رهیافتی به حروف مقطعه
مْاً اٍذیٔ غزاب
حزٗف ّقغؼ ٚاس راسٛای تشره قزآٓ اعت ٗ چٖآ م ٚىفت ٚإذ مغی جش خ٘د پیاّثز ٗ خذای اٗ اس
ّؼٖای اصیٌ ٗ ٗاقؼی آٓ آىإ ٙیغت .اّا اس دیزتاس اس ع٘ی دإؾْٖذآ ػَُ٘ قزإٓی ٗ ّفغزآ ،تالؽٜایی
در جٜت یافتٔ ّؼٖای إٜٓا ص٘رت ىزفت ٚاعت .ایٖل ت ٚتزخی اس احزات ٗ ّؼإی ٗ ّفاٛیْی م ٚتا
درٕو در ایٔ حزٗف تٕ ٚظز رعیذ ٙاعت اؽارّ ٙی ؽ٘د:
 .1احز ّؼٖی ج٘یی :آدّی در تزاتز ٗع٘ع ٚای م ٚایٔ حزٗف تزای یافتٔ ّؼٖای خ٘د در جإؼ ّی
ریشٕذ ،ت ٚعختی ّی ت٘إذ ّقاّٗت مٖذ .احغاط ّی مٖذ تا ىذر اس عزّ إٜٓا ٗ ػذُ ت٘ج ٚتذإٜا ،ىٖاٛی
اىز ٕ ،ٚغثٖی داؽت ٚاعت .یل ّؤّٔ ٗقتی ت ٚعزاؽ قزآٓ ّی رٗد تا یل ّحقق تفاٗت تغیار دارد؛
ّؤّٔ تا ایٔ إيیش ٙمتاب را ّی ىؾایذ م ٚتؾٖيی رٗحؼ را عیزاب عاسد ٗ م٘ری دً ٗ دیذ ٙاػ را اس
ّیآ تزدارد ،راٛ« ٙذایت» خ٘یؼ را مؾف مٖذ ٗ تذآ عزعپارد .اس ایٔ رٗ ؽایذ تیؾتز اس یل ّحقق
احغاط غثٔ مٖذ اىز تی یافتٔ ّؼٖایی ،تا اػتقاد ت ٚداؽتٔ ّؼٖایی عخت قذعی در پؾت ایٔ حزٗف،
اس عزّ إٜٓا تيذرد .حتی ْٛیٔ م ٚدر ؽنٌ ػ٘اّإ ٚآٓ ّی ؽٖ٘یِ مّ ٚی ى٘یٖذٛ« :یچ مغی اس راس ایٔ
حزٗف ،جـش خذا ٗ پیاّثز(ؿ) آىـإ ٙیغت» ٗ ،ایٔ عخٔ را تا ٍحٔ ّحتاعإ ٚای حامی اس تؼجة ٗ
ؽيفتی ٗ راسآّیشی ٗ قذاعت تز ستآ ّی رإٖذ ،م ٚاس تؾٖيی ّؼٖی ج٘یی إٓــآ ٗ ،اس
ّؼإی ػْیق ٗ قذعی م ٚتزای ایٔ حزٗف قائَٖذ حنایت ّی مٖذ .ایٔ احز رٗآ ؽٖاعإ ٚحزٗف تز
خ٘إٖذ ٙقزآٓ ـ چ ٚػاٍِ ٗ چ ٚػاّی ـ ؽایذ ّ ِٜتزیٔ ٕقؼ إٜٓا ٗ ارسؽْٖذ تزیٔ ٛذفی تاؽذ مٚ
خذإٗذ تا قزاردادٓ إٜٓا در آغاس تزخی اس ع٘رٛ ٙا اراد ٙفزّ٘د ٙاعت.
 .2ایجاد فزٗتٖی ٗ آّادىی رٗحی تزای دریافتٔ ّفاٛیِ تؼذی :خ٘إٖذ ٙاس  ِٛآغاس م ٚچؾْؼ در
اتتذای ع٘ر ٙت ٚایٔ حزٗف ّی افتذ ،تزای ّغاٍثی م ٚتؼذاً خ٘اٖٛذ آّذ ،ح٘س ٙدیيزی ّی ىؾایذ مٚ
ماّالً تا ح٘سٛ ٙز ّغَة دیيز ٕشد اٗ تفاٗت دارد.
