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چکیده

کالم کاربردی اصطالحی نوپیدا و تا حـدودی مـبهم اسـت ،و حـداقل سـه معنـا قابـل
تصور است .1 :تمرکز بر مباحث اعتقادی مورد نیاز نسل امروز و حذف مباحثی کـه تـاریخ
مصرف آن منقری شده؛  .2راهکارهای تیثیربخشی معرفـتهـای دینـی در حیـات فـردی و
اجتماعی .3 ،شیوههای هنجارسازی باورهای اعتقـادی .معنـای اول ،تفـاوت بنیـادین بـا علـم
کالم به معنای متعارف و رایج ندارد ،و نسبت میان آن دو ،عموم و خصوی مطلق است ،امـا
کــالم کــاربردی در معنــای دوم و ســوم ،هــویتی متمــایز از کــالم رایـج دارد ،و مشــتمل بــر
مجموعه قواعدی است که مبانی آن قواعد ،برگرفته از دانشهای مختلفی همنون همنـون
اخالق ،تربیت ،جامعهشناسـی و روانشناسـی اسـت .نوشـته حاضـر ،عـالوه بـر تبیـین معـانی
سهگانه و ضرورت و جایگاه آنها ،به نسبت میان هر یک از آنها با علم کالم رایـج پرداختـه
است.
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طرح مسأله
در دوران اخیر ،توصیل پارهای از علوم به وصل «کاربردی» رواج پیدا کـرده اسـت.
ریاضـیات کـاربردی ( ،)Applied Mathematicalمنطـق کـاربردی (،)Applied Logic
اخالق کاربردی ( )Applied ethicsو فلسـفه کـاربردی ( ،)applied philosophyاز ایـن
قبیل است .مراد از واژه «کاربردی» نسبت بـه برخـی مصـادیق ایـن ترکیـبهـا ،تـا حـدودی
روشن است ،و بر همین اساس ،انگیزه افزودن این قید هم آشکار است.
از بــا مثــال ،در بیــان چیســتی «ریاضــیات کــاربردی» ،آن را شــاخهای از ریاضــیات
دانستهاند که از یک سو به کاربرد ریاضـیات در رشـتههـای دیگـر مـیپـردازد (مـدل) ،و از
سوی دیگر سعی دارد مبانی نظری ریاضیات محض را به مبانی عملی نزدیـکتـر کنـد و بـه
عنوان پلی بین ریاضـیات محـض و علـوم کـاربردی عمـل کنـد .ریاضـی کـاربردی واسـطه
ریاضیات محـض و مـدلسـازی ریاضـی بـا رشـتههـای مهندسـی (بـهطـور خـاص در زمینـه
محاسبات مهندسی ،هوش مصنوعی ،خمش تیرها ،طراحی قطعات مهندسی و ابزار دقیـق بـا
تحلیل تنش و کرنش ،بررسی ویژگیهای نـانومواد و نانوکامپوزیـتهـا و مـواد بـه صـورت
تابعی درجه بندی شده ،برنامهریزی حمل و نقل ،تحلیل فرایندهای شکست و خـوردگی در
مواد) ،رشتههای مدیریت (برنامه ریزی ریاضی ،طرح ریزی بهینه) ،اقتصاد (اقتصاد ریاضـی،
تحلیل دادههای مالی ،پیشبینی بازار) ،جغرافیا (تحلیل دادههای کالن اقلیمی در پیشبینی و
برنامهریزی هوشمند در کشاورزی) و پزشکی (تعیین زمـان جـذ یـک دارو ،تعیـین مـدل
ریاضی رگها برای ساخت میکرو-ماشـینهـا و کـاربرد در دارورسـانی هدفمنـد در بـدن،
تحلیل روند رشد سلولهای سرطانی و مدلسازی ریاضی مربوطه و …) است (موضـوعات
تحقیقاتی در ریاضیات کاربردی.)1399 ،
در مورد «منطق کاربردی» نیز تصـریح مـیشـود کـه رشـتهای مسـتقل در کنـار منطـق
صوری و منطق مادی نیست ،بلکه گرایشی است که در آن با بهرهگیـری از قواعـد منطقـی،
سعی دارد جنبه مهارتی و کاربردی را هدف اصلی آموزش منطق قـرار دهـد؛ از ایـن رو در
کتا های آموزشی مربوش به منطق کاربردی چند کـار صـورت مـیگیـرد :از اصـطالحات
پینیده و مغلق رایج در کتا های منطقـی ،اسـتفاده نمـیشـود؛ تنهـا مطـالبی از منطـق بیـان
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میشود که جنبة کاربردی داشته باشد؛ در بیان مطالب از مثالهای ساده و ملمـوس فراوانـی
استفاده میشود (خندان ،1399 ،ص .)17 -16
نسبت به «اخالق کاربردی» ،با اینکه چند دهه از عمـر ایـن اصـطالح مـیگـذرد ،و در
عالم غر منابع متعددی با این عنوان تدوین شده است ،اما به نظـر مـیرسـد هنـوز تعریـل
دقیقــی از ایــن شــاخه علمـی ارائــه نشــده اســت (ر.ک :شــریفی ،1390 ،ص 83؛ جمع ـی از
