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استاد میرسیدی

انسانشناسى را از حیث روش بر چهار قسم میدانند :دينى ،فلسفى ،عرفانى و تجربى .براساس اين تقسیم ،پارهاى
از علوم تجربى همچون روانشناسى و جامعهشناسى و بخشى از برخى علوم تجربی مانند فیزيك و زيست شناسى
كه درباره انسان به بحث می پردازد ،ذيل انسانشناسى تجربى جاى میگیرند .آنچه عرفا با كشف و شهود درباره
انسان می يابند ،انسانشناسى عرفانى نامیده میشود.
علم و شناخت مقدمه همه امور است .مهمترين و ضرورىترين شناخت براى آدمى شناخت خود است و تا
كسى بدين مهم نايل نگردد ،نمی تواند به شناخت ديگر موجودات دست يابد.
بحران هويت انسان ،از خود بیگانگى ،باال رفتن آمار بیمارىهاى روانى و خودكشى ،بىبندوبارى ،سست شدن
اخالق و روابط عاطفى انسانها و نیز پیدايش دو جنگ بزرگ اول و دوم جهانى كه به ويرانى اروپا و كشته
شدن میلیونها انسان انجامید ،ازجمله عواقب دهشتناك تفكر جديد در باب انسان بود.
آنچه دين درباره انسان مىگويد ،انسانشناسى دينى است .در انسانشناسى دينى از تحلیلهاى عقلى و دادههاى
شهودى و تجربى نیز استفاده مىشود ،اما شاخصه اصلى انسانشناسى دينى ،استناد به منابع معتبر دينى
است .انسانشناسى دينى به دلیل بهرهگیرى از منابع وحیانى ،صحیحترين و كاملترين مكتب در شناخت
انسان است.
در اهمیت انسانشناسى همین بس كه بدانیم بدون انسانشناسى ،سه محور اصلى انديشه بشرى يعنى خدا،
جهان و انسان تبیین نخواهد شد .انسانشناسى ،مقدمه خداشناسى ،الزمه جهانشناسى و ضرورت انكارناپذير
دستیابى انسان به كمال و سعادت حقیقى است.
در تحلیل اين مشكالت بايد گفت عقل منقطع شده از وحى و تحويل شده به تجربه تنها به جسم انسان
مىنگرد و از واكاوى نفس و جان آدمى ناتوان است .اين عقل اگر هم درمورد نفس بح ث كند ،آن را به بدن
و ويژگی هاى آن تحويل خواهد كرد .بدين ترتیب با كنار گذاردن وحى و عقل مرتبط با آن ،حقیقت انسان
نیز كنار نهاده مىشود و انسان پديدهاى همچون ديگر پديدهها در نظر گرفته خواهد شد.
بی ترديد راهحل اين مشكالت استفاده از عقل معطوف به وحى است؛ عقلى كه می بايد از تجربه نیز
بهرهمند باشد .بنابراين نبايد انسان را به يكى از ابعادش محدود كرد ،بلكه مىبايد همه توانمندى هاى او را
به رسمیت شناخت.

