
 رهیافتی به حروف مقطعه

 

 مْاً اٍذیٔ غزاب

 

 اس اٗ یخذا ٗ اّثزیپ خ٘د جش یمغ إذ ىفتٚ مٚ چٖآ ٗ اعت قزآٓ تشره یراسٛا اس ّقغؼٚ حزٗف

 ییتالؽٜا ّفغزآ، ٗ یقزإٓ ػَُ٘ دإؾْٖذآ یع٘ اس زتاسید اس اّا. غتیٕ آىاٙ آٓ یٗاقؼ ٗ ٌیاص یّؼٖا

 تا مٚ یْیّفاٛ ٗ یّؼإ ٗ احزات اس یتزخ تٚ ٖلیا. اعت ىزفتٚ ص٘رت إٜٓا یّؼٖا افتٔی جٜت در

 :ؽ٘د یّ اؽارٙ اعت ذٙیرع ٕظز تٚ حزٗف ٔیا در درٕو

 یّ جإؼ در خ٘د یّؼٖا افتٔی یتزا حزٗف ٔیا مٚ یا ٗع٘عٚ تزاتز در یآدّ: ییج٘ یّؼٖ احز. 1

 یىٖاٛ تذإٜا، ت٘جٚ ُػذ ٗ إٜٓا عزّ اس ىذر تا مٖذ یّ احغاط. مٖذ ّقاّٗت ت٘إذ یّ یعخت تٚ شٕذ،یر

 دارد؛ اریتغ تفاٗت ّحقق لی تا رٗد یّ قزآٓ عزاؽ تٚ یٗقت ّؤّٔ لی. اعت داؽتٚ یغثٖ ٕٚ، اىز

 اس را اػ ذٙید ٗ دً یم٘ر ٗ عاسد زابیع را رٗحؼ یتؾٖي مٚ ذیىؾا یّ را متاب شٙیإي ٔیا تا ّؤّٔ

 ّحقق لی اس ؾتزیت ذیؽا رٗ ٔیا اس. عزعپارد تذآ ٗ مٖذ مؾف را ؼیخ٘ «تیٛذا» راٙ تزدارد، آیّ

 حزٗف، ٔیا پؾت در یقذع عخت ییّؼٖا داؽتٔ تٚ اػتقاد تا ،ییّؼٖا افتٔی یت اىز مٖذ غثٔ احغاط

 ٔیا راس اس یمغ چیٛ»: ٖذیى٘ یّ مٚ ِیؽٖ٘ یّ آٓ ػ٘اّإٚ ؽنٌ در مٚ ٔیْٛ یحت. تيذرد إٜٓا عزّ اس

 ٗ تؼجة اس یحام یا ّحتاعإٚ ٍحٔ تا را عخٔ ٔیا ٗ ،«غتیٕ آىـاٙ( ؿ)اّثزیپ ٗ خذا جـش حزٗف،

 اس ٗ إٓــآ، ییج٘ یّؼٖ یتؾٖي اس مٚ رإٖذ، یّ ستآ تز قذاعت ٗ یشیراسآّ ٗ یؽيفت

 تز حزٗف ؽٖاعإٚ رٗآ احز ٔیا. مٖذ یّ تیحنا قائَٖذ حزٗف ٔیا یتزا مٚ یقذع ٗ قیػْ یّؼإ 

 مٚ تاؽذ یٛذف ٔیتز ارسؽْٖذ ٗ إٜٓا ٕقؼ ٔیتز ِّٜ ذیؽا ـ یػاّ چٚ ٗ ػاٍِ چٚ ـ  قزآٓ خ٘إٖذٙ

 .اعت فزّ٘دٙ ارادٙ ٛا ع٘رٙ اس یتزخ آغاس در إٜٓا قزاردادٓ تا خذإٗذ

 در چؾْؼ مٚ آغاس ِٛ اس خ٘إٖذٙ: یتؼذ ِیّفاٛ افتٔیدر یتزا یرٗح یآّادى ٗ یفزٗتٖ جادیا. 2