نویســندگان ،1387 ،ص .)56 -49اخــالق کــاربردی در عبــارتهــایی مختصــر ،ایــنگونــه
تعریل شـده اسـت :کـاربردی کـردن ارزش هـای اخالقـی در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی
(ر.ک :شریفی ،)84 ،1390 ،کاربرد نظریه های کلی اخالقی ،یا احکـام حاصـل از آنهـا در
مسائل خاص اخالقی ،و به عبارت دقیق تر :کاربرد مبانی و معیارهـای اخالقـی در حـوزه یـا
مسللهای خاص (ر.ک :همان.)86 ،
برخی دیگر ،در تعریفی غایت شناختی از اخالق کاربردی گفتهاند:
اخالق کاربردی ،به دنبال دست یافتن به قواعدی خاص تر از قواعد عام اخالقی است
که در شرایط ویژه و موضوعات و موارد مشخ

تر و جزیی تر کـارایی داشـته باشـد؛ هـر

چند که به نظریه های عام مطرح در اخالق هنجاری نیز بی توجه نیست .برخی ویژگی های
اخالق کاربردی عبارت است از .1 :توجه بیشتر به زمینه ها و جزئیات؛  .2تکیه بر معرـالت
کاربردی مسایل و کانون بحران های اخالقی؛  .3برخورداری از روشی ،نـه کـامالً قیاسـی و
نه کامالً استقرایی ،بلکه شـیوه ای کـه بـه اسـتعاره از جـان راولـز ،آن را «موازنـه متفکرانـه»
میخوانند؛  .4توجه مستقیم به موضوعات عملی و کـاربردی در اخـالق؛  .5بررسـی مسـایل
جدید اخالقی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی و علم مطرح شـده اسـت؛  .6پـی جـویی راه
حل های عملی در مورد تعارضات اخالقی و تالش برای ارائه پاسخ هـای جدیـد بـه برخـی
مسایل چالش خیز قدیمی؛  .7تالش بـرای نهادینـه کـردن اخـالق میـان گـروه هـا و جوامـع
مختلل (اخالق کاربردی؛ مفاهیم و کاربردها ،1385 ،ص.)12
و اما اصطالح «فلسفه کاربردی» نیز از این ابهامهـا مصـون نیسـت .اصـطالح فلسـفه در
دهههای اخیر از انحصار متافیزیک خارج شده و در معنایی عامتر شیوع استعمال پیدا کـرده
است ،و بر همین مبنا به شاخههای مختلفی همنون فلسفه اخالق ،فلسـفه دیـن ،فلسـفه علـم،
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فلسفه منطق و ...تقسیم شده است .از سوی دیگر ،تفکیک فلسفه به کاربردی و نظـری بـیش
از آنکه تقسیمی بر اساس موضوع ،روش یا محتوا باشد ،تقسیمی نیازمحور است .کـاربردی
بودن فلسفه از یک سو میتواند به معنای مشارکت آن در مباحث نظری سـایر علـوم باشـد،
مانند مشارکت فلسفه در مباحث کـامالً نظـری مـرتبط بـا علـوم شـناختی ،و از سـوی دیگـر
میتواند به معنای پرداختن به مسائلی باشد که امروزه از نیازهـای اصـلی فـردی و اجتمـاعی
انسان است ،مانند فلسفه برای کودکان ،که در آن رشد تفکر انتقادی کودکان محـل توجـه
است .بر این اساس ،فلسفه کاربردی میتواند طیل وسیعی از مباحث فلسـفی ،از متافیزیـک
و منطق گرفته تا معرفتشناسی و اخالق و ...را در بر داشته باشد (زاهدی ،1393 ،ص.)10
و اما در حوزه دانش کالم نیز در سـالیان اخیـر ،اصـطالح «کـالم کـاربردی» از سـوی
برخی نویسندگان و اندیشمندان مطرح شـده اسـت ،امـا بحـث و گفـتوگـوی چنـدانی در
محافل علمی و در قالب آثار مکتـو  ،پیرامـون آن شـکل نگرفتـه اسـت ،و همـان مباحـث
اندک که در این باره منتشر شده نشان از تلقیهای مختلـل و متبـاین در مقـام کـاربرد ایـن
واژه دارد؛ تلقی هایی که قابل جمع نبوده و صرفا دارای اشـتراک لفظـیانـد .بـا وجـود ایـن
پیشینه بسیار اندک ،و فهمهای متباین ،به تازگی در برخـی رشـتههـای دانـش کـالم ،واحـد
درسی با همین عنوان ،پیشبینی شده است! .از این رو ضرورت دارد آثـار بیشـتری از سـوی
صاحبنظران در با چیسـتی ،مبـانی و شاخصـههـای کـالم کـاربردی منتشـر شـود تـا اوال
نویسندگان و پژوهشگران این عرصه بر معنایی واحد اجماع کرده و از دام مغالطـه اشـتراک
لفظی مصون بمانند ،و ثانیاً ابعاد و زوایای معنای مـورد اجمـاع ،و نسـبت آن بـا کـالم رایـج
عیان گردد.
