
عالءالدين ملک اف 1/  طلبه سطح چهار مجتمع آموزش عالی امام خمينی)ره(

چکیده 
انس��ان از جنبه هاي گوناگ��ون یکی از مهم ترین محورهای بحث همة مکتب ها و جهان بینی هاس��ت. با 
پیدایش نظام های فکری، تفس��یرهای گوناگوني از انس��ان و کمال او به وجود آمد. در این میان، برخی 
دیدگاه ها منظر خویش را طوری سامان داده اند که بررسی آن، انسان را به دستگاه مفهومی آن جریان 
فکری کامالً مسلّط می کند. از جمله مفاهیم کلیدی در معارف اسالمی، به شکل عام و در عرفان اسالمی به 

شکل خاص، مفهوم »انسان کامل« است. 
در این مقاله، انسان کامل در فرهنگ اسالمی و مقایسه آن با دیدگاه فرهنگ جدید غرب و به عبارتي 
»اومانیس��م«، به بحث گذاشته شده است. انسان شناس معاصر استاد مرتضی مطهری، انسان کامل را 
چنین معرفی می کند: »انسان کامل اسالمی، انسانی است که تمام ارزش های انسانی، هماهنگ با هم در 
او رشد کرده باشد«. از آنجا که مباحث این استاد به صورت متفرقه در آثارش بیان شده است و خود 
ایشان فرصت تنظیم و ترتیب منطقی آنها را نیافته این نوشتار بر آن است تا گزارشی هر چند مختصر، 
در مورد انس��ان کامل از دیدگاه ایش��ان را بیان و دیدگاه ایشان را با دیدگاه اریک فروم مقایسه کند. 
اریک فروم در فرهنگ اومانیس��تی کامل به س��ر برده است. س��عادت و کمال انسان را به قدر انسان 
س��الم و به منزله کس��ی که تنها وظایف ش��هروندی را به خوبی رعایت می کند، می کاهد. به دیگر سخن، 
پس از بیان تعریف دو اندیشمند از انسان، علل و عوامل مؤثر در رشد کمال انسان را آورده و آنها را 
مقایسه کرده ایم. از همان تعریف و علل و عوامل رشد، مشخص می شود که نگاه به انسان در منظر دو 
متفکر کامال گوناگون اس��ت. از این رو، در پی آن بوده ایم که کمال انسان را با استفاده از آموزه های دو 
اندیشمند متعلق به دو حوزة فرهنگی گوناگون توضیح داده و نشان دهیم که ارزش انسان در فرهنگ 

اسالمی، بسي باالتر و ارزشمندتر از تصویر یک انسان در فرهنگ غربی است. 
کلید واژگان: انسان کامل، انسان سالم، آزادی، انسان محوری، خدامحوری. 
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درآمد 
حمد و س��پاس سرمدی خدای را که انسان را به 

احسن تقویم آفرید. »لََقْد َخَلْقنَا اإلِنَساَن فِى اَْحَسِن تَْقِويٍم 
الَِحاِت«2   َِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ثُمَّ َرَدْدنَاهُ اَْسَفَل َسافِلِيَن إاِلَّ ال
و او را خلیفه و جانش��ین خود بر روی زمین قرار داد. »َوإِْذ قَاَل 
ِّى َجاِعٌل فِى االَْرِض َخلِيَفًة«3  پروردگار تو به  َُّك لِْلَماَلئَِكِة إِن َرب

فرشتگان فرمود: من در زمین خلیفه ای قرار خواهم داد. 
مقاله حاضر، این مهم را از دیدگاه مرتضی مطهری و اریک فروم  
4نقد و بررسی کرده و تالش می کند به وسیله این دو اندیشمند، رویکرد 

اسالم و اومانیسم را در مورد انسان نشان دهد. 

