان هستند؛ در اين زمينه، بانو امين )1394، ج2: 109( بر اين

 باور است كه تكميل عقل عملی در تهذيب اخالق و اعتدال يافتن بين قوا و به كار انداختن 
 قوه و مشاعر انسانی است كه ملكات چهارگانة عفت، حكمت، عدالت و شجاعت را موجب

می گردد و اين حكمِت عملی است. 

شجاعت

عدالت

عفت

ی بنيادینحكمت
ارزش ها

نمودار شماره 11. عدالت و ارزش های بنيادین 

ايشان معتقد است جامع بين صفات نيكو از شجاعت كه از كمال قوه غضبيه پديد 
می گردد و عفت كه ناشی از كمال قوه شهويه است و حكمت كه از كمال قوه فكريه ناشی 
می گردد هر گاه تمام اينها با هم جمع گرديد، واجِد آن را به اصطالح علمای اخالق، عادل 
گويند و كسی كه دارای ملكه  عدالت گرديد، محبوِب حق تعالی می گردد )امين اصفهانی، 

1394، ج12: 268(.
 همان طور كه در نگاه هـستی شناسانه بانو امين اشاره شد، عالم طبيعت روی يک قاعدة

مضبوطی قرارگرفته و عليت و معلوليت بين اجزاءِ عالم جريان دارد، لكن تمام اجزای آن 
تحت يک عليت حقيقی و يک عامل واقعی مسّخر هستند بنابراين در عالم، هر مافوقی 
مسلط شده برآنچه تحت او واقع گرديده است؛ عالم تمدن انسانی نيز همين گونه است 
كه بايد تحت عامل واقعی و مربی حقيقی، فسـاِد آن، تبـديل بـه صـالح گردد فلذا افراد 
مفسِد آن، اگر سالم نشوند، تدريجاً بدنه اجتماع را زائل خواهند نمود. از نگاه ايشان، قانون 
محمدی)ص(، برای جامعه ای كه راه سعادت و فضيلت را می جويد، قانونی عادالنه است 

)امين اصفهانی، 1394، ج2: 407(. 
در ديدگاه بانو امين، كمال انساني در قوت عقل نظري و عقل عملي است؛ همان طوری 
كه كمال عقل نظري در كسب علم و معرفت به حق تعالي و رسيدن به مرتبه عين اليقين 
و حق اليقين است، كمال عقل عملي نيز در تحصيل ملكه تقوا است )امين اصفهانی، 

1394، ج13: 88(. 
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می توان اذعان نمود كه در نگاه بانو امين، اصل دين و حقيقت ايمان و فضيلت تقوا 
روی اصل درجات معرفت و مراتب يقين استوار می گردد و مؤمنين در مرتبه علم و يقين، 
 تفاوت بسياری با يكديگر دارند و در اين ميان، می توان اذعان نمود كه تهذيب اخالق 
و اعمال نيكو نيز در جـای خود، تحصيل درجـه عـالی معرفت و يقين را هموار می كند. 
بنابراين سعادت در نگرش ايشان، از ِسنخ ادراك اسـت كـه به تناسب حقيقی تر بودِن 
ادراكات، سعادت نيز حقيقی تر خواهد بود. همچنين براساس مبانی فلسفی بانو امين، 
نظير حركت جـوهری نفس و مبتنی بـودن اخـالق بر عـقالنيت، می توان به اين نتيجه 
دست يافت كه در نظريه اخالقِی ايشـان، عقل و اخالق مالزم با يكديگر هستند در نتيجه، 
سعه عقالنی و سعه اخالقِی انسان به موازات يكديگر در حـركت خواهند بود و سـير 
حـركت انسان در راستای دستيابی به سعادت حقيقی، منوط به تهذيب اخالق، و تهذيب 
اخالق منوط به تطهير قوه فكريه است و رسيدن به چنين سعادت حقيقی، نقطه اوج 

انسان درسير تكاملِی او محسوب می شود. 