ٗامٖؼ عثیؼی ٗ اٍٗی ٚإغإٜا ػّْ٘اً در تزاتز پذیذٛ ٙای ّزّ٘س ٗ ٕاؽٖاخت ٚـ اىز ٗحؾت آفزیٔ
ٕثاؽٖذ ـ عن٘ت ٗ مٖجناٗی اعت ،اّا ْٛزا ٙتا تغَیِ عاختٔ ٗ عامٔ ْٕ٘دٓ إيیشٛ ٙای دیيز درٕٗی.
إغآ در تزاتز پذیذٛ ٙایی م ٚحتی ؽٖاخت إذك اس إٜٓا داردْ٘ٛ ،ار ٙتا یل پیؾذاٗری ٗ قضاٗت
رٗتزٗ ّی ؽ٘د م ٚتیؾتز ْٛزا ٙتا تؼصة ٕیش ٛغتٍٗ ،ی در تزاتز پذیذٛ ٙای ماّالً ّزّ٘س ٗ ٕاؽٖاختٚ
إيیش ٙمٖجناٗی ٗ ؽٖاخت تز پیؾذاٗری ٗ قضاٗت غَث ٚدارد .در ایٔ ّ٘اقغ چ٘ٓ ّی دإیِ م ٚپذیذٙ
ت ٚعادىی در ح٘س ٙعَغ ٚػَْی ّا در ْٕی آیذ ،پی٘عت ٚقضاٗت ٗ ٕظزی را مٕ ٚغثت ت ٚآٓ در ّا
پذیذ ٙآّذ ،ٙمٖار ّی سٕیِ ٗ ّی خ٘اٛیِ مٛ ٚز چ ٚتیؾتز ٕغثت تذآ ؽٖاخت ت ٚدعت آٗریِّ .ا
چ٘ٓ ّی دإیِ م ٚپذیذّ ٙزّ٘س اعت پیؼ اس پذیزػ ٛزىٕٕ٘ ٚظز ٗ قضاٗتی دٗعت داریِ م ٚراٛی
پیذا ؽ٘د تا خ٘د آٓ پذیذ ٙخ٘د را ّؼزفی مٖذ .سیزا قإْٕٖ٘ذی ٛای حامِ تز ح٘س ٙؽٖاخت آٓ را جش
خ٘د آٓ پذیذ ٙیا خاٍق آٓ پذیذْٕ ٙی دإذ .اس ایٔ رٗ در رٗیارٗیی تا ایٔ حزٗف ّزّ٘س ٕیش ٕ٘ػی
مٖجناٗی ٗ ّیٌ ؽذیذی تزای فْٜیذٓ ٗ ؽٖاختٔ در ّا پذیذ ّی آیذ م ٚتاػج ّی ؽ٘د تا فزٗتٖی
تیؾتزی تا ّغاٍثی م ٚدر دٕثاٍ ٚایٔ حزٗف ّی آیٖذ رٗتزٗ ؽ٘یِْٛ .یٔ احغاط «ج »ٌٜاعت م ٚتٚ

ٕفی خ٘یؼ ٗ تغَیِ عاسی جآ در تزاتز ّفاٛیْی ّی إجاّذ م ٚخذإٗذ ّی خ٘اٛذ پظ اس ایٔ حزٗف
تّ ٚا تي٘یذ ٗ ّا را ّؤّٔ ٗ ّؼتقذ ت ٚإٜٓا ىزدإذ .خذإٗذ دٗعت دارد حقایق خ٘یؼ را تز ٍ٘ح ضْیز ّا
حل ْٕایذ ٗ ّغَِ اعت م ٚایٔ ٛذف جش تا تغَیِ عاختٔ ٗ ت ٚتٖذ مؾیذٓ ٗ ٕفی ّؼیارٛای غَظ ٗ
إيیشٛ ٙای دٕی٘ی در ّا ّیغّز ْٕی ىزدد؛ ٗ ایٔ حزٗف تی ؽل در ایٔ جٜت ٕقؾی تز ػٜذ ٙدارٕذ.