انسان در تعریف استاد مطهری
اس��تاد مطهری، انس��ان را با دو ویژگی علم و ایمان تعریف می کند و او را از 
سایر جانداران ممتاز می سازد. ایشان می گوید: »انسان حیوانی است که با دو امتیاز 
علم و ایمان، از دیگر جانداران امتیاز یافته است. انسان به دلیل برخورداری از نیروی 
عقل، از ظاهر اشیاء فراتر می رود و به ذات و ماهیت آنها نفوذ می کند. از این رو، می تواند 
قوانین کلی جهان را کشف کند و بر طبیعت تسلط یابد، اما این مسئله در مورد حیوان 

صادق نیست«. 5 
اما ایمان حقیقتی اس��ت مربوط به روح انسان، و به گرایش های 
معنوی او، ایمان گرایشی است فوق گرایش های حیواني انسان. 
از نظر اس��تاد مطهری، انسان موجودی است که سیر تکاملی او 
از حیوانیت آغاز می ش��ود و به س��وی انسانّیت کمال می یابد. وی 

می گوید: »روح انسان در دامن جسم 
او زاییده می شود و تکامل می یابد و 
به استقالل می رسد. حیوانیت انسان 
به منزله النه و آش��یانه ای اس��ت که 
انسانیت در او رش��د می کند و متکامل 

می شود«.6
  

انسان در تعریف اریک فروم
از نظر اریک فروم که از فیلسوفان مشهور 
و »اگزیستانس��یال« غربی است، انسان7  تنها 
موجودی است که هم با صفات جسمانی ویژه 
و هم با صفات روانی تعریف ش��دني اس��ت. در 
واقع، وجه تمایز انسان با حیوان در همین ویژگی ها 
نهفته است.8  به عبارت دیگر، انسان از جهت سرشت 
وجودی خود، از دیگر موجودات متمایز می ش��ود. از 
همین رو برای شناخت سرشت انسان، باید جنبه های 

زیستی و روانی او مطالعه و بررسی شود. 

نقد و بررسی دو دیدگاه
اس��تاد مطهری در تعری��ف انس��ان، از تعابیری 
استفاده کرده که شاید بتوان گفت بیان کننده جامع 
تفاوت های اساسی انسان و حیوان است. ایشان علم 
و ایمان را مالك امتیاز انسان از سایر حیوانات عنوان 

می کند. 
ام��ا اریک فروم وجه تمایز انس��ان با حیوان را در 
اوصاف )اعم از جسمی و روانی( و ویژ گی های نهفتة 
او می دان��د. هر چند تعریفی ک��ه او مطرح می کند، 
نس��بت به برخی از تعاریف بیان شده در مورد انسان 
بهتر و کامل تر است. اما تعریف مانع و جامعی نیست. 
اما تعریفی که استاد مطهری از انسان ارائه می دهد، 
با روح خلقت آدمی و آیه هاي قرآنی مطابقت کامل 

دارد. 

استاد مطهری می فرمايد: »انسان حيوانی 

است كه با دو امتياز علم و ايمان، از ديگر 

جانداران امتياز يافته اس��ت. انس��ان به 

دليل برخورداری از نيروی عقل، از ظاهر 

اش��ياء فراتر می رود و به ذات و ماهيت 

آنها نف��وذ می كند. از اي��ن رو، می تواند 

قوانين كل��ی جهان را كش��ف كند و بر 

طبيعت تس��لط ياب��د، اما اين مس��ئله در 

مورد حيوان صادق نيست«.

عشق در زندگی 

آثار تربيتی 

فراوانی دارد. 

براي نمونه، روحيه 

اطاعت پذيری 

را در انسان 

تقويت می كند 

و مانع منّيت و 

خودخواهی در 

انسان می شود. 