نظر به تازه بودن ادبیات مفهومی کالم کـاربردی ،درنـگ در مفهـوم آن مـیتوانـد از
برخی سوء برداشتها درباره آن ،که خطر نهادینه شـدن در فرـای کالمـی جامعـه را دارد،
جلوگیری کند .نوشتار حاضر در صدد است به این سؤاالت پاسخ دهد که :کالم کـاربردی
دقیقاً به چه معنا یا معانی است ،و چه نسبتی با علم کالم به معنای رایج و مصطلح دارد؟ و از
چه میزان اهمیت برخوردار است؟ .در مورد پیشینه بحث ،به غیر از یک مقاله و یک نشست
علمی (که در ضمن مباحث ،به آنها اشاره خواهد شد) ،موردی یافت نشد.
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واژه مرکب «کالم کاربردی» -چنانکـه گفتـه شـد -تـا کنـون رواج چنـدانی نداشـته
است ،اما در همان موارد محدود ،حد اقل در سه معنای متفاوت استعمال شده است:
 .1معنای اول :روزآمد کردن دانش کالم مطابق نیاز نسل امروز
گــاهی مــراد از کــالم کــاربردی ،پــاالیش کــالم موجــود ،و تیکیــد بــر آن دســته از
موضوعات و مسائل و شبهات اعتقادی است کـه دغدغـه ذهنـی نسـل امـروزی اسـت .ایـن
موضوعات و مسائل و شبهات بر دو دسته است .دسته اول ،مواردی است کـه اختصـاص بـه
نسل حاضر نداشته و در همه اعصار با شدت و ضعل ،فکر بشـر را بـه خـود مشـغول کـرده
است؛ مباحثی همنون :خلقت جهان ،جبر و اختیار ،قرا و قدر ،شـرور ،و سرنوشـت انسـان
پس از مرگ .دسته دوم ،مسائل نوپدیدی است که در گذشته مطرح نبوده و یا کمتر مطرح
بوده ،اما اکنون در پی عوامل مختلفی همنون سرعت تعـامالت فرهنگـی جوامـع مختلـل،
پیشرفتهای علوم تجربی و انسانی ،و تحوالت نظامهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بـرای
انسان ها مطرح شده ،و زمینه تجدید نظر در نگـرش او بـه مبـدء هسـتی و حقـوق و وظـایل
انسان در قبال خالق جهان ،انسانهای دیگر و عـالم طبیعـت را ایجـاد کـرده اسـت .مباحـث
دسته دوم ،در قرن اخیر معموالً با عنوان «کـالم جدیـد» یـا «مسـائل جدیـد کالمـی» مطـرح
میشود.
اصطالح دیگری کـه معـادل ایـن معنـا از کـالم کـاربردی اسـت ،اصـطالح «معـارف
کاربردی» است ،که اخیراً اثری هفت جلدی مشتمل بر سلسـله مباحـث اعتقـادی ،بـا همـین
عنوان منتشر شده است ،و در مقدمه اثر ،در بیان مـراد از اصـطالح مـذکور ،بـه ایـن مطلـب
اشاره شده است (جمعی از نویسندگان ،1397 ،ج ،1ص .)17
اصطالح کالم کاربردی در این استعمال ،خالی از ابهام بـوده ،و مـدلول تصـوریِ آن،
مطابق با مراد استعمالی و مراد جدی است .تعریفی که یکی از نویسندگان ارائه کرده است،
می تواند ناظر بـه همـین معنـا باشـد؛ هرچنـد تعریـل روشـنی نیسـت .وی در تعریـل کـالم
کاربردی میگوید« :کالم کاربردی عبارت است از کـاربرد مبـانی و معیارهـای کالمـی در
تقریر یا اثبات یک مسلله یا موضوع خاص اعتقادی مورد نیاز جامعه ،با توجه به روش هـای
متفاوت مکاتب کالمی در استفاده از منابع وحیانی ،برهانی ،عرفـانی و تجربـی یـا تلفیقـی از
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آنها» (محمدی ،1394 ،ص .)81
این تعریل ،دارای ابهام شدید است؛ مـراد از «کـاربرد مبـانی و معیارهـای کالمـی در
تقریر یا اثبات یک مسلله اعتقادی» چیست؟ حل مسیله اعتقادی با معیارها و قواعد کالمـی-
صرفنظر از مسامحه در تعبیر -هرگز نمیتواند تفاوت کالم متعـارف و کـالم کـاربردی را
نشان دهد .آننه می تواند تمایز کالم کاربردی را نشان دهد ،همان قیـد «مسـلله یـا موضـوع
خاص اعتقادی مورد نیاز جامعه» است ،که بایستی به همان بسنده میشد ،و در این صورت،
به همان تعریل مذکور در این نوشتار برمیگردد.
