عنوان طرح :

مدرسه ی مجازی هنر تالوت
( آموزش قرآن ،به سبک های جدید آموزشی أز جهت محتوای علمی و ساختار إرائه مطالب ؛ در  4رشته ی روخوانی و روانخوانی

 /تجوید  /صوت و لحن  /ترتیل خوانی ) .

ب ) ویژگی های آموزش تجوید  ،أز إبتدآء تا پایان ؛ به روش نوین { آموزش بر أساس أصول و
مبانی صداسازی } :

 – 1نوآوری از جهت شکلی ( ساختاری ) شامل :
الف  -تغییر  ،حذف و إضافه کردن برخی از سر فصل ها و عناوین آموزشی.
ب -إرائه ی ساختاری جدید از علم تجوید  ،که سبب ایجاد نظم منطقی و إنسجام بیشتر و روشن تری
از مباحث تجویدی می شود.
 – 2نوآوری از جهت محتوای علمی :
ألف – حذف بسیاری از إصطالحات و مباحثی که تنها جنبه ی تئوری محض داشته و هیچ کاربردی در
مباحث عملی و کارگاهی تجوید ندارند!.
ب – جمع آوری و ساخت فرمول هایی جهت تلفظی آسان و در عین حال أفزایش دقت در تلفظ صحیح
و فصیح هر یک از حروف و ترکیبات حروف با یکدیگر.
ج – ساخت فرمول هایی جهت تسهیل در آموزش فصیح خوانی.
د – طرح مباحث و تکنیک های جدید بسیاری  ،که در تطبیق و إجرای قواعد تجویدی بر حروف و
کلمات کاربرد داشته  ،ولی در کتب تجویدی  ،مورد غفلت واقع شده است.
ه – و.........

 – 3طراحی نقشه ای جامع و کامل از آغاز تا پایان علم تجوید ( در یک نگاه )  ،در قالب شکل هندسی
هرم  ،و ارائه ی آن در همان جلسه ی اول.
 – 4آموزش تجوید ( خصوصا در مبحث تلفظ حروف ) بر أساس  14قاعده ی صداسازی ( که سبب
سهولت در تلفظ صحیح و فصیح حروف شده و سرعت پیشرفت را بسیار أفزایش می دهد).
 – 5آموزش تجوید از آغاز تا فصیح خوانی  ،تنها در  22ساعت ؛ که در  12ساعت أول آن  ،تمام مباحث
مورد نیاز و کاربردی تجوید  ،به شکل تئوری ممزوج (مخلوط) با مباحث عملی  ،إرائه شده! و در 12
ساعت دوم  ،تنها به تمرین عملی  ،جهت تطبیق و إجرای دقیق و صحیح تکنیک ها و فرمول های
بیان شده  ،توسط قران آموزان ،می پردازیم ( به همراه تالوت قران آموزان و رفع إشکاالت ).
 – 6در این روش به جهت یادگیری نکات بسیار ظریف و دقیق علم تجوید  ،آموزش نحوه ی پیدا کردن
إشکاالت تلفظی و آموزش نحوه ی تطبیق و إجرای دقیق و صحیح قواعد و أصول تجویدی بر کلمات و
جمالت  ،به مرور  ،نیاز به استاد جهت رفع إشکاالت  ،بسیار کم می شود  .زیرا قران آموزان با ضبط و
پخش فایل صوتی تالوت خود  ،متوجه إشکاالت تالوت خودشان می شوند.
 – 7در کنار آموزش های تئوری و عملی که در کالس إرائه می شود  ،حدود  32ساعت فایل صوتی با
ویژگی های خاص از نظر آموزشی  ،در إختیار قرآن آموزان قرار داده می شود  ،تا در ساعات غیر از
کالس  ،تمرین کنند  ( .تذکر  :بدیهی است که قرآن آموزان عزیز  ،برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب ،
در مدت زمانی کوتاه  ،باید حدأقل روزانه  32دقیقه  ،برای تمرین وقت بگذارند) .
 – 8إرائه ی  3جزوه مختصر( مجموعا حدود  22صفحه ) ولی بسیار پر محتوا  ،به قرآن آموزان  ،در مورد
مجموعه مباحث إرائه شده در کالس مجازی .
 – 9إرائه ی کل مباحث تجویدی در این سیستم نوین آموزشی  ،به گونه ای است که تأثیری مستقیم و
روشن  ،در مبحث صداسازی ( پردازش صوت )  ،تزیین و زیبا سازی فرم ( شکل ) صدا در هنر تالوت
قرآن کریم ( تحقیق مجلسی ) و ترتیل خوانی دارد.
 – 12در این روش آموزش تجوید  ،عالوه بر إستفاده از مدل رایج إشکال گیری  ،مدل جدیدی از یافتن
إشکاالت و رفع یا دفع مشکالت تجویدی إرائه می شود  ،که برأساس همان  14قاعده ی صداسازی
بوده  ،و إشکالت تجویدی بسیار ظریف ( و با دقتی باال ) شناسایی شده و راه حل های جهت رفع و یا
دفع آنها پیشنهاد می شود  ،در نتیجه ،این روش سبب تقویت قدرت تجزیه و تحلیل قرآن آموزان ( و
قرآء ) می شود .