عشق انواع 

گوناگوني دارد: 

عشق حقيقی و 

عشق مجازی. در 

اين ميان بهترين 

و واالترين عشق، 

عشق به خدا و 

اولياي الهی است 

كه همان عشق 

حقيقی است.
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عوامل مؤثر در رشد و کمال انسان 
مهم ترین مسئله در بحث رشد، هدف از رشد است. 
تا هدف از رش��د مشخص نشود، نمی توان سخن از 
عوامل رش��د به میان آورد. اما در هر مکتبی با توجه 
به تفسیر آن از دیدگاهش دربارة انسان، عوامل رشد 
متفاوت اس��ت. حال باید دید استاد مطهری و اریک 
فروم به عنوان نمایندة دو مکتب جداگانه چه نظری 

دارند: 

علل و عوامل رشد انسان از دیدگاه استاد مطهری

1. علم و تفکر
از علل رش��د از نگاه اس��تاد مطهری علم و تفکر 
است؛ البته علمی که انسان را به سمت خدا بکشاند 

و هدفمند بودن نظام هستی را نشان 
دهد.9قرآن در ای��ن زمینه می فرماید: 
َّ��ِذی َخَلَق َخَلَق  َِّك ال »اْقَراْ بِاْس��ِم َرب
اإلِنَس��اَن ِمْن َعَلٍق اْقَراْ وَ َربَُّك االَْكَرُم 
َِّذی َعلََّم بِالَْقَلِم َعلََّم اإلِنَس��اَن َما لَْم  ال

يَْعَلْم«10  

2. ایمان 
ایم��ان همان اعتقاد قلب��ی به خدا 
و دس��توراتش اس��ت. از مهم تری��ن 
تأثیره��اي ایمان به خ��دا، می توان به 

موارد زیر اشاره کرد: 
الف( ایس��تادگی در برابر مشکالت 

زندگی؛ 
ب( رس��یدن ب��ه انبس��اط روحی و 

آرامش درونی؛ 
ج( هدفمند شدن زندگی؛ 

د( رش��د و تعالی و رسیدن به کمال 
نهایی.11  

3. عمل 
عمل، سازنده شخصیت انسان است و عمل همراه 
با ایمان موجب تعالی روح انس��ان می شود. قرآن در 
ا َعِمُلواْ َو  این زمینه می فرماید: »َو لُِكلٍّ َدَرَجاٌت مِّمَّ

ا يَْعَمُلوَن« 12  َُّك بَِغافٍِل َعمَّ َما َرب

4. تربیت 
تربیت به معناي رش��د و پرورش دادن است. این 
کار بر مبنای قبول کردن یک سلس��له استعدادها و 
ویژگی ها در انس��ان است. این عامل سبب می شود 
اس��تعدادهای درونی انسان به شیوه صحیح پرورش 

یافته و به فعلیت برسند. 

5. تزکیة نفس 
این عامل موج��ب تقوی��ت اراده و تحقق افعال 
اخالقی مي شود و این امر خود تأثیر بسیاری در رشد 

و تعالی انسان دارد. 

6. نقش دین در کنترل غرایز 
از آنجا که دین انسان و مقصد او را خوب می شناسد، 
می تواند هدایت گر خوبی برای غرایز باشد. آنها را به 

شیوة درست مهار و کنترل کند. 

7. نقش عشق در زندگی 
عش��ق در زندگی آثار تربیت��ی فراوانی دارد. براي 
نمون��ه، روحی��ه اطاعت پذیری را در انس��ان تقویت 
می کند و مانع منّیت و خودخواهی در انسان می شود. 
عش��ق انواع گوناگوني دارد: عشق حقیقی و عشق 
مج��ازی. در این میان بهترین و واالترین عش��ق، 
عش��ق به خدا و اولیاي الهی است که همان عشق 

حقیقی است.13  

8. رشد انسان و آزادی 
آزادی حق فطری و خدادادی هر انس��انی است. 
استاد برخالف مکتب لیبرالیسم معتقد است آزادی، 
هدف نیست، بلکه تنها وسیله ای است برای بندگی و 
رسیدن به کمال نهایی. بنابراین، آزادی یکی از لوازم 
رشد و تعالی انسان اس��ت. بدین ترتیب، در تعریف 
آزادی، می توان گفت آزادی، لزوم عدم مانع اس��ت. 
به عبارت دیگر، آزادی در واقع برداشتن موانعی است 
که در مسیر کمال برای انسان پیش می آید. بر همین 