 مٚ ذیىؾا یّ یيزید ٙح٘س آّذ، خ٘اٖٛذ تؼذاً مٚ یّغاٍث یتزا افتذ، یّ حزٗف ٔیا تٚ ع٘رٙ یاتتذا

 .دارد تفاٗت اٗ ٕشد يزید ّغَة ٛز ٙح٘س تا ماّالً

 ٔیآفز ٗحؾت اىز ـ ٕاؽٖاختٚ ٗ ّزّ٘س یٛا ذٙیپذ تزاتز در ػّْ٘اً إغإٜا ٚیاٍٗ ٗ یؼیعث ٗامٖؼ

. یدرٕٗ يزید یٛا شٙیإي ْٕ٘دٓ عامٔ ٗ عاختٔ ِیتغَ تا ْٛزاٙ اّا اعت، یمٖجناٗ ٗ عن٘ت ـ ٕثاؽٖذ

 قضاٗت ٗ یؾذاٗریپ لی تا ْٛ٘ارٙ دارد، إٜٓا اس إذك ؽٖاخت یحت مٚ ییٛا ذٙیپذ زتزات در إغآ

 ٕاؽٖاختٚ ٗ ّزّ٘س ماّالً یٛا ذٙیپذ تزاتز در یٍٗ ٛغت، شیٕ تؼصة تا ْٛزاٙ ؾتزیت مٚ ؽ٘د یّ رٗتزٗ

 ذٙیپذ مٚ ِیدإ یّ چ٘ٓ ّ٘اقغ ٔیا در. دارد غَثٚ قضاٗت ٗ یؾذاٗریپ تز ؽٖاخت ٗ یمٖجناٗ ٙشیإي

 ّا در آٓ تٚ ٕغثت مٚ را یٕظز ٗ قضاٗت ٘عتٚیپ ذ،یآ یْٕ در ّا یػَْ عَغٚ ٙح٘س در یعادى تٚ

 ّا. ِیآٗر دعت تٚ ؽٖاخت تذآ ٕغثت ؾتزیت چٚ ٛز مٚ ِیخ٘اٛ یّ ٗ ِیسٕ یّ مٖار آّذٙ، ذٙیپذ

 یراٛ مٚ ِیدار دٗعت یقضاٗت ٗ ٕظز ٛزىٕ٘ٚ زػیپذ اس ؼیپ اعت ّزّ٘س ذٙیپذ مٚ ِیدإ یّ چ٘ٓ

 جش را آٓ ؽٖاخت ٙح٘س تز حامِ یٛا یقإْٕٖ٘ذ زایس. مٖذ یّؼزف را خ٘د ذٙیپذ آٓ خ٘د تا ؽ٘د ذایپ

 یٕ٘ػ شیٕ ّزّ٘س حزٗف ٔیا تا ییارٗیرٗ در رٗ ٔیا اس. دإذ یْٕ ذٙیپذ آٓ خاٍق ای ذٙیپذ آٓ خ٘د

 یٗتٖفز تا ؽ٘د یّ تاػج مٚ ذیآ یّ ذیپذ ّا در ؽٖاختٔ ٗ ذٓیفْٜ یتزا یذیؽذ ٌیّ ٗ یمٖجناٗ

 تٚ مٚ اعت «جٌٜ» احغاط ٔیْٛ. ِیؽ٘ رٗتزٗ ٖذیآ یّ حزٗف ٔیا ٚدٕثاٍ در مٚ یّغاٍث تا یؾتزیت



 حزٗف ٔیا اس پظ خ٘اٛذ یّ خذإٗذ مٚ إجاّذ یّ یْیّفاٛ تزاتز در جآ یعاس ِیتغَ ٗ ؼیخ٘ یٕف

 ّا زیضْ ٍ٘ح تز ار ؼیخ٘ قیحقا دارد دٗعت خذإٗذ. ىزدإذ إٜٓا تٚ ّؼتقذ ٗ ّؤّٔ را ّا ٗ ذیتي٘ ّا تٚ

 ٗ غَظ یارٛایّؼ یٕف ٗ ذٓیمؾ تٖذ تٚ ٗ عاختٔ ِیتغَ تا جش ٛذف ٔیا مٚ اعت ّغَِ ٗ ذیْٕا حل