مبانی ارزش شناختی مفهوم سعادت
در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين

 تالزم
  سعه اخالقی

 و 
 سعه عقالنی 

 عدالت 
 در 

تمدن انسانی

 معيار 
ارزش ها

 مراتب 
سعادت

 سعادت 
 در نگاه 
بانو امين

 عدالت 
 و ارزش های 

بنيادین

 نمودار شماره 12. مبانی ارزش شناختی مفهوم سعادت 
در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين 

  5.  چارچـوب نظری مفـهوم سعـادت در نظام تـربيت اخالقی بانو مجتهده امين 
چگونه است؟  

با عنايت به اين كه در تمامی جوامع بشری، وضعيت نابهنجار اخالقی از اهّم معضالت 
و مشكالت بشری است، می توان اذعان نمود كه ساحت تربيت اخالقی مقدم بر ساير 
ساحت ها، بلكه زيربنای آن ها است و در رساندن انسان به اعتدال، نقشی بی بديل دارد و 
اين اعتدال، خود نيز موجب می شود كه ساير ساحت های تربيت به تناسب رشد نموده 
و پرورش يابند؛ آن گونه كه بايسته و شايسته است. در اين ميان، نيل به سعادت حقيقی 
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نيز در گرِو تربيت اخالقی است فلذا بر انسان ضروری است كه در تهذيب اخالق، جديت 
نموده و مسامحه ننمايد و پيوسته در طريق سعادت، ثابت قدم و شايق و مايل به آن باشد. 
به ديگر سخن، شيوه سعادتمندی اين است كه انسان در تمامی امور زندگانی، به روش 
عقاليی و فضيلت مندانه رفتار نمايد و از آنچه اختيار آن را در كف وی نهاده اند، افضل و 

.)238 :1397b ،بهترينش را انتخاب كند )امين اصفهانی
با توجه به هدف اصلی پژوهش حاضر كه »تبيين مبانی فلسفی مفهوم سعادت در 
امين به منظور تدوين چارچوب نظری و داللت های  بانو مجتهده  نظام تربيت اخالقی 
تربيتی آن« است، مقدمتاً به مفهوم سعادت، اخالق، تربيت اخالقی اشاره شده و مروری 
بر پيشينه كاوی پيرامون موضوع پـژوهـش، مدنظر قـرار گـرفته اسـت. با عنايت به اهّم 
 پيشينه های داخلی و خـارجی كـه به طور مستقيـم و غيرمستقيـم در ارتباط با موضوع

پژوهش انجام شده بود، می توان اذعان نمود كه اثری مستقل و از نقطه نظر فلسفه تعليم 
و تربيت كه مبتنی بر داللت های تربيتی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو امين 
و با تكيه بر مبانی فلسفی در انديشة ايشان باشد انجام نشده فلذا انجام چنين پژوهشی 
مفهوم  فلسفی  مبانی  باشد. همچنين  نوآورانه  وجه  از  برخوردار  می تواند  نوع خود  در 
سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو امين مورد بحث قرار گرفته است؛ به اين ترتيب كه 
نقطه نظرات خداشناسانه و هستی شناسانه در دستگاه فكری - فلسفی بانو امين )همچون 
وحدت شخصيه وجود، وحدت و كثرت در عـالم هـستی، خداونـد علت موجده و علت 
مبقيه، مراتب عالم در قوس نزول و قوس صعود، قائم بودن هر دانی با مافوق خود، محبت 
در عالم هستی و حاكميت اعتدال بر عالم( تبيين شده است سپس نگاه انسان شناختِی 
ايشان)پيرامون ضرورت شناخت نفس در مباحث اخالقی، دو جنبه روحانی و جسمانی 
انسان، بقای روح، جوهريت و تجرد نفس، از سنخ عالم ملكوت بودن جوهر نفس انسانی، 
مراتب و قوای نفس، تأثير و تأثرات بين روح و بدن، سير استكمالی انسان، مختار بودن 
آنگاه،  قابليات( مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.  انسان و قاعده عطيات به قدر 
نقطه نظرات بانو امين ذيل معرفت شناسی )اعم از جايگاه عقل، عقل مدِرك كليات، حكمت 
نظری و عملی، مراتب عقل نظری، مـراتب و مراحل ادراك، مراتب يقين، علم حضوری 
و علم حصولی، فضيلت علم و علم نـافع و مقدم بـودن مقـام علم بر عمل( مـورد تـوجه 
 قرار گرفته و سرانجام نظريه اخالقی ايشان ذيل مبانی ارزش شناختِی مورد تأكيدش
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بنيادين،  ارزش های  و  عدالت  ارزش ها،  معيار  مراتب سعادت،  )غايت سعادت حقيقی، 
عدالت در تمدن انسانی و تالزم سعه اخالقی و سعه عقالنی( تبيين شده است. 