اساس، آزادی را به چند قسم تقسیم می کند: 
الف( آزادی اجتماعی؛ 

ب( آزادی معنوی؛ 
ج( آزادی تفکر؛ 

د( آزادی عقیده.14  
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علل و عوامل 
رشد انسان 
از دیدگاه اریک 
فروم 

1. اومانیستی کردن نظام صنعتی 
فروم تنها راه نجات، رش��د و پیشرفت در نظام 
کنونی را اومانیس��تی ک��ردن آن می داند. او برای 
رس��یدن ب��ه این مه��م راه های زیر را به انس��ان 

پیشنهاد مي کند:
 

راه ح��ل اول: برنامه ری��زی اومانیس��تیک ک��ه 
محوریت آن انس��ان و نیازهای اوس��ت و هدفش 
ایجاد جامعه صنعتی اس��ت ک��ه کانون و مقصود 
اصلی آن رش��د و پیشرفت انسان باشد، نه حداکثر 

تولید و مصرف. 

آزاد س��اختن  و  فع��ال ک��ردن  دوم:  راه ح��ل 
نیروهاست. به معناي جایگزین کردن بوروکراسی 

اومانیستی به جای ازخودبیگانگی ماشینی. 

راه حل سوم: جایگزین کردن مصرف اومانیستی 
به جای مصرف ماشینی. در نظام ماشینی، الگوی 
مصرف اجباری است و سبب اضطراب و ناامیدی 
می شود. اما در مصرف اومانیستی، فرد این امکان 
را دارد ک��ه با انتخاب اش��یاء مصرف��ی، اعتماد به 

نفس خویش را تقویت کند.15  

2. امید 
امید الزمة روانی زندگی و رشد است. امید، یک 
عامل پوی��ا و روح بخش در زندگی اس��ت که او 

را از حالت انفعالی بی��رون می آورد. بنابراین، امید 
یک کیفیت انفعالی و یا کنش پذیر نیست، بلکه به 
تعبیر فروم، امید مانند ببر خیزی اس��ت که وقتی 

زمان جهیدن فرا می رسد، خواهید جهید.16  

3. عشق به زندگی 
زندگی پرستی، درست نقطه مقابل مرگ پرستی 
اس��ت. اریک فروم برای پرورش زندگی پرستی در 
انسان، شرایطی را عنوان می کند که از مهم ترین 
آنه��ا با عنوان »آزادی« ن��ام می برد. به نظر فروم 

برای پرورش عش��ق به زندگی، باید آزادی برای 
آفرینندگی و سازندگی وجود داشته باشد. با چنین 
آزادی اي فرد، فعال و مسئول بار می آید.17  مقصود 

او از آزادی چیست؟ 

4. آزادی 
اری��ک ف��روم از آزادی ب��ه ش��کل لیبرالی یاد 
می کن��د. به نظر او انس��ان دو راه پی��ش رو دارد: 
ال��ف( گری��ز از آزادی؛ ب( گس��ترش آزادی در 
قالب عش��ق بارور. فروم راه حل اول را که از آن با 
عنوان »مکانیسم های گریز از آزادی« نام می برد، 
به ش��دت محکوم می کند و آن را روش��ی ناسالم 

معرف��ی می کن��د.18  او در راه ح��ل دوم می گوید: 
»راه ح��ل غلبه بر اضطراب و تنهایی، عش��ق بالغ 

انسان کامل است«. 
آری! فروم در پی یافت��ن راه حلی برای تنهایی 
بشر، فرمولی را ارائه می دهد که بر مبنای آن هم، 
صورت فردی افراد حفظ می ش��ود و هم انسان در 
ارتباط عمی��ق خود با دیگران، تنهایی و اضطراب 
را فراموش می کند. به اعتقاد وی، عش��ق نیرویی 
اس��ت که موانع بین انسان ها را برمی دارد و آنها را 

