Den Islamiske Metode for Tilegnelse af Viden
Bismillahir Rahmanir Raheem

Den metode, hvormed muslimer tilegner sig viden og tanker, er særdeles kritisk for vurderingen af de
islamiske tankers påvirkning på individet. Hvis metoden for tilegnelsen af viden var korrekt og baseret på
undersøgelse, dyb tænkning og analyse (som Allah  befalede), vil den producere effektive resultater, og
sådan en person vil forvandle sig til en ideologisk person, der tænker på en distinkt måde. Allah  befaler
mennesket at tænke over mange aspekter af Hans  Skabelse på en dyb og oplyst måde:
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”Sandelig i Himlenes og Jordens skabelse, og skelnen imellem nat og dag, er der sandelig tegn for dem der
tænker.” [Aal ’Imran 3:190]
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”Overvejer de da ikke denne Qur’an? Havde den været fra andre end Allah, ville de sandelig have fundet
mange modsigelser i den!” [Al-Nisa 4:82]

+= -  
- ? ;/& 
 =-  
  >- -$+ = /& ;$+ /&/& 
 -) <$ 89 :  ;- $+ /&  /&
”Har I overvejet vandet, som I drikker? Er det jer der sender det ned, eller er det Os?” [Al-Waqi’ah 56:68-69]
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”Han er skabt af en udgydt væske, som har sit udspring et sted imellem rygraden og ribbenene.” [Al-Tariq 86:6-7]
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”Overvejer de ikke kamelerne, hvorledes de er skabt? Og himlen, hvorledes den er løftet op? Og bjergene,
hvorledes de er rodfæstet? Og jorden, hvorledes den er udbredt?” [Al-Ghashiyah 88:17-20]

I alle disse Ayaat ansporer Allah  mennesket til at tænke og analysere, for at opbygge Islams ’Aqidah i
ham, med en absolut overbevisning.
Altså er den metode, som Islam opfordrer til i menneskets søgen efter viden, baseret på intellektet og
indebærer tænkning, undersøgelse, og analyse. Den bygger ikke på blind erkendelse, følelsesmæssig tro,
eller underkastelse uden nogen diskussion. Den slags metoder vil ikke producere en dynamisk Iman, og
kan hverken tjene som et fundament for et livssyn, eller som et fundament, andre tanker kan bygges på.
En person, som adopterer Islam gennem disse metoder, vil forblive fanget af de opfattelser, han havde fra
sin forrige baggrund. Skønt sådan en person vil referere til Islam i visse anliggender, eksempelvis i aspekter
som hans ’Ibadaat, vil han fortsat referere til andre opfattelser i sin tænkning. Og han vil konstant skifte
imellem en overfladisk Iman, som ikke er bygget på en korrekt tænkningsproces, og indlede diskussioner
uden en bestemt målestok, hvilket enten vil føre ham til at afvige eller helt frafalde Islam.
Han vil ikke undslippe denne onde cirkel, medmindre han enten går på kompromis med, hvad han
adopterede fra Islam, og hvad end han i forvejen besidder af fejlagtige opfattelser, for at slå bro imellem
dem, eller ved at separere Islam fra sin tænkning, ved at begrænse Islam til sine ritualer, og i stedet tænke
på en sekulær eller pragmatisk måde, eller ved at beslutte sig for slet ikke at tænke indenfor andet end sit
levebrød, for dermed at frelse sig selv fra at afvige. Alle disse muligheder er ukorrekte, og vil reelt ikke få
personen ud af denne onde cirkel. Og i sidste ende vil denne cyklus dræne personens kræfter, især hans
intellektuelle kapacitet, som jo er menneskets mest værdifulde ejendom i dette liv. En endeløs ond cirkel
som denne, er resultatet af en ukorrekt metode for adoptering af Islam og tilegnelse af viden.