 .1-1نسبت معنای اول با کالم رایج
کالم کاربردی به این معنا ،تفاوت ماهوی با علم کالم متعارف و رایج ندارد ،بلکه بـر
این مبنا که کالم جدید (مسائل جدید کالمی) را بخشی از علم کالم بـدانیم و نـه در مقابـل
آن -که قول برگزیده هم همین اسـت -نسـبت میـان کـالم کـاربردی و علـم کـالم ،نسـبت
عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی کالم کاربردی ،بخشی از میراث عظیم مباحث اعتقادی
است که روز به روز ،در حال اصالح و تکمیل و تعمیق است.
کاربردی کردن کـالم بـه ایـن معنـا ،عبـارت اسـت از تمرکـز بـر مباحـث مـورد نیـاز
مخاطبان امروزی ،و حذف مباحثی که به تاریخ علم کالم پیوسته و فاقـد کـارکرد در عصـر
کنونی است .کالم کاربردی ،در کنار این پاالیش ،مترمن چند فعالیـت و اقـدام دیگـر هـم
است .1 :نوآوری در تبیین اعتقادات ،و عرضه مباحث اعتقادی متناسـب بـا سـطوح مختلـل
سنی و تحصیلی؛  .2بازنگری و نوآوری در استداللها و دفاعیهها و روشهـای مواجهـه ،بـه
منظور افزایش ضریب اقنـاع و نفـوذ؛  . 3توجـه بیشـتر بـه مسـائل و شـبهات نوپدیـد و تولیـد
پاسخهای متنوع برای جدیدترین شبهات.
 .1-2ضرورت و نقش کالم کاربردی به معنای اول
کالم کاربردی به این معنا ،با تجمیع مباحث مـورد نیـاز زمانـه حاضـر -اعـم از مسـائل
قدیمی و مستمرت مورد نیاز و مسائل جدید و نوپیدا -و پیراستن علـم کـالم از مباحـث صـرفاً
تاریخی ،می تواند نقش و رسالتی تاریخی برعهده گیرد .این نقش عبـارت از پایـان دادن بـه
نزاعها و اختالفات چند دهه اخیر در باره نسبت کالم قـدیم و کـالم جدیـد ،و منـزه کـردن
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کالم از نسبتهایی همنون عدم کارآیی ،جدلی و غیر برهـانی بـودن و  ...اسـت ،کـه البتـه
تفصیل این مطلب مجال دیگری میطلبد.
با این توضیح ،ضرورت کالم کاربردی هم روشن میگردد.
البته قید «کاربردی» تا زمـانی موضـوعیت دارد ،کـه ایـن نقیصـه در کـالم رایـج بـاقی
است ،و اما بعد از پاالیش علم کالم از مباحث غیر ضرور و تنظیم مباحث ضروری -اعـم از
مباحــث کــالم قــدیم و کــالم جدیـد -در یـک نظــام یـکپارچــه و منطقـی ،ایـن قیـد نی ـز
موضوعیت خود را از دست میدهد.
 .2معنای دوم :راهکارهای تأثیربخشی معرفتهای دینی در حیـات فـردی و
اجتماعی
معنای دیگری که از عبارات برخی نویسندگان برداشت میشود ،با معنای اول به کلی
متفاوت است .دغدغه طراحان کالم کاربردی در این معنا ،مسیله شـکاف میـان دانسـتههـای
اعتقادی اشخاص با عمل و سبک زندگی آنها است .این پرسش همواره مطـرح بـوده اسـت
که چرا انسانها در موارد بسیار ،به لـوازم معرفـتهـای کالمـیِ خـود ملتـزم نیسـتند ،و ایـن
معارف در اعمال آنها تجلی و نمود پیدا نکرده ،بلکه در تعـارض بـا آن معـارف اسـت؟ در
جستوجوی پاسخ به این دغدغه مهم و سرنوشتساز ،به این اندیشه راه یافتهاند که کالمـی
متفاوت از کالم رایج ،به منظور عالج این درد ابداع کنند .با این توضـیح ،کـالم کـاربردی
مشتمل بر مجموعه مباحثی خواهد بود کـه راهکارهـای تیثیربخشـی معرفـتهـای دینـی در
حیات فردی و اجتماعی را نشان دهد.