به طوركلی، ايشـان در جايـگاه يک فـيلسوف فـضيلت گرای اخالقی، نظريـه اخالقی اش 
را با بحث از سعـادت آغـاز نموده و سعـادت حقيقی را در گرو تهذيب اخـالق و ترقی و 
صعود انسان در مدارج و مراتب حكمت، معنا نموده است كه حّد يقف ندارد و سعادتمند 
حقيقی را كسی می داند كه سعادت وی درمعرض زوال و فنا و تغيير و تبديل نباشد فلذا 
در نظريه اخالقی بانو امين، عقل و اخالق مالزم با يكديگر هستند در نتيجه، سعه عقالنی و 
 سعه اخالقِی انسان به موازات يكديگر در حركت خواهند بود و سير حركت انسان درراستای

دستيابی به سعادت حقيقی، منوط به تهذيب اخالق، و تهذيب اخالق نيز منوط به تطهير قوه 
فكريه است. 

 

é انسان با دو جنبة روحانی و جسمانی
é بقای روح

é تجرد و جوهریت نفس
é جوهر نفس انسانی از سنخ عالم ملكوت

é مراتب و قوای  نفس
é تأثيرات و تأثرات بين روح و بدن

é سير استكمالی انسان
é مختار بودن انسان

 é قاعدة عطيات به قدر
قابليات

é انسان شناسی
  مفهوم سعادت در
 نظام تربيت اخالقی

 بانو امين

é عقل، مدرک كليات
é بقای روح

é مختار بودن انسان
é حكمت نظری و حكمت عملی

é مراتب  عقل نظری 
é علم حضوری و علم حصولی

é فضيلت علم و علم نافع
é تقدم علم بر عمل

é وحدت شخصيه وجود
é خداوند علت موجده و علت مبقيه

é وحدت و كثرت در عام هستی
é قائم بودن هر دانی به مافوق خود
é مراتب قوس نزول و قوس صعود

  é متافيزیک محبت در عام هستی
        é حاكميت اعتدال در عام هستی

                     é غایت سعادت حقيقی
                  é مراتب سعادت

             é معيار ارزش ها
      é عدالت و ارزش های بنيادین

é عدالت در جامعه و تمدن انسانی
é تالزم سعه اخالقی و سعه عقالنی 

é معرفت شناسی         
  مفهوم سعادت در
 نظام تربيت اخالقی 
بانو امين

é هستی شناسی
  مفهوم سعادت در

نظام تربيت اخالقی
      بانو امين

    é ا رزش شناسی
  مفهوم سعادت در

 نظام تربيت اخالقی
 بانو امين

 نمودار شماره 13. چارچوب نظری مستخرج از مبانی فلسفی مفهوم سعادت 
در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين 
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 مبانی 
ارزش شناختی

 مبانی 
معرفت شناختی

 مبانی 
انسان شناختی

 مبانی 
هستی شناختی

هدف غایی

اهداف واسطه ای

اصول

روش ها

سعادت در نظام تربيت اخالقی 
بانو مجتهده امين

نمودار شماره 14. سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين

  6.  داللت های تربيتی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين 
كدامند؟

در پژوهش حاضر، داللت های تربيتی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو امين 
در چهار سطح هدف غايی، اهداف واسطه ای، اصول و روش ها از مبانی فلسفی منظومه 
فكری ايشان، استنباط و احصاء شده است. بر اين اساس، يافته های پژوهش حكايت از 
آن دارد كه هدف غايی سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو امين، توحيدی شدن و حّب 
و قرب به خداوند در سايه كسب رضايت خداوند و تسليم درمقابل امر و نهی الهی است. 
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ايشان در راستـای نيـل به هـدف غايی مـذكور، محـبت نسبت به مخلوقات خداوند 
در پرتو حّب به خدا، خودشـناسی، تعـادل روحـی، خردورزی در پرتو نگاه الهی انديشانه، 
اعتدال گرايی و تحقق عدالت و تحقق جامعه سالم و صالح را به عنوان هدف های واسطه ای 

