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 ) .

ج ) ویژگی های آموزش ترتیل خوانی  ،أز آغاز تا پایان ؛ به روش نوین { ترکیبی از روش
سنتی و علمی } :
 -1تبیین سر فصل های آموزشی  ،به تفکیک هر جلسه ( به شکل درسواره ) .
 -2ساخت عناوین و تولید (برخی از) محتواهای جدید آموزشی  ،بر أساس إستنباط از منابع معتبر علمی
[فارسی و خصوصا عربی ] .
 - 3چینش عناوین درسی و إرتباط شان با یکدیگر  ،برطبق سیری منطقی ( و ریاضی گونه )  ،منسجم و مطابق
با نقشه ی [هندسه ی ] هنر قرائت ترتیل در قالب شکل هرم معکوس ( = معرفت شناسی هنر ترتیل
خوانی) .
 -4آموزش اصول و مبانی موسیقیایی ترتیل خوانی ؛ به شکل تئوری [نظری] و پیاده سازی تمام مباحث
تئوری  ،در سلسله ترتیل های آموزشی ( در قالب فایل های صوتی ویژه )  ،جهت تمرین قرآن آموزان .
ّ
 - 5آموزش مقامات أصلی عربی به شکل علمی [ با تشریح  )1( :سلم هر مقام ( )2شخصیت و فواصل
ّ
مختص به هر مقام ( )3تمرین درجات پرکاربرد و معروف سلم هر مقام  ،در ترتیل خوانی ] و در مراحل
پیشرفته تر  :آموزش تمام درجات سلم های مقامات ( مقامات فرعی ) و مقامات مرکب ؛ آموزش أجناس
ثانوی و ناقص هر مقام  ،فنون ترکیب مقامات به شکل علمی ؛ فنون إنتقال علمی از یک مقام به مقامات
دیگر؛ آموزش أنواع مدوالسیون ها و نحوه ی ساخت مدوالسیون های جدید در ترتیل خوانی ،و. .....
 -6إرائه ی فایل های صوتی آموزش ترتیل خوانی  ،جهت تمارین عملی قرآن آموزان عزیز  ،در منزل  ،به شیوه
ای خاص (برخی از ویژگی ها عبارتند از  :آموزش فنون و تکنیک های کاربردی ومهم  ،به شکل مدون و منظم
؛ دارای سیری منطقی از راحت به سخت  ،بدون تکرار مقامات و إستفاده از درجات مختلف مقامات ؛ آشنایی
با سبک های مختلف ترتیل خوانی و آشنایی با نقاط ضعف و قوت هر کدام از سبک ها ؛ و. )....