 .3اػالُ ٗج٘د حقایقی مٛ ٚغتٖذ اّا إتقاً پذیز در یل ٕظِ مالّی ٕیغتٖذ .تشرىی ّی ىفت
«ػظْت ٛز مظ ت ٚإذاس ٙحزفٜایی اعت م ٚتزای ٕيفتٔ دارد ٗ ».تی ؽل پیاّثز امزُ(ؿ) تشره
تزیٔ مغی ت٘د م ٚاس ایٔ حزفٜا داؽت .جآ آٓ تشرى٘ار ،پی٘عت ٚدر پزت٘ ٗحی ،حقایقی را مؾف ّی
مزد م ٚتزای إتقاً إٜٓا ٗعیَ ٚای ٕذاؽت .ستآ تؾز تٖو تز اس آٓ ت٘د م ٚتزای تیآ چٖیٔ حقایقی
مَْاتی ٗضغ مزد ٙتاؽذ« .مَْ »ٚاعاعاً ٗقتی عاختّ ٚی ؽ٘د مّ ٚفّٜ٘ی ْٛيإی ؽ٘د ٗ ْٛيآ
تزای تیآ آٓ ّف ُٜ٘دٕثاً اتشاری ىفتاری تيزدٕذ .تذیٜی اعت مٗ ٚقتی جآ فزدی تّ ٚفّٜ٘ی ٕ٘یٔ
ّی رعذ م ٚتزای دیيزآ ٕاؽٖاخت ٚاعت تزای تیآ آٓ ٕیش در جغت ٗج٘ی جَْٛ ٚا ٗ ٗاصٛ ٙای قاتٌ
فْٜی تزای دیيزآ تز ّی آیذٗ ٗ .قتی چٖیٔ جْالت یا مَْاتی را ٕیاتذ ،آٓ ّفْ٘ٛ ُْٜ٘ار ٙت ٚص٘رت
رّش ٗ راسی عزتغت ٗ ٚإحصاری ٗ اختصاصی تاقی ّی ّإذ.
حزٗف ّقغؼ ٚاس ْٛیٔ ىّٕ٘ ٚفاٛیِ ٛغتٖذٛ .یچ مظ ٕیغت م ٚت ٚداؽتٔ ّؼٖایی ّقذط ٗ
ػْیق در پظ ایٔ حزٗف ّؼتزف ٕثاؽذٛ ٗ ،یچ مظ ٕ ِٛیغت م ٚت ٚضزط قاعغ خ٘د را دإای ایٔ
حزٗف تذإذ ،تی ؽل خ٘د پیاّثزامزُ(ؿ) تا ّفاٛیِ ایٔ حزٗف یا مَْات یا جْالت (ٗ ایٔ را ٕیش تٚ
درعتی ْٕی ت٘آ تؼییٔ مزد) آؽٖا ت٘دّ ٗ ٙی دإغت ٚم ٚاس چّ ٚف ُٜ٘یا ّفاٛیْی راس ّی ى٘یٖذٍٗ ،ی
داّٖ ٚستآ ٗ ٍغات قّ٘ؼ ،یا درعت تز :داّٖ ٚستآ ارتثاط آدّی تا آدّی ،تٖو تز اس آٓ ت٘د م ٚایٔ
ّفاٛیِ را در خ٘د تپذیزد .پظ تٖٜا ّی ت٘إیِ تي٘ییِ م ٚایٔ «ػالّات» رّشی اس حقایقی ٛغتٖذ مٚ
اس ظزف مَْات عزریشٕذ؛ حقایقی مٛ ٚیچ ىا ٙجاّ ٚمَْات ؽٖاخت ٚؽذ ٙدر ستآ تؾزی را تز تٔ ْٕی
پ٘ؽإٖذ ٗ تؼیٔ پذیز در ستآ ٕیغتٖذ؛ حقایقی ٕاىفتٖی م ٚؽایذ تزای إغآ قاتٌ درك تاؽٖذ ،اّا قاتٌ
إتقاً ٕثاؽٖذ ٗ .ؽایذ اس ْٛیٔ رٗ اس پیاّثز امزُ(ؿ) عخٖی در تفغیز ٗ تأٗیٌ ایٔ ػالّات ٕزعیذٙ
اعت.