معرفی نموده است. 
در اين زمينه، اصول تربيت در جايگاه قواعدی نظری كه معيار و راهنمای عمل ذيل 
موضوع اين پژوهش هستند و می توان از منظومه فكری فلسفی و كالم ايشان بدان دست 
يافت عبارتند از: اصل غايتمندی، اصل وحدت گرايی ضمن پذيرش كثرت، اصل ذو مراتب 
بودن طريق سعادت، اصل پويايی و كمال پذيری، اصل تقدم اراده الهی بر اراده خود، اصل 
تأكيد بر محبت و مدارا و شرح صدر، اصل تقويت محبت و الفت معنوی با معصومين)ع(، 
اصل اعتدال و انسجام درعين وجود اضداد، اصل اصالت نفس درمقابل بدن، اصل جاودانگی 
اعمال، اصل توجه به جايگاه واال و كرامت متربی، اصل توجه به مراتب نيازهای متربی و 
همه جانبه گرايی، اصل مهار غرايز طبيعی، اصل خودشناسی و درون نگری، اصل تدريج و 
پيوستگی اعتالی مؤلفه های اخالقی در متربی، اصل تأثيرگذاری نفس و بدن بر يكديگر، 
اصل توجه به آزادی و انتخاب فردی و مسئوليت، اصل اعتالی سعه وجودی با تقويت 
مؤلفه های اخالق ورزی در نفس، اصل اعتالی قوه عقالنی و تعميق معرفت، اصل اعتالی 
حكمت نظری و حكمت عملی، اصل توجه به سطح رشد شناختی متربی، اصل مرحله ای 
بودن جريان تعليم و تعلّم، اصل حركت از ظن و گمان به اطمينان و يقين، اصل ذو مراتب 
بودن معرفت به حقايق، اصل آموزش، اصل ارزشمندی علم و تقويت روحيه علمی، اصل 
الهی انديشی در همه زمينه های دانش، اصل توازن ميان استدالل و عمل اخالقی، اصل 
اكتسابی بودن سعادت، اصل خودسازی و خودنظارتی با معيار عقل و شرع، اصل كمال 
عدالت در ارزش های بنيادين، اصل اعتالی جّو اخالقی در جامعه، اصل نيازمندی جامعه 
به قوانينی با خاستگاه الهياتی و اصل تالزم تزكيه نفس و تطهير فكر در راستای رسيدن 

به سعادت حقيقی.  
همچنين روش های مبتنی بر حّب و محبت، تكريم شخصيت متربی، ايجاد تعادل در 
قوای نفس، تدريج و پيوستگی، روش های تعقلی، روش های مبتنی بر تقويت ايمان و تقوا 
و پارسايی، مداومت بر عمل، خودنظارتی در پرتو عقل و شرع و سالم سازی محيط تربيتی 

نيز مورد توجه ايشان است كه در جدول شماره يک مشخص شده است.
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جدول شماره 1. داللت های تربيتی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده امين

مبانی فلسفی 
 مفهوم سعادت

  در نظام 
تربيت اخالقی

هدف غایی 
 سعادت 
در نظام 

تربيت اخالقی

اهداف واسطه ای 
 سعادت 
 در نظام 

تربيت اخالقی

 اصول تربيتی 
 سعادت 
 در نظام 

تربيت اخالقی

روش های 
تربيتی سعادت 

 در نظام 
تربيت اخالقی

مبانی
هستی شناختی

ند
داو

ت خ
ضای

ب ر
س

ه ك
سای

در 
د 

داون
ه خ

ب ب
قر

 و 
ّب

و ح
ن 

شد
ی 

يد
وح

ت

 محبت نسبت به 
 مخلوقات خداوند

  در پرتو 
حّب به خداوند

اعتدال گرایی

é اصل غايت مندی
é اصل وحدت گرايی ضمن پذيرش كثرت

é اصل ذومراتب بودن طريق سعادت
é اصل پويايی و كمال پذيری

é اصل تقدم اراده الهی بر اراده خود
é اصل تأكيد بر محبت، مدارا و شرح صدر

é اصل تقويت محبت و الفت معنوی با 
معصومين )ع(

é اصل اعتدال و انسجام درعين وجود اضداد
é اصل اصالت نفس درمقابل بدن

é اصل جاودانگی اعمال
é اصل توجه به جايگاه واال و كرامت متربی

é اصل توجه به مراتب نيازهای متربی و 
همه جانبه گرايی

é اصل مهار غرايز طبيعی
é اصل خودشناسی و درون نگری

é اصل تدريج و پيوستگی اعتالی مؤلفه های 
اخالقی در متربی

é اصل تأثيرگذاری نفس و بدن بر يكديگر
é اصل توجه به آزادی، انتخاب فردی و 

مسئوليت
é اصل اعتالی سعه وجودی با تقويت مؤلفه های 

اخالق ورزی در نفس
é اصل اعتالی قوه عقالنی و تعميق معرفت

é اصل اعتالی حكمت نظری و حكمت عملی
é اصل توجه به سطح رشد شناختی متربی
é اصل مرحله ای بودن جريان تعليم و تعلّم