عبارتی که برخی پژوهشگران در تعریل کالم کاربردی ارائه کردهانـد ،نـاظر بـه ایـن
معنا است« :کـالم کـاربردی عبـارت اسـت از مجموعـه مطالعـات راههـای تحقـق باورهـا و
مقوالت کالمی در محیط زندگی فردی و اجتماعی انسان .کـالم نظـری معـاد و توحیـد را
اثبات می کند و کالم کاربردی تالش می کند آن را به عرصه عملی وارد کنـد» (سـبحانی،
.)1396
ایــن عبــارت ،شــبیهســازی شــدهی یکــی از تعــاریل اخــالق کــاربردی اســت؛ یعنــی:
«کاربردی کردن ارزش های اخالقی در زندگی فردی و اجتماعی» (ر.ک :شـریفی،1390 ،
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 ،)84و البته از جهاتی مورد تیمل است:
 .1در این تعریل ،سخن از «تحقـق بـاور در محـیط زنـدگی» رفتـه اسـت کـه تعبیـری
مسامحه آمیز و مبهم است؛ زیرا باور ،در نفس انسان تحقق مییابد نه در محیط زنـدگی .در
توجیه عبارت میتوان گفت مراد از این تعبیر ،تحقق آثار و لوازم خارجی باور است.
 .2اشکال دیگرِ این تعریل ،عطل واژه «مقوالت» بر واژه باور است .مراد از مقوالت
در اینجا روشن نیست .در بهترین توجیه ،میتوان آن را مرادف واژه بـاور فـرض کـرد ،کـه
البته به دلیل وضوح معنایی لفظ باور ،نیازی به آن نیست و حذف آن ،سزاوارتر است.
 .3واژه «باور» در این تعریل بـه چـه معناسـت؟ اگـر مـراد ،تصـدیق قلبـی -در مقابـل
تصدیق عقلی و منطقی -است ،در حوزه اعتقادات ،معادل «ایمان» خواهد بـود .آننـه مـورد
توافق نسبی است ،شکاف میان معرفت و تصدیق عقلی و عمل اسـت ،و امـا در بـاره نسـبت
ایمان و عمل ،اعتقاد به وجود چنین شکافی محل تیمل اسـت ،و بلکـه یکـی از راهکارهـای
ارائه شده در مسیله «شکاف میان معرفت و عمل» نقش رخنهپوشی ایمـان اسـت ،یعنـی اگـر
معرفت عقلی به مرحله تصدیق قلبی (ایمـان) صـعود کـرد ،عمـل را بـه دنبـال خواهـد آورد
(ر.ک :اکبریان .)101 ،1391 ،بر اساس این دیدگاه ،مسیله «شـکاف میـان معرفـت و عمـل»
یک گام به عقب رفته و تبدیل میشود به مسیله «شکاف میان معرفت و باور» ،یعنی بایـد بـه
دنبال راهکار برای تبدیل معرفت به باور بود؛ چرا که اگر باور (ایمان) حاصل شد ،عمل هم
َ
َ
َ َ
َ
يْا َرق
در پی آن خواهد آمد .احادیثی همنون« :ال ي ْ ن َّذ ِ َّن ا ي
يآ ي ْ نا يوها ي ُ ْالُ ِآ يوال ْ
َ
يْ َرق يوه ي ُ ْلَُ ِآ» (زانی و سارق ،در حین زنـا و سـرقت ،دارای ایمـان نیسـتند)
َّذْ َرق ا ي
ِ
يآ ْ
(جمعــی از علمــاء ،1381 ،ص )294 -293و« :اَالْیمــانُ وَ الْعَمَــلُ اَخَــوانِ تَوبممــانِ وَ رَفیقــانِ
الیَفْتَرِقانِ» (ایمان و عمل همزاد یکدیگر و دو قلو هستند و همنون دو رفیقى هسـتند کـه از
یکدیگر جدا نمىشوند) (تمیمی آمدی ،1366 ،ص )46نیز این مطلب را تیییـد مـیکنـد ،و
به موازات افزایش ایمان ،تخلل در مقام عمل کاهش مییابد.
حاصل سخن آنکه :پیشفرض این تعریل ،پذیرش «شکاف میان باور و عمل» اسـت؛
در حالی که آننه مورد پذیرش است« ،شکاف میان معرفت و عمل» است ،و میـان معرفـت
و باور فرق است .اگر منکر شکاف میان باور و عمـل شـدیم ،و عمـل مطـابق بـاور را اثـر و
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نتیجه طبیعی باور دانستیم ،تعبیر «راههای تحقق باورهـا در محـیط زنـدگی» تعبیـر صـحیحی
نخواهد بود.