 .دارٕذ ػٜذٙ تز یٕقؾ جٜت ٔیا در ؽل یت حزٗف ٔیا ٗ ىزدد؛ یْٕ غّزیّ ّا در ی٘یدٕ یٛا شٙیإي

 ىفت یّ یتشرى. ذغتٖیٕ یمالّ ٕظِ لی در زیپذ إتقاً اّا ٛغتٖذ مٚ یقیحقا ٗج٘د اػالُ. 3

 تشره( ؿ)امزُ اّثزیپ ؽل یت ٗ «.دارد ٕيفتٔ یتزا مٚ اعت ییحزفٜا ٙإذاس تٚ مظ ٛز ػظْت»

 یّ مؾف را یقیحقا ،یٗح پزت٘ در ٘عتٚیپ تشرى٘ار، آٓ جآ. داؽت حزفٜا ٔیا اس مٚ ت٘د یمغ ٔیتز

 یقیحقا ٔیچٖ آیت یتزا مٚ ت٘د آٓ اس تز تٖو تؾز ستآ. ٕذاؽت یا َٚیٗع إٜٓا إتقاً یتزا مٚ مزد

 ْٛيآ ٗ ؽ٘د یْٛيإ یّفّٜ٘ مٚ ؽ٘د یّ عاختٚ یٗقت اعاعاً «مَْٚ». تاؽذ مزدٙ ٗضغ یمَْات

 ٔیٕ٘ یّفّٜ٘ تٚ یفزد جآ یٗقت مٚ اعت یٜیتذ. تيزدٕذ یىفتار یاتشار دٕثاً ّفُٜ٘ آٓ آیت یتزا

 قاتٌ یٛا ٗاصٙ ٗ ٛا جَْٚ یٗج٘ جغت در شیٕ آٓ آیت یتزا اعت ٕاؽٖاختٚ يزآید یتزا مٚ رعذ یّ

 ص٘رت تٚ ْٛ٘ارٙ ّفُْٜ٘ آٓ اتذ،یٕ را یمَْات ای جْالت ٔیچٖ یٗقت ٗ. ذیآ یّ تز يزآید یتزا یفْٜ

 .ّإذ یّ یتاق یاختصاص ٗ یإحصار ٗ عزتغتٚ یراس ٗ رّش

 ٗ ّقذط ییّؼٖا داؽتٔ تٚ مٚ غتیٕ مظ چیٛ. ٛغتٖذ ِیّفاٛ ىٕ٘ٚ ٔیْٛ اس ّقغؼٚ حزٗف

 ٔیا یدإا را خ٘د قاعغ ضزط تٚ مٚ غتیٕ ِٛ مظ چیٛ ٗ ٕثاؽذ، ّؼتزف حزٗف ٔیا پظ در قیػْ

 تٚ شیٕ را ٔیا ٗ) جْالت ای مَْات ای حزٗف ٔیا ِیّفاٛ تا( ؿ)اّثزامزُیپ خ٘د ؽل یت تذإذ، حزٗف

 یٍٗ ٖذ،یى٘ یّ راس یْیّفاٛ ای ّفُٜ٘ چٚ اس مٚ دإغتٚ یّ ٗ ت٘دٙ آؽٖا( مزد ٔییتؼ ت٘آ یْٕ یدرعت

 ٔیا مٚ ت٘د آٓ اس تز تٖو ،یآدّ تا یآدّ ارتثاط ستآ داّٖٚ: تز درعت ای قّ٘ؼ، ٍغات ٗ ستآ ٖٚداّ

 مٚ ٛغتٖذ یقیحقا اس یرّش «ػالّات» ٔیا مٚ ِییتي٘ ِیت٘إ یّ تٖٜا پظ. زدیتپذ خ٘د در را ِیّفاٛ

 یْٕ تٔ تز را یتؾز ستآ در ؽذٙ ؽٖاختٚ مَْات ٚجاّ ىاٙ چیٛ مٚ یقیحقا شٕذ؛یعزر مَْات ظزف اس