é اصل حركت از ظن و گمان به اطمينان و 
يقين

é اصل ذو مراتب بودن معرفت به حقايق
é اصل آموزش

é اصل ارزشمندی علم و تقويت روحيه علمی
é اصل الهی انديشی در همة زمينه های دانش

é اصل توازن ميان استدالل و عمل اخالقی
é اصل اكتسابی بودن سعادت

é اصل خودسازی و خودنظارتی با معيار عقل 
و شرع

é اصل كمال عدالت در ارزش های بنيادين
é اصل اعتالی جّو اخالقی در جامعه

é اصل نيازمندی جامعه به قوانينی با خاستگاه 
الهياتی

é اصل تالزم تزكيه نفس و تطهير فكر

é روش های مبتنی 
بر حّب و محبت

é تكريم شخصيت 
متربی

é ايجاد تعادل در 
قوای نفس

é تدريج و 
پيوستگی

é روش های تعقلی

é روش های مبتنی 
بر تقويت ايمان، 

تقوا و پارسايی

é مداومت بر عمل

é خودنظارتی در 
پرتو عقل و شرع

é سالم سازی 
محيط تربيتی

مبانی
انسان شناختی

خودشناسی

تعادل روحی

مبانی
معرفت شناختی

خردورزی در پرتو 
نگاه الهی اندیشانه

مبانی
ارزش شناختی

تحقق عدالت

 تحقق 
 جامعه سالم 

و صالح
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بحث و  نتیجه گیری ......................................................................................................
چنان كه پيش از اين گفته شد، هدف از انجام اين پژوهش تبيين مبانی فلسفی مفهوم 
و  نظری  تدوين چارچوب  به منظور  امين  بانو مجتهده  اخالقی  تربيت  نظام  در  سعادت 
داللت های تربيتی آن است فلذا اين پژوهش در حوزه مطالعات فلسفی و پژوهش های كيفی 
است كه در آن، از روش های تحليل اسنادی، تحليل مفهومی و استنتاج استفاده شده است.

از منظر خداشناسی و  بود كه  اين  از  اول پژوهش، حاكی  بر سؤال  ناظر  يافته های 
هستی شناسی، بانو امين قائل به وحدت وجود است و با پذيرش وحدت و كثرت در هستی، 
 كثرت را تجليات خداوند دانسته و بر اين باور است كه انسان در مقام قرب به خداوند،

هرچه ببيند درحقيقت آثار و جلوه و اشعه نوری از خداوند است. همچنين در نگاه ايشان، 
مجموعه نظام هستی چونان دايره ای به تصوير كشيده شده است كه نقطه آغازين و نقطه 
پايانی آن يكی است كه همانا خداوند متعال است و در اين ميان، محبت نيز به مثابه 
جاذبه ای روحانی است كه اساس خلقت بر آن استوار گرديده و محب و محبوب را با هم 
مرتبط می گرداند. بانو امين، محبت را فرِع معرفت می داند همچنين بر اين عقيده است 
كه اسباِب شفاعت و سعادت نيز همان پيوند محبت با اولياء الهی است. نكته ديگری كه 
 در آراء هستی شناسانه بانو امين به چشم می خورد، حاكميت اعتدال بر كل عالم هستی و

محوريت آن است آن چنان كه عالم هستی عليرغم وجود اضداد، بر پايه اعتدال و قاعده 
مضبوطی استوار شده و منسجم گشته است. اين نتايج با نتايج پژوهش انصاری و محسنی پور 
)1397( در زمينه اهميت عنصر محبت و لزوم استفاده از مسائل انگيزشی و عاطفی در تربيت 
اخالقی به ويژه به مثابه يكی از فرصت های تربيت اخالقی در نظام آموزشگاهی همسو است. 
يافته های ناظر بر سؤال دوم پژوهش، حاكی از اين بود كه برطبق نگرش بانو امين، 
انسـان دارای دو جنبـه روحـانی و جسمـانی اسـت؛ جسـم مادی با خصوصيت تغيير و 
دگرگونی و از بين رفتن، و روح افالكی با خصوصيت ثبات و بقاء؛ بديهی است. همچنين 
ايشان معتقد است با عنايت به اين كه شالوده انسان و حقيقت بشری از روح و جسم 
تركيب شده و در آخرت نيز، انسان با روح و جسد محشور می گردد فلذا فائز گرديدن 
سعادت، منوط به تقويت توأماً قـوای روحانی و جسمـانی اسـت. در نـگرش بانو امين،  به 
نفس دارای چند قوه است و در عين وحدت، دارای مراتب متعددی است و سير استكمالی 
انسان نيز براساس مراتب نفس و در پرتو حركت جوهری نفس صورت می پذيرد. ميان 
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اين نتايج با نتايج پژوهش منانی و پناهی آزاد )1399( ذيل مبحث بقاء روح و به تبع آن، 
 جاودانگی انسان و اعمال وی، شاهد همسويی و هماهنگی هستيم و پژوهش حاضر نيز
بر اين مهم تأكيد نموده است كه  بانو امين، با محال دانستن خصوصيت فساد و از بين رفتن