 .3معنای سوم :شیوههای هنجارسازی باورهای اعتقادی
هنجارهای فرهنگی یـک جامعـه ،بیـانگر هویـت و موجودیـت آن جامعـه اسـت و در
تشویق افراد به عمل بر طبق آن هنجارها نقش مؤثری ایفا مـیکنـد .در حـل مسـیله شـکاف
میان معرفت و عمل ،یکی از راههای مؤثر در پوشش این شکاف ،هنجار سازی آمـوزههـای
اعتقادی است .وقتی آموزه های اعتقادی تبدیل بـه هنجـار شـد و جزئـی از فرهنـگ جامعـه
گردید ،جنبه بازدارندگی آن ،انگیزه افراد در عمل به آموزههـای مـذکور و عـدم ارتکـا
اعمال منافی آن را تقویت میکند .همین امر ،کنشگران عرصه اجتمـاعی و متکلمـانی کـه
پاسداری از عقاید مؤمنان و ترویج عقاید دینی مهمتـرین دغدغـه آنهاسـت ،را بـه ایـن سـو
مــیکشــاند کــه بــرای تبــدیل آمــوزههــای دینــی بــه فرهنــگ و هنجــار اجتمــاعی ،و زدودن
هنجارهای متعارض با این آموزهها چه باید کرد؟
یکی از معانی کالم کاربردی -و یـا بخشـی از مباحـث آن -مـیتوانـد مسـیله شـکاف
عقاید و فرهنگ -و به تعبیر دیگر :شکاف باورهای فردی و هنجارهای اجتمـاعی -باشـد .از
عبارتی که از برخی پژوهشگران نقل کردیم ،میتوان این معنـا را نیـز اسـتنباش کـرد (ر.ک:
سبحانی.)1396 ،
در ادامه نوشتار ،به ارزیابی این دو معنا -از طریق تبیین نسبت آن دو با کـالم رایـج ،و
ضرورت و اهمیت آن -میپردازیم.
 .4نسبت معنای دوم و سوم با کالم رایج
برای روشن شدن نسبت دو معنای اخیرِ کالم کاربردی با علم کالم رایـج و متعـارف،
الزم است مروری بر موضوع ،مسائل و اهداف علم کالم صورت گیرد .هـر چنـد در تعیـین
موضــوع علــم کــالم اختالفــات گســتردهای وجــود دارد (ر.ک :ربــانی گلپایگــانی،1398 ،
ص ،)30 -27اما صرفنظر از جزئیات این اختالفات ،میتـوان «عقایـد دینـی» را بـه عنـوان
قدر مشترک این اقوال دانست .بر این اساس ،مسائل علم کالم ،مجموعه مباحث مربـوش بـه
جهانبینی (شامل خداشناسی ،جهانشناسی ،انسانشناسی) اسـت کـه از سـنخ هسـتهـا (در
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مقابل بایدها و نبایدها) و مربوش به حوزه بینش و معرفت و عقیده است ،و در مقابـل آن ،دو
حوزه فقه و اخالق قرار دارد که ناظر به حقوق و وظایل انسان (بایـدها و نبایـدها) از منظـر
دین است .هدف و رسالت علم کالم نیز استنباش ،تنظیم ،تبیین و اثبات عقاید دینـی و دفـاع
از آنها و پاسخ به شبهات است.
این تقسیمبندی در راستای هدف محوری بعثت انبیاء است .انبیـای الهـی بـرای عرضـه
برنامه جامع سعادت انسان مبعوث شـدند .محتـوای ایـن برنامـه ،در دو کلمـه قابـل تلخـی
َ َ
َ
َ
ِّار ِ يُااَْ ْم يسايِّن ت َ ََ ْم يو
است :ایمان و عمل صـالح (« يو َّذ ِان ي
نُاا َّ يو يُالا َّ ِ
يآ ي
َّذصا ذح ذياكيف ي
َ
َ
َ
اد َخلياَِ ْم فَاي
َّذصا ذَح َ ذيا ْ
ذياي ْج َ يياَِ ْم يَ ْا يْ يآ َّذ ِني را ن َّ ييعْ يالا ي  ...يو َّذ ِان ي
نُاا َّ يو يُالا َّ ِ
يآ ي
َّذص ذ َ َحيآ»؛ عنکبوت 7 :و  .)9ایمان ،عمل قلـب اسـت ،و عمـل صـالح ،مربـوش بـه جـوارح
ِ
است .از این دو ،عمل صـالح متوقـل بـر ایمـان و در طـول آن اسـت ،و امـا ایمـان ،عملـی
اختیاری و متکی بر معرفت است ،و متعلق ایمان ،همان معارف و عقاید دینی است ،که علم
کالم ،متکفل تبیین ،اثبات و دفاع از آنهاست.