 – 7توضیح نقش ( و جایگاه) دور ( یعنی  :سرعت ) در تالوت ترتیل و فرق آن با دور تالوت .
 – 8بررسی فرق های ترتیل خوانی با قرائت ( تحقیق مجلسی ) قرآن مجید ،بر أساس أرکان نقشه ی ترتیل
خوانی و هندسه ی ( نقشه ی ) تالوت قرآن کریم.
 -9إرایه ی فایل های صوتی آموزشی تحت عنوان  ( :راهنمای تقلید ترتیل آموزشی ) ؛ جهت افزایش سرعت
 ،دقت و سهولت در أمر تقلید  ،و به طور کلی أفزایش کیفیت فنی و هنری ترتیل خوانی ؛ به این شکل که  :هر
فراز[قطعة] از ترتیل آموزشی را مثال :از  11تا  31دقیقه توضیح داده و تجزیه و تحلیل می کنیم و کلیه ی
فنون[ صوتی – لحنی – متنی ] در فایل های راهنمای تقلید ترتیل آموزشی  ،مبسوطا توضیح داده می شود .
 - 11جمع روش سنتی و علمی با هم ؛ لذا وقت کالس به  2قسمت تقسیم میشود:
(ألف) آموزش أصول و مبانی تئوری هنر ترتیل خوانی .
(ب) تالوت قرآن آموزان  ،بر أساس تالوت آموزشی ألگو  ،و رفع إشکاالت به شکل هدفمند ( یعنی :بر أساس
همان مبانی که در کالس تشریح و تدریس شده  ،رفع إشکال نیز میشود! ) .
 – 11ارائه ی نقشه ای جامع و کامل ؛ شامل همه ی أرکان مهم ترتیل خوانی ؛ در قالب شکلی هندسی (هرم
معکوس  /مثلث معکوس ) در چند جلسه ی آغازین کالسهای مجازی!  ،جهت ایجاد نگاهی کلی از این هنر و
سهولت در پیمودن مسیر تکاملی این هنر زیبا .
 - 12تربیت گوش و هوش موسیقیایی مرتلین  ،و در نتیجه افزایش قدرت تجزیه و تحلیل أسباک ترتیلی
موجود ؛ یافتن نقاط ضعف و قوت هر یک از أسباک ترتیلی و در نهایت تقویت نقاط قوت و ترمیم نقاط ضعف
هر یک از آنها.
 - 13إنعطاف داشتن سیستم آموزشی ؛ زیرا که سعی شده مباحث (نظری) و (عملی) به گونه ای مطرح
شوند ،که متناسب با إستعدادهای ( صوتی  -لحنی ) مرتلین  ،قابلیت تنظیم داشته و مباحث آموزشی ،
مطابق استعداد مرتلین عزیز  ،حذف و إضافه و یا رقیق و غلیظ شوند ؛ به شکلی که به أرکان هنر ترتیل خوانی
( نقشه هنر ترتیل خوانی) آسیبی نرند و کلیت آن حفظ شود.
 - 14کم رنگ تر شدن نقش استاد  ،در طی مسیر تکاملی مرتلین عزیز؛ به این معنا که  :بعد از آشنایی مرتلین
گرانقدر ؛ با تمامی اصول(مبانی) و فنون مهم ترتیل خوانی ؛ خود مرتلین به سبب تقویت قوه ی فهم ( و
إستنباط ) و درک صحیح و علمی از مبانی ،و تجزیه و تحلیل اسباک مختلف ترتیل ؛ در أثر ممارست می توانند
از ترتیل خوانی خود ( در حین تالوت ترتیل یا ضبط تالوت ترتیل خود ) إشکال گیری و ترتیل خوانی خود را

 ،بدون نیاز مستمر به استاد  ،إرتقآء کیفی دهند .بدیهی است که در این سبک آموزشی  ،طی این مسیر
تکاملی سهل و سرعت پیشرفت افزایش چشم گیری می یابد .

أهداف آموزشی:
 – 1تغییر بنیادین ( و أساسی ) در روش ( سبک ) آموزش هنر ترتیل خوانی .
 - 2آموزش ترتیل  ،در زمانی کوتاه تر  ،علمی  ،نظام مند و ّ
مدون  ،به همراه أفزایش کیفیت آموزشی.
ّ
 -3إرائه ی ترتیلی فنی توسط قرآن آموزان ( مرتلین )  ،در سطوح مختلف هنری ( إبتدایی و سادة  /متوسط /
حرفه ای ) و متناسب با جلسات و محافل قرآنی َ ،
هیآت  ،محافل ترتیل خوانی ماه مبارک رمضان  ،تالوت
ترتیل بعد أز نماز جماعت مساجد ( طرح تالوت نور )  ،و در نهایت مسابقات مختلف قرآنی .
 – 4آموزش تکنیک ها  ،فنون و مبانی موسیقیایی مشترک  ،بین( ترتیل خوانی ) و هنر (قرائت قرآن کریم)
ّ
در این سبک آموزشی  ،به گونه ای که مرتلین عزیز  ،بعد از مدتی  ،آماده ی یادگیری مباحث صوت و لحن (
قرآئت  /تحقیق مجلسی ) نیز می شوند.

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 در سطوح مختلف :
ألف ) عمومی ؛ در سطح إبتدآئی ( و سادة )  ،جهت یادگیری ترتیل خوانی قرآن کریم  ،برای قرآن
آموزان در داخل و خارج از کشور.
ب ) آموزش ترتیل خوانی  ،در سطح متوسط .
ج) آموزش ترتیل خوانی  ،در سطح پیشرفته ( و حرفه ای ) .

 – 2دوره های تربیت مربی یا إرتقآء مربی ترتیل خوانی ( 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

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