با هم پیوند می دهد.19  

5. اخالق اومانیستیک 
اری��ک فروم اخالق غیر اومانیس��تی و دینی را 
اخالق استبدادی و قدرت گرا معرفی می کند؛ زیرا 
به اعتقاد وی دستورات دینی از طریق منبع وحی، 
مش��خص شده و عقل انس��ان هیچ نقشی در آن 
ندارد، اما اخالق اومانیستیک مبتنی بر عقل، اراده، 

آزادی و شکوفایی است. 

6. غلبه بر خودشیفتگی 
به نظر فروم انسان باید برای رسیدن به رشد و 
تعالی برخودشیفتگی غلبه کند. وی برای غلبه بر 
خودشیفتگی نکاتی را متذکر می شود: 1( موضوع 
خودش��یفتگی را تغییر دهیم؛ 2( باید جهت گیری 
علم��ی را به تفکر نقادی و پذیرش واقعیت مجهز 
کنیم؛ 3( سطح هوشیاری و آگاهی خود را افزایش 
دهی��م. به نظر فروم این راه کارها در صورتی قابل 
اجراست که جامعه دیوان ساالر به جامعة انسان گرا 

تبدیل شده باشد.20  

7. آزادی اراده 
آزادی اراده، یعن��ی توانایی پی��روی از عقل در 

برابر هیجان هاي نامعقول. 

از آنج��ا كه دين انس��ان 
خ��وب  را  او  مقص��د  و 
می توان��د  می شناس��د، 
هدايت گ��ر خوب��ی برای 
غرايز باش��د و آنه��ا را به 
ش��يوة درس��ت مه��ار و 

كنترل كند.
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انسان کامل از دیدگاه استاد مطهری 
انس��ان کامل انسانی اس��ت که از نظر روحی و 
روانی دچار مش��کل نباش��د، به گونه ای که بتواند 
همة اس��تعدادهای خویش را به شکلی هماهنگ 
به ش��کوفایی برس��اند. اگ��ر اس��تعدادهای فرد، 
هماهنگ با یکدیدگر رش��د پیدا نکند، ش��خصیت 
وی متعادل نخواهد بود. ایشان از حضرت علی)ع( 
به عنوان یک انس��ان کامل یاد می کند؛ زیرا همة 
ارزش های انس��انی در حد اعلی، در ایش��ان رشد 
یافت��ه و همچنین، این ارزش ها به طور هماهنگ 

با یکدیگر در وجود او به فعلیت رسیده است. 
انس��ان کامل، انسانی است که همة ارزش های 
انسانی در او رش��د کند و هیچ کدام بی رشد نماند. 
همچنین هماهنگ با یکدیگر رش��د کند و رش��د 
ه��ر ک��دام از این ارزش ه��ا به حد اعلی برس��د. 
در ای��ن صورت، این انس��ان کامل خواهد ش��د. 
انس��ان موجودی مرکب از جنبه ه��ای ملکوتی و 
ش��هوانی است: »ما او را از آب نطفه مختلط خلق 

کردیم«.21  
از س��وی دیگر، انس��انی کامل اس��ت که همه 
اس��تعدادهای او به ش��کلی متع��ادل و هماهنگ 
رش��د کند. پس انس��ان برای رس��یدن به کمال، 
باید با اس��تفاده از اراده و اختی��اری که به او عطا 
شده اس��ت، تمام استعدادهای نهفته خویش را به 
طور هماهنگ رش��د دهد. بر همین اساس، استاد 
مطهری برای انس��ان سه نوع یا س��ه مقام قائل 

می شود: 
1. انسان حقیر کوچک،

2. انسان بلند هّمت؛ 
3. انسان با روح بزرگوار.22  

ایش��ان نوع آخ��ر را برترین نوع انس��ان تلقی 
می کند؛ زیرا انسان بزرگوار کسی است که هیچ گاه 

در مقابل رذایل و خواهش های نفس��انی، شرافت 
خود را از دس��ت نداده و همواره احس��اس عزت و 

کرامت نفس خود را حفظ می کند. 