أهداف آموزشی:
 – 1تغییر بنیادین ( و أساسی ) در روش ( سبک ) آموزش تجوید .
 - 2آموزش تجوید ( از آغاز تا پایان )  ،در زمانی کوتاه تر ،به همراه أفزایش کیفیت آموزشی.
 – 3إرائه ی شیوه ای نوین در آموزش تجوید  ،که سبب زیبای سازی ( خوش فرمی صدا ) و آرایش
صدای قاری  ،در تالوت و ترتیل خوانی ( و سایر هنرهای صوتی إسالمی مثل  :أذان  ،دعاخوانی ،
إبتهال  ،حتی مداحی فارسی و ) ....می شود.
 – 4تقویت یا أفزایش قوه ی تجزیه و تحلیل قرآن آموزان ( یا أساتید )  ،جهت درک و فهم أغالط
تجویدی ( و آوایی ) خود  ،و در نتیجه إهتمام به دفع و یا رفع آن مشکالت  ،در مدت زمانی کوتاه .

گروه های مخاطب :
نوجوانان (  12سال به باال  /نوجوانان پایین تر از  12سال  ،به همراه یکی از والدین گرامی خود  ،در
کالس مجازی حضور یابند / ).جوانان  /طالب حوزه های علمیة  /دانشجویان و عموم عالقمندان به
قرآن کریم  ،در داخل و خارج از کشور.

سطوح آموزشی :
 – 1آموزش عمومی از إبتدآء تا پایان  ،جهت یادگیری تجوید  ،برای قرآن آموزان در داخل و خارج از
کشور.
 -2برگزاری دوره تجوید تکمیلی ( مخصوص قرآن آموزانی که  22ساعت آموزشی أول را گذرانده أند ) :
هدف از این دوره ی تکمیلی  ،تثبیت بیشتر و راسخ شدن قواعد و تلفظ های صحیح و فصیح حروف (
و کلمات ) است ،و کل دوره ی تکمیلی  ،به شکل کارگاهی ( تالوت و رفع إشکاالت ) می باشد .
 – 3دوره های تربیت مربی یا إرتقآء مربی تجوید ( آموزش فنون و تکنیک های آموزشی این روش  ،برای
أساتید و مربیان مؤسسات قرآنی ،مراکز إسالمی خارج از کشور  ،و. )....

تألیف و تنظیم  :مجتبی شعاعی

https://t.me/honare_telavat تلگرام
@honar_telawat_vs اینستاگرام
https://eitaa.com/honare_telavat ایتا
https://www.facebook.com/honar.telavat فیس بوک
@honar_telawat_vs یوتیوب
https://www.aparat.com/qurannahj آپارات

