


 :نظرات مختلف در باب انسان کامل 

 

 کلیت عالم: معرفی مکتب    عقل نظریمکتب عقل      -1

 نظر مثبت اسالم در مورد آن                                                                                       

 غرایز تحت امر عقل : عقل عملی                                              

 معرفت عقلی اعتبار دارد                                                                                        

 ایمان در اسالم صرفا مقدمه نیست اصالت دارد                                                               

 

 

 انتقادات آن      تک بعدی بودن     افراط در عقل ، اصرار بر عقل صرف                         

 

 اشکال در تلقی از ایمان                                           



  

 

 دل: معرفی مکتب   مرکز      مکتب عرفان -2

 تزکیه: وسیله                                               

 تقدیس اهتمام به تزکیهوصول              نظر مثبت اسالم   : هدف                                               

 تزکیه راهی برای معرفتخدا                                     : معشوق                                               

 پذیرش قرب حقعاشق خدا                       :همه موجودات                                              

 هیچخدا همه چیز و دیگران                                                                                                            

 خدانسان کامل سالک در راه                                                                                                          

 

 انتقادات مکتب      تک بعدی بودن      تحقیر عقل و علم                           

 

 (تحقیر جامعه)درون گرایی افراطی                                                                         

 

 (ترک خود)اشکال در تلقی آنها از جهاد با نفس                                                  

 

 

 

 

 



 نفر3انسان قوی    نظر نیچه بر اساس افکار= انسان کامل : معرفی مکتب       مکتب قدرت -3

 

 سیاست در خدمت قدرت: ماکیاولی                                                                        

 علم در خدمت قدرت: نیکن                                                                                

 (تنازع بقا)زندگی در خدمت قدرت: داروین                                                              

 

 انتقادات آن        تک بعدی بودن                                

 اشکال در تلقی آنها از قدرت                                                    

 

 معرفی مکتب        شناخت نفس تنها حقیقت جهان        مکتب محبت  -4

 شناخت خود زمینه شناخت خود و دیگران                                                       

 تنها نیرو نیروی تسلط بر خود                                                       

 خدمت به دیگران: غایت                                                        

  

 انتقادات       تک بعدی بودن                                 

 اشکال در معنای محبت                                                

 



 شود      مالکیت فردی عامل حقد و کینه" ما"باید " من"معرفی مکتب                مکتب سوسیالیسم -5

 ضرورت اشتراکی گری مطلق                                                                                        

 

 انتقادات        تک بعدی بودن                                    

 

 روش تحقق هدف        بحث بر سر تعلق اشیا به انسان باید باشد                                                    

 یا انسان به اشیا                                                                                                

 شدن است" او"شدن " ما"مقدمه                                                                                 

 

 معرفی مکتب         عدم تعلق مطلق          مکتب اگزیستانسیالیسم -6

 

 انتقادات         تک بعدی بودن                                              

 

 اشکال در تلقی از آزادی    رابطه آزادی با قضا و قدر                                                               

 رابطه تعلق به خدا با آزادی                                                                                              

 وسیله و نه هدف بودن آزادی                                                                                             



 جسمیانسان      معیوب      

 روحی                                

 ناقصسالم                   

 توجه به      همه استعدادها: معیار تشخیص و نقد      در مقام نظر: کامل                             

 به طور هماهنگ                                                                                                   

 در حد اعال                                                                                                  

 داشتن درد= تحقق مقام نظر: در مقام عمل                                                                   

 

 دغدغه      خدا       خلق خدا       خود: معنای درد داشتن درد         

 موجودات                                                                                 

 سایر بندگان                                                                                 

 تفکیک درد        مادی و جسمی                         

 معنوی                                              

 تفکیک        درد                         

 منشأ درد                                         

 اثر آن        بزرگی روح                         

 سختی و مکافات ایجاد شدن برای جسم                                        