 قاتٌ اّا تاؽٖذ، درك قاتٌ إغآ یتزا ذیؽا مٚ یٕاىفتٖ یقیحقا غتٖذ؛یٕ ستآ در زیپذ ٔیتؼ ٗ پ٘ؽإٖذ

 ذٙیٕزع ػالّات ٔیا ٌیتأٗ ٗ زیتفغ در یعخٖ( ؿ)امزُ اّثزیپ اس رٗ ٔیْٛ اس ذیؽا ٗ. ٕثاؽٖذ إتقاً

 .اعت

 را خ٘د ٙخ٘إٖذ ٗ. ٔیتؼ زقاتٌیغ تیقّغَ تٚ رعإذ؛ یّ تیٕٜا یت تٚ را خ٘د ػالّات ٔیا تا قزآٓ

 قتیحق اس إٓچٚ درك یع٘ تٚ اعت، داؽتٚ ؽذٓ ّنت٘ب ٗ ىفتٔ تیقاتَ قت،یحق اس إٓچٚ درك اس پظ

 ذٙیفْٜ ت٘إذ یّ ـ ذیؽا ـ یٕفغإ ّجاٛذٙ تا اّا ٕذارد، را آؽٖا یٛا قاٍة اس ینی در ٔیتؼ تیقاتَ مٚ

 .مٖذ یّ دػ٘ت ؽ٘د،

 قزآٓ ؽنٌ تٚ مٚ یقیحقا اس تخؼ آٓ آیّ ٛغتٖذ یپَ ص٘رت تٚ ػالّات ٔیا ة،یتزت ٔیتذ

 ٗ آؽٖا یٛا قاٍة اس تزتز یٍٗ ؽذٙ، یٗح( ؿ)امزُ اّثزیپ تز چٚ اىز مٚ یقیحقا اس تخؼ آٓ ٗ درآّذٙ،

 .اعت یتؾز ستآ در ؽذٙ ؽٖاختٚ

 خ٘د نزیپ تز را إٜٓا ذٓیپ٘ؽ قصذ یٗح مٚ یمَْات یؽٖاخت رٗآ ٗ ییّؼٖا ٙح٘س دادٓ ٕؾآ. 4

 .اعت داؽتٚ

 یّ یرٗ ّا تٚ یسٕذى ىٕ٘اى٘ٓ غیٗقا ٗ ح٘ادث تا ییارٗیرٗ ٖٛياُ تٚ مٚ یرٗح ّختَف حاالت در

 .ذیآ یّ ذیپذ ّا رٗآ در یّختَف یٛا افتیدر ٗ احغاعات آٗرد،



 خ٘دتخ٘د ِ،یشیتز یمَْات ای مَْٚ قاٍة در را ّآ ادراك ٗ احغاط ِیتخ٘اٛ چٖإچٚ ٍحظات ٔیا در

 تٖاعة ّا یدرٕٗ احغاط تا إٜٓا یٛجاٛا ٗ حزٗف ص٘ت مٚ ِیآٗر یّ یرٗ یامَْاتی ٚمَْ یع٘ تٚ

 ٖؼیىش اس خ٘دتخ٘د ؽاػزإٚ، ای ػاؽقإٚ فیٍغ ٗ فیظز ٗ ٕاسك احغاعات آیت یتزا ّخالً تاؽذ؛ داؽتٚ

 تٚ ٗ ِیمٖ یّ یدٗر دارد ٗج٘د …خ س، قاف، ٔ،یغ چ٘ٓ یّقغؼ ٗ خؾٔ حزٗف إٜٓا در مٚ یمَْات

 رفتٚ مار تٚ یدٍٖ٘اس ع٘ر تٚ ِیّ ٗ ٕ٘ٓ اء،ی اٍف، چ٘ٓ یٕزّ حزٗف إٜٓا در مٚ ِیرٗ یّ یاتمَْ یع٘

 پظ در خ٘د، ػارفإٚ ای ػاؽقإٚ قیػْ حاالت در یؽاػز مٚ رعذ یّ ٕظز تٚ ذیتؼ ّخالً مٚ چٖآ. إذ

 ٖذم احغاط ٗ تاؽذ آیغَ در یخاقإ زیٕظ یؽاػز ّؼقذ ٗ خؾل قصائذ یٛ٘ا ٗ حاً رٗحؼ، ٖٚیسّ