بر ایـن اسـاس ،نقـش علـم کـالم ،تحصـیل یکـی از مقـدمات ایمـان (بـه عنـوان فعـل
اختیـاری) اســت .حصــول برخـی از مقــدمات فعــل اختیـاری ،لزومـاً منجــر بــه ذی المقدمــه
نمیشود .تا زمانی که جزء اخیر علت تامهی فعل اختیاری -یعنی اراده -حاصل نشـود ،فعـل
(ایمان) محقق نمیشود .اما بررسی این مسیله که عـالج پُـر کـردن شـکاف میـان معرفـت و
ایمان -به عنوان عمل اختیاری( -و یا معرفت و عمل) چیست ،در حیطه رسـالت علـم کـالم
نیست .در باره ایمان ،آننه در علم کالم مورد بحـث واقـع مـیشـود ،حـد اکثـر مربـوش بـه
ماهیت و آثار و احکام ایمان (و مقابل آن ،یعنی کفر) است .مسیله شـکاف میـان معرفـت و
عمل ،از مباحث میان رشتهای ،و مربوش به حوزه تربیت و اخالق و روانشناسی تربیتـی و ...
است ،که از دیرباز مورد بحث قرار دادهاند.
ممکن است گفته شود :چه اشکال دارد که امروزه ایـن مباحـث را هـم در علـم کـالم
داخل کنیم؛ چنانکه بسیاری از مسائل جدید کالمی در کالم سنتی داخـل نبـود و بـه مـرور
زمان داخل شد؟
پاسخ این است که دخول یا عدم دخول یک مسیله در این علم ،مانند هر علـم دیگـر،
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تابع ضابطه و مالک است ،و ضابطه ،همانا انطباق و تناسب با موضوع و غایـت و روش ایـن
علم است ،و این مباحث ،منطبق بر موارد مذکور نیست .بنابراین ،با افزودن قیدی ماننـد قیـد
«کاربردی» بر عنوان علم کالم ،ماهیت علم کالم تغییر نمیکنـد ،تـا مجـوهزی بـرای ادخـال
چنین مباحثی در علم کالم گردد .و البته ،عدم دخول این مباحث در علم کالم ،نه منقصـتی
برای علم کالم بوده و نه از کارآمدی و فایدهمندی آن میکاهد .علم کالم -چنان که ذکـر
شد -متکفـل تشـخی

سـره از ناسـره در متعلقـات ایمـان ،و تبیـین و اثبـات و دفـاع از ایـن

متعلقات است ،و ایمان ،محرتک عمل ،و در رتبهای مقدم بر عمل نشستهاست.
با توضیحات ارائه شده ،تکلیل معنای سوم کالم کـاربردی (شـیوههـای هنجارسـازی
باورهای اعتقادی) هم معلوم میشود؛ یعنی نه تعیین هنجارها و ضد هنجارها ،و نه شیوههـا و
ابزار هنجارسازی و تبدیل معارف اعتقـادی بـه هنجارهـای اجتمـاعی ،در حیطـه علـم کـالم
نیسـت .تعیـین هنجارهـا و ضـد هنجارهـا در حیطــه دو دانـش فقـه و اخـالق اسـت ،و تبیــین
مکانیسمها و فرایندهای هنجارسازی نیز در حیطه علـم جامعـهشناسـی و دانـشهـای مـرتبط
است.
بنابراین ،هر چند ضرورت و اهمیت بحث از دو مسیلهی «شکاف میان معرفت و عمل»
و «فرایند تبدیل معرفت به هنجار» بر کسی مخفی نیست ،اما سخن در ارتباش این دو بـا علـم
کالم است .جایگاه این دو ،نه علم کالم به معنای رایج ،و نه «کالم کاربردی» به معنـای اول
از سه معنای مذکور در این نوشتار است.
