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هر گونه ارتباطی در زندگی انسان وابسته به کالم است. بنابراین شناخت حقیقت کالم و کالم 
رود. این موضوع از رین موضوعات کلیدی برای او به شمار میتحقیقی به عنوان یکی از مهم

ها با هم ای دیگر به انواع روابط انسانای به رابطه خدا با انسان و انسان با خدا و از جنبهجنبه
پردازد. انواع تألیف کلمات، انواع قصد و خطاب، انواع تکلم منجر به پیدایش انواع کالم و می

در این بروز آنچه از کالم جاری شده و گردد. سن و حکمت میهای رحمت، ُحبروز جلوه
ماند اراده خداوند است که به کالم حقیقی شناخته شده و الزم است هر کالم دیگر باقی می

    اعتبار و ارزش خود را از آن اخذ کند.

ن است که با آن بسیار فاصله داریم. آ حقیقتی لماتي که با آن روبرو هستیم دارایسیاري از کب
شود متفاوت یکه از آن اراده م یمعنای یود ولشینقل م کلمه توسط افراد و اشخاص متعددی

مختلف با هم تفاوت داشته  یهاممکن است همان کلمات توسط یک فرد در زمان حتیاست. 
تواند کلمات را با یمشاهده کرد م و بردیپاعجاب انگیز به این تفاوت  زمانیانسان  .باشد

 یان کند. شنود و بب یمقاصد مختلف
یگر بار لحن را تغییر از آن اراده کند و د یدیگر تلفیق کند و معنای یلحن را با کلمه و ایکلمه

 دیگر را منظور نماید. و ... دهد و معنای
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درست یا و از این اعجاز به شکل اعجاز کلمات و تأثیر آن را متوجه شد. انسان به تدریج 
 .اشتباه به حق یا ناحق استفاده کرد

 َعَقُلوُه ما َبْعِد مِْن ُیَحرُِّفوَنُه ثُمَّ اللَِّه َکالَم َیْسَمُعوَن ِمْنهُْم َفریٌق کاَن َقْد َو لَکُْم ُیْؤِمُنوا َأْن َفتَْطَمُعوَن َأ
  1َیْعَلُموَن هُْم َو

 را خدا سخنان آنان از گروهی آنکه با بیاورند؟ ایمان شما به[ اینان] که دارید طمع آیا
 .دانستندمی هم خودشان و کردند،می تحریف فهمیدنش از بعد را آن سپس شنیدند،می

دانیم و به کالم می دارکالم در زندگی ما امری نامانوس نیست تقریبا همه علوم خود را وام
هایمان، از القائاتی که به هایمان گرفته تا فرمانخوبی به ارزش آن واقفیم. از درخواست

ر اثر کالم و به وسیله آن تحقق د...همه و همه و شویم کنیم و القائاتی که میدیگران می
 یابد.می

های اجتماعی نقش کالم نه در ادبیات بلکه در تار و پود هنر و نه در هنر بلکه در همه عرصه
تری از همه مهمو  تاثیرگذار است.های تفکر و تعقل در تمام حوزهدارد و محوری و کلیدی 

و سیر معنوی آگاه  تآسمان و طریق هدای هایو ما را از راه عهده داردبر را وحی الهی انتقال 
 سازد.می

ترین نقاط کلیدی تفهیم و یکی از مهم به عنوانآن مندی از آشنایی با ساختارهای کالم و بهره
ساختارشناسی و اصول شناسی و مبانی الزم است لذا تفهم، تعلیم و تعلم، ارتباط و تأثیر است 
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لعه قرار بگیرد و تا متناسب با نیازها ضروری و کاربردهای آن به صورت بنیادی مورد مطا
 های الزم جهت استفاده جزیی از آن با اتکاء به وحی و روایات مشخص گردد.مهارت

کتاب حاضر در ادامه سه کتاب تدبر در اسماء، کتاب و کلمه سعی دارد تا اندکی به این رسالت 
دیگری از قبیل موارد زیر نیز های مختلف در عین حال بررسی کالم از جنبه خطیر بپردازد.

 مورد تأکید است. 
کالم در فضای ارتباط خدا با انسان و انسان با خدا رکن اصلی است. لذا بحث از آن در  .1

 مباحث مربوط به عبودیت و معنویت امری ضروری است.
کالم در فضای ارتباطات مردم با هم به عنوان رکن اصلی است. لذا بحث از آن در  .2

 باشد. ی ضروری میمباحث اجتماع
کالم در فضای تعامالت مردم و داد و ستدهای آنها به عنوان رکن اصلی است. لذا  .3

 بحث از آن در مباحث حقوق امری ضروری است.
کالم در فضای تعلیم و تزکیه به عنوان رکن اصلی است. لذا بحث از آن در مباحث  .4

 مربوط به تعلیم و تزکیه امری ضروری است.
هنر، رسانه و تبلیغ به عنوان رکن اصلی است. لذا بحث از آن در کالم در فضای  .5

 مباحث هنری و تبلیغی امری ضروری است.
کالم در فضای حاکمیت و حکومت به عنوان رکن اصلی است و همه بایدها و نبایدها  .6

 سازی امری ضروری است.منوط به آن است. لذا بحث از آن در مباحث مربوط به نظام
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اهمیت  آید،ها و بسترهایی که در آن کالم به عنوان رکن اصلی به حساب میبا توجه به فضا
و  شود. در این صورت ادبیات به عنوان عطیهاین موضوع و نیز پیچیدگی آن مشخص می

تواند زندگی فردی و اجتماعی انسان را دگرگون کند و به عنوان هم میموهبتی الهی به بشر 
تواند به عنوان محصول تحوالت و یا سوب شود و هم میعامل تحوالت و یا هلاکت او مح

 انحرافات بشر مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. 
طبیعی است گستردگی بحث در خصوص کالم، بیم ادا نکردن حق مطلب در مباحث یاد شده 

 افزاید که از خداوند منان رئوف رفع هر نقصی در این زمینه را خواهانیم.در کتاب را می
ن الزم است تذکر داده شود همراه با کتاب حاضر دو کتاب دیگر با عناوین تدبر ادبی در همچنی

های آن نگاشته شده است که به دلیل وجود این دو کتاب از بیان برخی رابطه با کالم و ویژگی
مطالب در رابطه با ساختار کالم و اجزای آن خودداری شده است که پژوهشگر محترم الزم 

 اوین یاد شده در این دو کتاب را مطالعه نماید.   است حداقل عن
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 جاری در زندگیفصل پنجم: کالم 
 دهی زندگی با کالمفصل ششم: سامان
 خاتمه: آداب کالم
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