 عزس تٚ حزٗف إٜٓا در مٚ مٖذ اعتفادٙ یذیتؼق پز مَْات اس مٚ اعت خ٘ب احغاعؼ آیت یتزا

 یغشٍٜا یآٖٛيٜا ضزب اس ٔیپزعٖ را خ٘د زیضْ ٕاخ٘دآىاٙ تَنٚ ٖذ؛یآ یّ در صذا تٚ یتار خؾٕ٘ت

 اؽتٚد را احغاعاتؼ ِیتٖظ قصذ اىز ٗ اتذ،ی یّ یٍّ٘٘ ٗ حافظ ٕ٘اس رٗح ٗ یٕاسم ٗ ظزافت اس عزؽار

 .تاؽذ دٍٖ٘اس ٗ ٔیعٖي یتغ إٜٓا حزٗف ص٘ت مٚ مٖذ اعتفادٙ یمَْات اس مٚ دٛذ یّ حیتزج تاؽذ

 مٚ ٛغتٖذ یا ؽٖاعإٚ رٗآ ٗ ییّؼٖا حاٍت إيزیت حزٗف، ٔیا مٚ ىفت تت٘آ ذیؽا ّقذّٚ ٔیا تا

 ٙح٘س چٚ ٚت مٚ دٛذ یّ اُیپ قزآٓ خ٘إٖذىآ ٗ( ؿ)امزُ اّثزیپ تٚ ٗ دارد، حنّ٘ت ع٘رٙ لی مٌ تز

 اتیآ یؽٖاخت رٗآ ٗ ییّؼٖا ٙح٘س اس یرّش يزید ػثارت تٚ. ؽٕ٘ذ یّ ٗارد ؽٖاعإٚ رٗآ ٗ ییّؼٖا

 .رٕٗذ یّ ؽْار تٚ یتؼذ

 تنزار. إذ ؽذٙ تنزار ؾتزیت إذ، ىزفتٚ قزار آٓ یاتتذا در مٚ یا ع٘رٙ آٓ در حزٗف ٔیا إذ ىفتٚ

 در یحت اٍثتٚ ضٙیٗ یتزجغتي ٔیا اّا تخؾذ، یّ یا ضٙیٗ یتزجغتي إٜٓا تٚ یؼیعث ع٘ر تٚ إٜٓا ؾتزیت

 اٍف ای ِیّ الُ اٍف تا مٚ ییٛا ع٘رٙ ّخالً) آّذٙ إٜٓا یاتتذا در ینغإی ّٚقغؼ حزٗف مٚ ییٛا ع٘رٙ

 ِٛ ٗ ْٛغآ يزینذی تا شیٕ ٛا ع٘رٙ ٔیا یؽٖاخت رٗآ تار مٚ ؽ٘د یْٕ تاػج( ؽٕ٘ذ یّ ؽزٗع راء الُ

 ٛا، ٚیقاف ای ٛا فاصَٚ آٖٛو ات،یآ ٗسٓ. دارٕذ دخاٍت شیٕ یيزید ػ٘اٌّ اٖجیا در زایس تاؽذ، إذاسٙ

 در حزٗف ٔیا تیّ٘قؼ اضافٚ تٚ ات،یآ یّؼٖا ٗ ّحت٘ا ٗ اُیپ ْٛٚ اس تز ِّٜ ٗ ات،یآ یتَٖذ ٗ یم٘تاٛ

 یّ ع٘رٙ تٚ یؽٖاخت رٗآ ٗ یّؼٖ٘ یفضا لی ّجْ٘ػاً إذ، پزامٖذٙ إٜٓا آیّ در مٚ یمَْات عاختار

 تیَّ ٗ عثقٚ ٗ فزٖٛو ٗ ؽؼ٘ر، ٗ ادراك یمٖذ ٗ یشیت تٖاعة تٚ یفزد ٛز یتزا قغؼاً تاس مٚ تخؾٖذ

  .دارد تفاٗت یيزید تا یٗ ٕضاد ٗ

 

 

 

 

 

 
 