انسان سالم اریک فروم 
انس��ان ایده آل اریک فروم، انس��ان سالمی است که 

س��ازنده و بارور باشد. او این س��ازندگی و بارور بودن را 
در جنبه هایي همچون عش��ق، تفکر، خوشبختی و وجدان 

اخالقی جست وجو می کند. فروم توضیح می دهد که انسان 
س��الم، انسانی است که دارای ش��خصیت سالم و سازنده اي 

باش��د. چنین فردی در عین حضور در اجتماع، هویت فردیت 
خود را حفظ می کند. در نهایت، انس��ان سالم فروم کسی است 

که به ندای وجدان انس��انی خود گوش فرامی دهد و رفتارهایش 
در جهت رش��د و شکوفایی شخصیت اوست؛ به گونه ای که در او 

احساس خوشبختی بار می آورد. 
اریک فروم معتقد اس��ت که ش��خصیت آدم��ی، حاصل مجموعه 

ویژگي های��ي اس��ت ک��ه او دارد و این صفت ها خود از س��ازش بین 
نیازهای روان شناختی و شرایط اجتماعی که تحت آن زندگی می کند به 
دست می آید و حاصل صفات غیر سازنده شخصیت های زیر هستند: 

1. دریافت کننده: فرد برای ارضای نیازهای خویش وابسته به دیگران 
است؛ 

2. بهره کش: فرد آنچه نیاز دارد، از دیگران به زور می گیرد؛ 
3. محتکر: فرد با احتکار امنیت خود را تأمین می کند؛ 

4. ب��ازاری: ف��رد خود را به ص��ورت کاالیی می بیند که باید بس��ته بندی و 
فروخته شود.23  

صفات س��ازنده اي که فروم از آن با عنوان خودانگیختگی یاد می کند و معتقد 
اس��ت عواملی که موجب می ش��ود تا انس��ان خود را از قوه به فعلیت برساند و در 

نهایت خودانگیختگی حاصل شود، به دو صورت است: 
1. عوامل فردی )عشق و کار(؛ 

2. عوامل اجتماعی )آزادی، برادری و برابری(.24  
خالصه اینکه س��المت انس��ان در خودانگیختگی اوست. به صورتی که فرد در عین 

عش��ق ورزی به دیگران، فردیت و شخصیت خود را حفظ می کند و از تنهایی و اضطراب 
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نیز رهایی می یابد. 
ف��روم به این نکته متذکر می ش��ود که فعالیت 
خودانگیخته، تنها در صورتی امکان دارد که انسان 
هیچ یک از خواس��ته ها و استعدادهای نفس خود 
را س��رکوب نکند و تالش کند خویش��تن خویش 
را بشناس��د و باور کند که موجودی فعال و خالق 
اس��ت و تنها در این زمان است که امنیت فرد، به 

حقیقت می رسد. 

نتیجه گیری 
بن��ا بر آنچ��ه گفته ش��د، نتایج زیر به دس��ت 

مي آید: 
1. ن��گاه اس��تاد مطهری 
به مس��ائل انسان شناس��ی، 
و  خدامحوران��ه  نگاه��ي 
فطرتی است. اما نگاه اریک 
فروم به انس��ان، یک نگاه 

اومانیستی است؛ 

خدامحوران��ه  ن��گاه   .2
و فطرت��ی ب��ه هم��ه ابعاد 
گوناگ��ون وجودی انس��ان 

می پ��ردازد. همچنین داده های فطرت��ی به دلیل 
اتصال به غیب، قطعی و اش��تباه ناپذیرند. اما نگاه 
اومانیس��تی انس��ان را در مسیر ش��ناخت خود با 