در باب روح، معتقد است روح پس از موت باقی خواهد ماند. بنابراين اگرچه اجزاء بدن، 
علی الدوام در معرض فساد است و ساعتی به يک حال باقی نمی ماند، روح انسانی كه از آن 
تعبير به »من« می شود، در همه حال باقی است؛ در  دادگاه عدل الهی نيز جزا مطابق عمل 
انجام خواهد شد چراكه درجات، ناشی از اعمال است و چون مردم در عمل تفاوت بسيار 
دارند، اين است كه در درجات و در انتخاب طريق سعادت يا شقاوت نيز تفاوت بسياری 

خواهند داشت. 
يافته های ناظر بر سؤال سوم پژوهش حاكی از اين بود كه در ديدگاه معرفت شناختی 
بانو امين، اين »عقل« است كه در طريق سعادت، برای انسان راه باز می كند و به عبوديت 
می دارد؛ عقل مدِرك كليات است و محتويات فكر انسـان هر اندازه كه  و بندگی حق وا
عالی تر گردد، آن فكر كامل تر و عالی تر خواهد شد. ايشـان، قـوه عاقله را دارای دو بخش 
نظری و عملی می داند و از آن دو، تحت عنوان قوه عالمه و قوه عامله نيز ياد نموده است 
و معتقد است عقل نظری در مقام صعود دارای مراتبی است؛ ادراك و يقين نيز ذو مراتب 
اند. به بيانی روشن تر، در ديدگاه بانو امين، تقسيم علوم به تقسيم عوالم پيوند زده شده و 
 ارتباطی ژرف ميان هستی شناسی و معرفت شناسی ديده می شـود آن چنان كه اين نكته را
 به وضوح در تقسيم بندی مراحل ادراك نيز می بينيم )مراحل سه گانه ادراك يعنی احساس،

تخّيل و تعّقل درحقيقت به سه مرتبه اصلی حس، خيال و عقل بازمی گردد و متناسب با 
عوالم سه گانه ناسوت، ملكوت و جبروت است(. همچنين ايشان، مقدمه ترقی و سعادت 
انسان را منوط به دانش دانسته و معتقـد اسـت ارزشمـندِی هـر عـلمي بسته به ميزان 
ارزشمندِی معلوِم آن است، هر اندازه كه معلوم، شريف تر و پرفايده تر باشد، علم به آن 
نيز شريف تر خواهد بود. سرانجام همان طور كه روشن شد، بانو امين مقام علم را برمقام 
عمل مقدم دانسته بر اين عقيده است كه علم و معرفت مقدمه عمل است؛ بر اين اساس، 
حكمت نظری برخواسته از عقل نظری، مقدمه حكمت عملی و پايه و اساس آن است. 
اين نتايج با نتايج پژوهش (Chazan, 2022) پيـرامون  ضرورت داشـتن بـررسی عـلمی 
 تربيت اخالقی و چيستی و چرايی آن، تؤاماً در بُعد نظر و عمل در قرن حاضر و در راستای
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انعكاس مدقانه واقعيت ها، چالش ها و پاسخ های نوينی در اين زمينه همسو است. همچنين 
با نتايج پژوهش (Tang & Wang, 2021) در زمينه لزوم ارتقاء و توسعه سطح تربيت 
اخالقی مدارس به گونه ای كه تؤاماً بُعد علمی و نظری و بُعد عملی تربيت اخالقی بهبود 

