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انسان شناسی به عنوان اصلی ترین شاخه مطالعات انسانی ازدیرباز ذهن بشریت را معطوف به مهم ترین 
باتوجه به پیشرفت علوم درجهان امروز، نمی توان علم .مخلوق درجهان هستی، یعنی انسان نموده است

خاصی را عهده دار شناخت انسان دانست،  چه آنکه پزشکی، جامعه شناسی، روان شناسی، ریاضیات، حقوق 
ضعف عمده اغلب این نوع شناخت .هریک به نوعی به شناخت یکی از ابعاد وجودی انسان می پردازد... و

ف انسان به جزء نگری آن باز می گردد به گونه ای که درفقدان ارتباط با یکدیگر ، نمی تواند سودمند توصی
ازسوی دیگر ، عقل انسان نیز محدود ومبتنی بر آزمون و خطا بوده و به شناخت امور بسیاری دراین . شود

بنابراین در مسیرشناخت انسان ، پرسش های فراوانی برای او مطرح می گردد که علوم . عالم ، قادر نیست
بنابراین حقانیت کتب آسمانی در مسیرشناخت انسان که از .فوق الذکر، ازپاسخ دادن به آن ناتوان است

سوی پروردگار به وسیله پیامبران الهی فرو فرستاده شده اند مشخص می گردد به این دلیل که خداوند 
حکیم و کامل و منزه است ، شناختی که از انسان ارائه می دهد ، .ازآن جهت که آفریننده انسان است 
باظهور اسالم و تعالیم وحیانی، قرآن به (.202،  1394کازرونی ، .)  شناختی جامع ومانعی به شمار می رود

جالب ترین نکته هم در مورد .عنوان مهم ترین منبع، افق های جدیدی را دربارة شناخت  انسان گشود
مباحث قرآن پیرامون انسان،  جامعیت موضوعات و گاه انحصاری بودن مطالب آن است که در کنار هم قرار 

قرآن تاکید فراوان دارد که انسان خود را بشناسد و جایگاه (. 130، 1395ناصح ، اسدی، .) گرفته اند
آیا انسان به یاد » ؛ (5/طارق)« .انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است»خودرادرجهان تشخیص دهد؛ 

ای کسانی که ایمان آورده اید » ؛ (67/ مریم) « نمی آورد که ما اورا آفریدیم وحال آنکه چیزی نبوده است
تاکید این آیات و آیات هم معنا با اینها بیشتر برای این است که انسان (. 105/ مائده) « به خود بپردازید

خود را تا آنجاکه هست بشناسد و هدف این است که انسان خود را به مقام واالیی که شایسته ی آن است 
این پژوهش کاوشی در زمینه بررسی مفهوم انسان شناسی ازمنظر قرآن (. 9، 1389حسن زاده، .) برساند

این پزوهش دراین است با توجه به پیشرفت علوم درجهان، امروز نمی توان علم نوآوري.کریم می باشد 
خاصی را عهده دار شناخت انسان دانست، چه آنکه پزشکی ،جامعه شناسی، روان شناسی، ریاضیات ، حقوق 

هریک به نوعی به شناخت انسان به جزء نگری آن بازمی گردد، به گونه ای که درفقدان ارتباط ...و
به ازسوی دیگر ،عقل انسان نیزمحدود ومبتبی برآزمون وخطابوده و.بایگدیگر،نمی تواند سودمندتوصیف شود 

بنابراین درمسیرشناخت انسان،پرسش های فراوانی مطرح می .شناخت امور بسیاری دراین عالم قادرنیست
بنابراین حقانیت قرآن کریم درمسیرشناختانسان .گرددکه علوم فوق الذکر،ازپاسخ دادن به آن ناتوان است

ازسوی پروردگارربه وسیله پیامبران الهی فروفرستاده شده اند مشخص می گرددبه این دلیل این که خداوند 
ازآن جهت که آفریننده انسان است وحکیم ومنزه است ؛ شناختی که ازانسان ارائه می دهد ، شناختی 

به نظرمی رسد از این رو بررسی مفهوم  انسان شناسی ازمنظرقرآن کریم . جامع ومانعی به شمار می رود 
روش دراین پژوهش سعی براین است با استفاده از .نگاه جدیدی است که این پژوهش بدان پرداخته است

به توصیفی وتحلیلی باتوجه به موضوع پژوهش، وروش جمع آوري اطالعات ازطریق کتابخانه اي 
ازان جایی که بهترین الگو برای شناخت انسان . بررسی مفهوم انسان شناسی ازمنظرقرآن کریم بپردازد 

شناسی را می توان   خود قرآن کریم دانست ،زیرا که شرایط امروز جامعه ما اقتضامی کند که ما به کتاب 
در نتیجه چارچوب این پژوهش بررسی مفهوم انسان شناسی . آسمانی قرآن کریم نظرداشته باشیم

دراین مقاله سعی بر آن است در ابتدا  ضمن . که در ذیل به آن اشاره خواهد شد.ازمنظرقرآن کریم می باشد
اشاره به چارچوب نظری یژوهش به نگرش کلی درمورد مفهوم انسان شناسی ازمنظرقرآن کریم پرداخته 

.شود

انسان شناسی به عنوان اصلی ترین شاخه مطالعات انسانی ازدیرباز ذهن بشریت را معطوف به مهم ترین 
باتوجه به پیشرفت علوم درجهان امروز، نمی توان علم .مخلوق درجهان هستی، یعنی انسان نموده است

خاصی را عهده دار شناخت انسان دانست،چه آنکه پزشکی، جامعه شناسی، روان شناسی، ریاضیات، حقوق 
ضعف عمده اغلب این نوع شناخت .هریک به نوعی به شناخت یکی از ابعاد وجودی انسان می پردازد... و

انسان به جزء نگری آن باز می گردد به گونه ای که درفقدان ارتباط با یکدیگر ، نمی تواند سودمند 
ازسوی دیگر ، عقل انسان نیز محدود ومبتنی بر آزمون و خطا بوده و به شناخت امور . توصیف شود

بنابراین در مسیرشناخت انسان ، پرسش های فراوانی برای او مطرح می . بسیاری دراین عالم ، قادر نیست
بنابراین حقانیت کتب آسمانی در مسیرشناخت.گردد که علوم فوق الذکر، ازپاسخ دادن به آن ناتوان است

انسان که از سوی پروردگار به وسیله پیامبران الهی فرو فرستاده شده اند مشخص می گردد به این دلیل 
حکیم و کامل و منزه است ، شناختی که از انسان ارائه .که خداوند ازآن جهت که آفریننده انسان است 
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روش توصیفی وتحلیلی باتوجه به دراین پژوهش سعی براین است با استفاده از 
به بررسی مفهوم موضوع پژوهش، وروش جمع آوري اطالعات ازطریق کتابخانه اي 

ازان جایی که بهترین الگو برای شناخت انسان . انسان شناسی ازمنظرقرآن کریم بپردازد 
شناسی را می توان   خود قرآن کریم دانست ،زیرا که شرایط امروز جامعه ما اقتضامی کند 

که ما به کتاب آسمانی قرآن کریم نظرداشته باشیم

بررسی انسان شناسی از منظرقرآن کریم
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