چالش ها و موانعی روبه رو خواهد کرد؛ 

3. در بح��ث آزادی ف��روم برای حل مش��کل 
تنهایی انس��ان و فرار او از آزادی، راه حل عش��ق 
ب��ارور را مط��رح می کند، در حالی ک��ه خود او در 
واقع نتوانس��ته آن را به اثبات برس��اند. ولی استاد 
مطهری با انسان شناس��ی خدامحورانه بر آن است 

که انس��ان در مقابل خداوند اصال��ت ندارد، بلکه 
هستی او وابس��ته به خداست و آنچه اصل است، 

خداست؛

بای��د ب��ر اس��اس  4. انسان شناس��ی انس��ان 
فطرت شناسی باشد؛ زیرا ماهیت و حقیقت انسان 

در فطرت او نهفته است؛

5. انس��ان تنها موجودی اس��ت که ب��ا فاصله 
گرفت��ن از فط��رت الهی و اس��تعدادهای وجودی 
خویش، س��قوط خود را منجر مي شود و با پرورش 
اس��تعدادهای درونی و حرک��ت در جهت فطرت 
اله��ی، زمین��ه رش��د و تعالی 
خ��ود را فراه��م م��ی آورد. از 
جمل��ه عوامل��ی ک��ه موجب 
می ش��ود،  انس��ان  تباه��ی 
عبارت اند از: ماشینی شدن، از 
خودبیگانگ��ی، ناامیدی، درك 
نادرست از حقیقت مرگ، خأل 
معنویت، جدایی ایمان از عمل 
و... . همچنین عوامل مؤثر در 
تعال��ی انس��ان عبارت ان��د از: 
حضور دی��ن در زندگی فردی 
و اجتماعی و اش��باع غرایز تا آنج��ا که با موازین 
اخالقی منافات نداش��ته باشد، بودن عشق و امید 
در زندگی، آزادی، جاری بودن اخالق در زندگی و 

غلبه بر خودشیفتگی و خودخواهی و...؛

6. انس��ان کام��ل انس��انی اس��ت ک��ه هم��ه 
اس��تعدادهای بالقوه خود را به ش��کلی هماهنگ 
رش��د می دهد و از تحقق آن احساس خوشبختی 
می کند؛ انس��انی که همه خواسته هایش در جهت 

قرب به حق و رسیدن به کمال نهایی است؛ 

7. تفاوت اساسی انس��ان کامل استاد مطهری 
و انس��ان سالم اریک فروم، در این است که استاد 
مطهری، انس��ان را در دو نش��ئه زنده می بیند و با 
نگاه جامع، کماالت نش��ئة آخرت را هم در انسان 
کامل ارزیابی می کند. ولی اریک فروم، انس��ان را 
فقط در این جهان بررسی می کند و به عنوان یک 
ش��هروند درجه  یک به حس��اب مي آورد. به کسی 
هم که وظایف ش��هروندی را به خوبي انجام داده 

است، لوح انسان سالم ارائه می دهد. 
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8.  انسان برای خويشتن، فروم، اريك، ترجمه: اكبر تبريزی، ص 15.
9.  امدادهای غيبى، مطهری، مرتضى، ص 22.
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14.  آزادی معنوی و يا مجموعة آثار، مطهری، مرتضى، ج 23.
15.  آناتومى ويرانس��ازی انس��ان، فروم، اري��ك، ترجمه: صبوری، ص 
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24.  دل آدمى و گرايش به خير و شر، فروم، اريك، ترجمه: گينى خوشدل، 
ص 36.

اس��تاد مرتض��ی مطهری، 
انس��ان كام��ل را چنين 
»انسان  معرفی می كند: 
انسانی  اس��المی،  كامل 
است كه تمام ارزش های 
انس��انی، هماهنگ با هم 

در او رشد كرده باشد«.
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