يابد همسو است. 
يافته های ناظر بر سؤال چهارم پژوهش در باب نقطه نظرات ارزش شناختی ايشان، 
حاكی از اين بود كه بانو امين، شرافت و فضليت را منحصر به نعمت های جسمانی نمی بيند 
بلكه بر اين عقيده است كه سعادت حقيقی انسان، در ُقرب و جوار احديت و ارتباط به 
مقام روحانيين تحقق می پذيرد. در انديشه ايشان، سعادت و معرفت به خداوند، ذو مراتب 
است به ديگر سخن، بانو امين مراتب سعادت را عالوه بر حركت استكمالی جوهری نفس، 
براساس مراتب عقل نظری نيز لحاظ نموده و بر اين باور است كه مقصود از مقربين 
كساني هستند كه در مرتبه تقوا به منتهي درجه سعادت و كمال نائل شده اند. ايشان 
 ارزش سنجی را برمبنای عقل و شرع دانسته به گونه ای كه عقل هماهنگ با شرع باشد؛

انداختن  همچنين، تكميل عقل عملی را در تهذيب اخالق و اعتدال يافتن بين قوا و به كار
قوه و مشاعر انسانی دانسته است كه ملكات چهارگانه عفت، حكمت، عدالت و شجاعت را 
موجب می گردد. به طوركلی، در نظريه اخالقی بانو امين، عقل و اخالق مالزم با يكديگر 
هستند در نتيجه، سعه عقالنی و سعه اخالقِی انسان به موازات يكديگر در حركت خواهند 
بود و سير حركت انسان در راستای دستيابی به سعادت حقيقی، منوط به تهذيب اخالق، 
و تهذيب اخالق نيز منوط به تطهير قوه فكريه است. اين نتايج با نتايج پژوهش كوشی و 
همكاران )1399( در اين مهم كه به طوركلی اخالق به دامنه وسيعی از امور ارزشی مرتبط 
 است و اگر انسان بخواهد به تعادل روحی دست يابد، ضروری است به مراعات اخالق

و تربيت اخالقی اهتمام ورزد همسو است. بانو امين نيز بر اين نكته تأكيد دارد كه كسی 
كه به اعمال نيک و سجيه نيكو مزيّن گردد و برنامه روزانه اش را  بر مدار اخالق ورزی 
تنظيم نمايد، قلب و سريره وی جلوه گاه حضرت احديت می گردد و به طمأنينه روحی 
نيز نايل می شود. همچنين با نتايج پژوهش (Thompson, 2021) در زمينه لزوم توجه 
جدی به تربيت اخالقی در راستای تحقق عدالت اجتماعی در تمدن انسانی همسو و 

هماهنگ است. 
يافته های ناظر بر سؤال های پنجم و ششم پژوهش حاكی از اين بود كه ابتدا مجموعة 
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مبانی فلسفی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو امين، به صورت يک چارچوب 
نظری ترسيم شد سپس داللت های تربيتی آن نيز در چهار سطح هدف غايی، اهداف 
واسطه ای، اصول و روش ها، استنباط و احصاء شد. به طوركلی اين يافته ها حكايت از آن 
دارد كه هدف غايی سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو امين، توحيدی شدن و حّب و قرب 
به خداوند در سايه كسب رضايت خداوند و تسليم  شدن درمقابل امر و نهی الهی است. 
 مطابق ديدگاه ايشان، در راستای نيل به هدف غايی مذكور، محبت نسبت به مخلوقات

خداونـد در پـرتو حّب بـه خـدا، خـودشناسی، تعـادل روحـی، خـردورزی در پرتو نگاه 
الهی انديشانه، اعتدال گرايی و تحقق عدالت و تحقق جامعه سالم و صالح به عنوان اهداف 
واسطه ای حائز اهميت هستند. همچنين در اين زمينه، اصول تربيتی منتج از منظومه 
فكری فلسفی بانو امين در راستای رسيدن به سعادت عبارتنداز اصل غايتمندی، اصل 
وحدت گرايی ضمن پذيرش كثرت، اصل ذو مراتب بودن طريق سعادت، اصل پويايی و 
كمالپذيری، اصل تقدم اراده الهی بر اراده خود، اصل تأكيد بر محبت و مدارا و شرح صدر، 
اصل تقويت محبت و الفت معنوی با معصومين)ع(، اصل اعتدال و انسجام در عين وجود 
اضداد، اصل اصالت نفس درمقابل بدن، اصل جاودانگی اعمال، اصل توجه به جايگاه واال 
و كرامت متربی، اصل توجه به مراتب نيازهای متربی و همه جانبه گرايی، اصل مهار غرايز 
طبيعی، اصل خودشناسی و درون نگری، اصل تدريج و پيوستگی در اعتالی مؤلفه های 
و  آزادی  به  توجه  اصل  يكديگر،  بر  بدن  و  نفس  تأثيرگذاری  اصل  متربی،  در  اخالقی 
 انتخاب فردی و مسئوليت، اصل اعتالی سعه وجودی با تقويت مؤلفه های اخالق ورزی