قزآٓ تا ایٔ ػالّات خ٘د را ت ٚتی ٕٜایت ّی رعإذ؛ تّ ٚغَقیت غیزقاتٌ تؼیٔ ٗ .خ٘إٖذ ٙخ٘د را
پظ اس درك إٓچ ٚاس حقیقت ،قاتَیت ىفتٔ ٗ ّنت٘ب ؽذٓ داؽت ٚاعت ،ت ٚع٘ی درك إٓچ ٚاس حقیقت
م ٚقاتَیت تؼیٔ در ینی اس قاٍة ٛای آؽٖا را ٕذارد ،اّا تا ّجاٛذٕ ٙفغإی ـ ؽایذ ـ ّی ت٘إذ فْٜیذٙ
ؽ٘د ،دػ٘ت ّی مٖذ.
تذیٔ تزتیة ،ایٔ ػالّات ت ٚص٘رت پَی ٛغتٖذ ّیآ آٓ تخؼ اس حقایقی م ٚت ٚؽنٌ قزآٓ
درآّذ ٗ ،ٙآٓ تخؼ اس حقایقی م ٚاىز چ ٚتز پیاّثز امزُ(ؿ) ٗحی ؽذٍٗ ،ٙی تزتز اس قاٍة ٛای آؽٖا ٗ
ؽٖاخت ٚؽذ ٙدر ستآ تؾزی اعت.
ٕ .4ؾآ دادٓ ح٘سّ ٙؼٖایی ٗ رٗآ ؽٖاختی مَْاتی مٗ ٚحی قصذ پ٘ؽیذٓ إٜٓا را تز پینز خ٘د
داؽت ٚاعت.
در حاالت ّختَف رٗحی م ٚتٖٛ ٚياُ رٗیارٗیی تا ح٘ادث ٗ ٗقایغ ىٕ٘اى٘ٓ سٕذىی تّ ٚا رٗی ّی
آٗرد ،احغاعات ٗ دریافت ٛای ّختَفی در رٗآ ّا پذیذ ّی آیذ.

در ایٔ ٍحظات چٖإچ ٚتخ٘اٛیِ احغاط ٗ ادراك ّآ را در قاٍة مَْ ٚیا مَْاتی تزیشیِ ،خ٘دتخ٘د
ت ٚع٘ی مَْ ٚیامَْاتی رٗی ّی آٗریِ م ٚص٘ت حزٗف ٗ ٛجاٛای إٜٓا تا احغاط درٕٗی ّا تٖاعة
داؽت ٚتاؽذ؛ ّخالً تزای تیآ احغاعات ٕاسك ٗ ظزیف ٗ ٍغیف ػاؽقإ ٚیا ؽاػزإ ،ٚخ٘دتخ٘د اس ىشیٖؼ
مَْاتی م ٚدر إٜٓا حزٗف خؾٔ ٗ ّقغؼی چ٘ٓ غیٔ ،قاف ،س ،خ… ٗج٘د دارد دٗری ّی مٖیِ ٗ تٚ
ع٘ی مَْاتی ّی رٗیِ م ٚدر إٜٓا حزٗف ٕزّی چ٘ٓ اٍف ،یاءّ ٗ ٕٓ٘ ،یِ ت ٚع٘ر دٍٖ٘اسی ت ٚمار رفتٚ
إذ .چٖآ مّ ٚخالً تؼیذ تٕ ٚظز ّی رعذ م ٚؽاػزی در حاالت ػْیق ػاؽقإ ٚیا ػارفإ ٚخ٘د ،در پظ
سّیٖ ٚرٗحؼ ،حاً ٗ ٘ٛای قصائذ خؾل ٗ ّؼقذ ؽاػزی ٕظیز خاقإی در غَیآ تاؽذ ٗ احغاط مٖذ
تزای تیآ احغاعؼ خ٘ب اعت م ٚاس مَْات پز تؼقیذی اعتفاد ٙمٖذ م ٚدر إٜٓا حزٗف ت ٚعزس
خؾٕ٘ت تاری ت ٚصذا در ّی آیٖذ؛ تَنٕ ٚاخ٘دآىا ٙضْیز خ٘د را پزعٖیٔ اس ضزب آٖٛيٜای غشٍٜای
عزؽار اس ظزافت ٗ ٕاسمی ٗ رٗح ٕ٘اس حافظ ٗ ٍّ٘٘ی ّی یاتذ ٗ ،اىز قصذ تٖظیِ احغاعاتؼ را داؽتٚ
تاؽذ تزجیح ّی دٛذ م ٚاس مَْاتی اعتفاد ٙمٖذ م ٚص٘ت حزٗف إٜٓا تغی عٖيیٔ ٗ دٍٖ٘اس تاؽذ.