 .5ضرورت کالم کاربردی به معنای دوم و سوم
مسیله شکاف میان معرفت و عمل ،همواره مورد توجه مکاتب اخالقـی بـوده ،و هنـوز
هم بحثی زنده و معرکه آراء است .این بحث در فلسفه اخالق ارسطو تحت عنـوان آکرسـیا
مطرح شده است که نـاظر بـه بحـث اتحـاد معرفـت و فرـیلت افالطـون اسـت .در دیـدگاه
سقراش و افالطون ،علت موثر بر عمل ،صرفا معرفت است ،بـه گونـه ای کـه هـیچ علتـی در
مقابل معرفت روشن نمی تواند مانع عمل شود .ارسطو با قبول تاثیر معرفت بر عمل اخالقی،
بر این عقیده بود که میل و نفس انسانی این توانایی را دارد که گاه به رغـم معرفـت و حتـی
معرفتی روشن ،مانعی را بر سر راه عمل اخالقی ایجاد نماید .او بـرای تحقـق عمـل ،چنـدین
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علت را به صورت پراکنده در نظریه های اخالقی خـود بـر مـی شـمرد و مبـانی عمـل را در
امور متعدد جستو جو مینماید .از نظـر ارسـطو ،امیـال ،کـه از تخیـل نفـس ناپرهیزگـاری
برخاستهاند ،این امکان را دارند که گـاه شـرایطی ایجـاد نماینـد تـا انسـان دسـت بـه عملـی
برخالف علم و شناخت عقالنی خود بزند .در چنین شرایطی کـه انسـان بـا علـم بـه فرـیلت
بودن یک عمل برخالف آن رفتار میکند ،میشود چنین گفت که علم انسان بـه فراموشـی
سپرده شده است .ارسطو این ضعل اخالقی را به وجود میـل و شـوق در انسـان نسـبت مـی
دهد ،امری که با مقابله با آن ،عمل اخالقی تحقق پیدا میکند (جـوادی -صـیادنژاد،1388 ،
ص.)1
این بحث ،بعد از ارسطو تا کنون ادامه داشته و اندیشمندان مسلمان نیز با الهام از آیات
و احادیث معصومان علیهم السالم ،راهحلهایی ارائه کـردهانـد .گـاهی بـا توسـل بـه آمـوزه
قرآنی «شاکله» (اسراء )84 :در صدد حل مسـیله برآمدنـد (ر.ک :ایـزدی ،1397 ،ص -107
 ،)126و گاهی نیز از عنصر «ایمـان» در ایـن مسـیر سـود جسـتهانـد (ر.ک :اکبریـان،1391 ،
 ،)120 -101و یا از نظریه اعتباریات بهره گرفتهاند (ر.ک :حقی ،احمـد و دیگـران،1397 ،
ص .) 209 -187نکته قابل ذکر این است که هرچند در غالب این آثار ،بـر معرفـت و عمـل
اخالقی تیکید شده است ،اما این قید -چه در اصل مسیله و چـه در راهکارهـای پیشـنهادی-
موضوعیت نداشته ،و معرفت اعتقادی از یک سو ،و اعمال مشمول باید و نبایدهای فقهی از
سوی دیگر را هم فرا میگیرد.
با این توضیحات معلوم میشود این مسیله ،از سنخ ضرورتهای بر زمین مانـده نیسـت
تا دغدغهمندان عرصه دانش کالم ،در صدد ادخال آن در مباحث کالمی برآیند.
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دستاورد پژوهش حاضر را میتوان در موارد ذیل خالصه کرد:
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و اجماعی حاصل نشده و مبتال به ابهام و اشتراک لفظی ،و حـد اقـل دارای سـه معنـا اسـت:
روزآمد کردن دانش کالم مطابق نیاز نسل امروز؛ راهکارهای تیثیربخشی معرفتهای دینـی
در حیات فردی و اجتماعی؛ و شیوههای هنجارسازی باورهای اعتقادی.
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کالم جدید میتواند ایفا کند ،از اهمیت و ضرورت برخوردار است .نسبت این معنا با کالم
رایج و مصطلح نیز عموم و خصوص مطلق است .البته قید «کاربردی» تا زمـانی موضـوعیت
دارد ،که این نقیصه در کالم رایج باقی است ،و اما بعد از پاالیش علم کالم از مباحـث غیـر
ضرور و تنظیم مباحث ضروری -اعم از مباحث کالم قدیم و کـالم جدیـد -در یـک نظـام
یکپارچه و منطقی ،این قید نیز موضوعیت خود را از دست میدهد.
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مسیله ،علم کالم نیست .علم کـالم عهـدهدار تبیـین ،اثبـات و دفـاع از متعلـق بـاور و ایمـان
(عقاید دینی) است ،و اما مکانیسم شکلگیری ایمان و باور -به عنوان عمل اختیاری قلـب-
و مسیله شکاف میان معرفـت و عمـل ،در حیطـه علـم کـالم نیسـت ،بلکـه از مباحـث چنـد
رشتهگی حوزههای تربیت و اخالق و روانشناسی تربیتی و  ...است.
 .4معنای سوم کالم کـاربردی -همنـون معنـای دوم -خـارج از حیطـه علـم کـالم و
رسالت متکلم است .تعیین هنجارها و ضد هنجارها در حیطه دو دانش فقه و اخالق است ،و
تبیین مکانیسمها و فرایندهای هنجارسـازی نیـز در حیطـه علـم جامعـهشناسـی و دانـشهـای
مرتبط است.
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