در نفس، اصل اعتالی قوه عقالنی و تعميق معرفت، اصل اعتالی حكمت نظری و حكمت 
عملی، اصل توجه به سطح رشد شناختی متربی، اصل مرحله ای بودن جريان تعليم و تعلّم، 
 اصل حركت از ظن و گمان به اطمينان و يقين، اصل ذو مراتب بودن معرفت به حقايق،

اصل آموزش، اصل ارزشمندی علم و تقويت روحيه علمی، اصل الهی انديشی در همه 
سعادت،  زمينه های دانش، اصل توازن ميان استدالل و عمل اخالقی، اصل اكتسابی بودن 
اصل خودسازی و خودنظارتی بـا معيـار عـقل و شـرع، اصل كمال عدالت در ارزش های 
بنيادين، اصل اعتالی جّو اخالقی در جامعه، اصل نيازمندی جامعه به قوانينی با خاستگاه 
الهياتی و اصل تالزم تزكيه نفس و تطهير فكر در راستای نيل به سعادت حقيقی. همچنين 
روش های مبتنی بر حّب و محبت، تكريم شخصيت متربی، ايجاد تعادل در قوای نفس، 
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تدريج و پيوستگی، روش های تعقلی، روش های مبتنی بر تقويت ايمان و تقوا و پارسايی، 
مداومت بر عمل، خودنظارتی در پرتو عقل و شرع و سالم سازی محيط تربيتی نيز مورد 
توجه ايشان است. اين نتايج با نتايج پژوهش عطار و همكاران )1400( در زمينه لزوم 
توجه بيشتر به شاخص های خودسازی، خودشناسی و انتخاب آگاهانه در تربيت اخالقی 
همسو است. همچنين با نتايج پژوهش يادگاری و همكاران )1398( در زمينه ضرورت 
توجه به اقدامی مؤثر و همه جانبه در راستای ارتقاء سطح تربيت اخالقی دانش آموزان و 
كاهش رفتارهای ناهنجار همسو و هماهنگ است. عالوه بر اين، ميان نتايج پژوهش حاضر 
با نتايج پژوهش (Cam, 2020) پيرامون توجه جدی به تدوين يک چارچوب منسجم 
حلی مقتضی در مواجهه با انواع چالش های اخالقی  تربيت اخالقی در راستای ارائه راه 
كه امروزه معلمان در مدارس با آن ها مواجه هستند همسو است. نتيجه ناهماهنگ و 

ناهمسويی در اين پژوهش با پژوهش های انجام شده، به دست نيامده است. 
در ادامه، با عنايت به آنچه در اين پژوهش گذشت، پيشنهادهايی برای ساير مطالعات 

پژوهشی مرتبط ارائه شده است: 
الف( پيشنهاد پژوهشی: در راسـتای تـوسعـه مـوضوع ايـن پـژوهش، جـايگـاه 
هر يک از داللت های تربيتی مفهوم سعادت در نظام تربيت اخالقی بانو مجتهده 
امين، در سطح سياست گذاری های تعليمی تربيتی، اسناد باالدستی مرتبط و... 
بررسی و تبيين شود و در عرصه مطالعات تطبيقی نيز مورد توجه قرار گيرد. 
 ب(   پيشنهاد كاربردی: اصول و روش های تربيتی برگرفته از انديشه بانو مجتهده

امين، در سـطح بـرنامـه ريـزی، اجـرا و ارزيـابی هـای تعـليمی تـربيتی، تقويت 
سازوكارهای حاكم بر تعامالت مربی - متربی در كنـار غنـابخشی بـه محتوای 
 تربيتی و... در راستای رسيدن به زيستنی سعادتمندانه، متألهانه و بر مدار اخالق

در سطح فردی و اجتماعی مورد توجه و بحث و بررسی قرار گيرد.

تشّکر و قدردانی
بدین وسیله از جناب آقاي دکتر ایمانی، جناب آقاي دکتر بهشتی، جناب آقاي دکتر رهنما 

 و جناب آقاي دکتر میرزامحمدي که محقق را در انجام این پژوهش یاري نمودند،
تشّکر و قدردانی می گردد.
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