تا ایٔ ّقذّ ٚؽایذ تت٘آ ىفت م ٚایٔ حزٗف ،تیإيز حاٍت ّؼٖایی ٗ رٗآ ؽٖاعإ ٚای ٛغتٖذ مٚ
تز مٌ یل ع٘ر ٙحنّ٘ت دارد ٗ ،ت ٚپیاّثز امزُ(ؿ) ٗ خ٘إٖذىآ قزآٓ پیاُ ّی دٛذ م ٚت ٚچ ٚح٘سٙ
ّؼٖایی ٗ رٗآ ؽٖاعإٗ ٚارد ّی ؽٕ٘ذ .ت ٚػثارت دیيز رّشی اس ح٘سّ ٙؼٖایی ٗ رٗآ ؽٖاختی آیات
تؼذی ت ٚؽْار ّی رٕٗذ.
ىفت ٚإذ ایٔ حزٗف در آٓ ع٘ر ٙای م ٚدر اتتذای آٓ قزار ىزفت ٚإذ ،تیؾتز تنزار ؽذ ٙإذ .تنزار
تیؾتز إٜٓا ت ٚع٘ر عثیؼی ت ٚإٜٓا تزجغتيی ٗیض ٙای ّی تخؾذ ،اّا ایٔ تزجغتيی ٗیض ٙاٍثت ٚحتی در
ع٘رٛ ٙایی م ٚحزٗف ّقغؼ ٚینغإی در اتتذای إٜٓا آّذّ( ٙخالً ع٘رٛ ٙایی م ٚتا اٍف الُ ّیِ یا اٍف
الُ راء ؽزٗع ّی ؽٕ٘ذ) تاػج ْٕی ؽ٘د م ٚتار رٗآ ؽٖاختی ایٔ ع٘رٛ ٙا ٕیش تا ینذیيز ْٛغآ ٗ ِٛ
إذاس ٙتاؽذ ،سیزا در ایٖجا ػ٘اٌّ دیيزی ٕیش دخاٍت دارٕذٗ .سٓ آیات ،آٖٛو فاصَٛ ٚا یا قافیٛ ٚا،
م٘تاٛی ٗ تَٖذی آیات ِّٜ ٗ ،تز اس  ْٚٛپیاُ ٗ ّحت٘ا ٗ ّؼٖای آیات ،ت ٚاضافّ٘ ٚقؼیت ایٔ حزٗف در
عاختار مَْاتی م ٚدر ّیآ إٜٓا پزامٖذ ٙإذّ ،جْ٘ػاً یل فضای ّؼٖ٘ی ٗ رٗآ ؽٖاختی ت ٚع٘رّ ٙی
تخؾٖذ م ٚتاس قغؼاً تزای ٛز فزدی ت ٚتٖاعة تیشی ٗ مٖذی ادراك ٗ ؽؼ٘ر ٗ ،فزٖٛو ٗ عثقَّ ٗ ٚیت
ٗ ٕضاد ٗی تا دیيزی تفاٗت دارد.



