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 اسالمی؛ پیرو یا پیشرو؟ شناسیروان

شیناختی ی شناختِی دیین د  ماالعیار  وانهاآموزهیاد دا م  وزگا ی هنگامی که صحبت از نقش 
ها برای موعظه و منبر خوب است؛ امو ی  ا بیاو ید کیه  تتیا ی باشید  این حرف شدیمبود، گفته 

شیرو  شید و  هایشناختکه نهضت تول کرد و هنگامیگراها سیاره  تتا گرایی اوقتی با ظهو  انسان
شناخت د مانی گسترش یاتت، همان اتراد د  استفاده از آیار و  وایاتی که جنبه شیناختی داشیت، 

  استی چرا؟ مگر چه اتفاقی اتتاده بود؟گوی سبقت  ا از دیگران  بودند  به
 ا به موعظه و  آن، شدیم ناسیش وانیاد دا م  وزگا ی هنگامی که صحبت از نقش معنویت د  

پییش یییی از  هاسیالوا د ایران شد. « معنویت د مانی»که آثا  مربوط به تا آن دادندیممنبر احاله 
 ا نشانم داد که همان  وز از « معنویت د مانی»مند به ماالعار اسالمی، کتاب پزشیان عالقه وان

که آن موقع قیمت باالیی بود( خریده تومان )هزا   المللی کتاب تهران به قیمت دوازدهنمایشگاه بین
ی هیاآموزهزده بود  به او گفتم پس، از حاال به بعد اگر از نقش بود. او از این واقعه خرسند و شگفت

طو  است. سخن بگوییم، غیرعلمی نخواهد بود؟ بلند خندید و گفت همین شناسی وانمعنوی د  
 ده بود؟ استی چرا؟ مگر چه اتفاقی اتتابه

پسیوند  سیتیبایمیشود،  شناسی وانیاد دا یم  وزگا ی هر آموزه یا مفهوم دینی که بنا بود وا د 
 آمدیمیی به میان هاآموزهداشته باشد؛ توحیدد مانی، ذکرد مانی و... . وقتی صحبت از « د مانی»

کیه نهضیت تیا این شیدینمی اه داده  شناسیی وانکه کا کرد پیشگیرانه یا ا تقائی داشت، به قلمیرو 
د مییانی، اقییدامار پیشییگیرانه و ا تقییائی  وی مثبییت بییه وجییود آمیید و د  کنییا   وان شناسییی وان

غیربیما ان  ا نیز د  دستو  کا  قرا  داد و از تضیای  و  ذایی  نییز سیخن  انید. ایندیا بیود کیه بیاز 
 ا به کا  گرتتنید   هاآموزهدست  اتتاد  و  وانشناسان، این مقبولی پیشگیرانه و ا تقائی دین، هاآموزه
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  استی چرا؟ مگر چه اتفاقی اتتاده بود؟به
ی هیاآموزههیای دیگیری از بیفتید تیا بخش شناسی وانو معلوم نیست تردا و ترداها چه اتفاقی د  

؟ کنیدینمی دینی چیست که دانش تدربی آن  ا خوب د ک هاآموزه استی گناه به ؟ دینی پذیرتته شود
شناسان غربیی انتظیا ی نیسیت؛  وانشناسیان مسیلمان  ا چیه شیده اسیت؟ آییا پیوسیته بایید از  وان

یی که هاحوزه وانشناسان چیزی  ا بیابند و سپس ما به خزانه دینی خود مراجعه و تأیید آن  ا بیابیم؟ د  
گیام  ی دینی حرتی برای گفتن دا ند، چرا باید همیشه مقلد و پییرو باشییم؟ چیرا همیشیه یی هاآموزه
، امیا آییا ایین، سرنوشیت حتمیی  ودینم؟  از همه  وانشناسان مسلمان انتظا  تولید دانش میترعقب

 د  ایران عقیم است؟ چنین نیست. شناسی وان وانشناسان مسلمان است؟ و آیا دانش 
 انییدگفتهاسییت. « نفس پژوهشیییاعتمادبییه»ایندییا چیییزی کییم اسییت و آن   سییدیمییبییه نظییر 

نفس د  مقیاس تیردی آن معنیای ی خود. اعتمادبههایتوانمندو  هاداشتهنی باو  به نفس یعاعتمادبه
نفس پژوهشیی بیا  ویییرد ترهنگیی اسیت. اسیت اعتمادبیه میدنظرمشخصی دا د اما آنچه ایندا 

ی ترهنگیی و دینیی خیود هاداشیتهنفس پژوهشی است تا بیه اسالمی نیازمند اعتمادبه شناسی وان
تراتیر از »های ماسیت کیه نشیان داده ی دینی، بخشی اساسی از داشته و ذخیرههاآموزهاعتماد کند. 

های جدید و خالقانه باشد. از تا یخ تحول بخش پژوهشاست؛ بدان باید اعتماد کرد تا الهام«  وز
ی هیاآموزهاین قاعده  ا انتزا  کرد که  توانیمیی از آن گذشت( هانمونهشناختی )که تحقیقار  وان

ها برای پیشبرد مرزهای دانش، از آن توانیمدا ند و « شناختی کشف ناشدهی  وانهاتیقابل»دینی 
مرحله  شد شناختی است اما چیرا بیرای برخیی ایین قاعیده  نیتریعالاستفاده کرد. انتزا ، کا کرِد 

 ؟ مشی  کداست؟ و سبب چیست؟شودینم« انتزا »
 


