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 ) .

د ) ویژگی های آموزش صوت و لحن به روش نوین  ،أز آغاز تا پایان { ترکیبی از روش
سنتی و علمی } :
 - 1سهولت و کوتاهی مسیر تالوت حرفه ای  :دراین مدل آموزشی سعی شده با استفاده ازعلوم
مختلف مثل  :منطق ،فلسفه ،ریاضی  ،مبانی موسیقی (عربی /مصری)  ،سولفژ (صولفیج المقام)
و......مطالعه منابع فارسی و عربی دست اول  ،مثل  (:الموسیقی النظریة  -سلیم الحلو) و
)الموسیقی العربیة  -صالح المهدی) و....ساختاری علمی و مدون  ،منطبق با منطق موسیقیایی
تالوت طراحی شود و در نتیجه قرآن آموزان ،با طی مراحل آموزشی علمی  ،منسجم و مدون ،
مسیر طوالنی تالوت را مرحله به مرحله [ از تقلید تا مرکب خوانی ودر نهایت ابداع سبکی نوین ]
 ،به سهولت و در مدت کوتاهی نسبت به روش سنتی متداول  ،طی کنند.
 - 2ترکیب (مدل سنتی) آموزش صوت و لحن و (مدل علمی)  :در این سیستم آموزشی  ،سعی
شده از مزیت روش سنتی (در این مدل قران آموز در ابتدای راه مزه شیرین تالوت را به سبب
تمرین بر روی سلسه تالوت های آموزشی با ویژگی های خاص  ،می چشد !! و عالقه و انگیزه اش
برای إدامه ی مسیر مضاعف می شود( استفاده شده ،و در عین حال نقطه ضعف این مدل ( سنتی
) به وسیله مدل علمی (نقطه ضعف مدل سنتی این هست که  :قران آموز به دلیل عدم آشنایی با
دقایق و ظرائف علمی و فنی تالوت  ،گوش و هوش موسیقیایی او تربیت نشده و تا مدت زمان
زیادی در مرحله تقلید محض  ،متوقف شده و چه بسا تا إنتهای مسیر تالوتی خود  ،در این سطح
متوقف شود ( جبران شود ==» پس در این سیستم مدل(سنتی) و(علمی) مکمل یکدیگرند.

 – 3همراه بودن تقلید از تالوت الگو (مدل سنتی ) و تجزیه و تحلیل موسیقیایی همان تالوت
الگو)مدل علمی(  :در این روش آموزشی سعی شده  ،مباحث تئوری و عملی ) تقلید ( قرین
یکدیگر بوده و همان مجموعه تالوتهای آموزشی که جهت تقلید قرآن اموزان خوانده شده است
 ،از نظر موسیقیایی تجزیه و تحلیل شوند  ،و تکنیک ها و فنون صوتی و لحنی تشریح می شوند .
زیرا در همه منابع (فارسی و عربی ) که مؤلف بررسی کرده است )مباحث علمی قرائت ،به شکل
مباحثی پراکنده ،غیر منسجم  ،غیر مدون  ،مطرح شده است!!(و لذا در این مدل آموزشی سعی
شده  ،تا عالوه بر محتوای علمی )غنی و فنی)  ،ساختاری ( منطقی  -هندسی ) نیز طراحی شود.
 - 4إنعطاف سیستم آموزشی  :در این روش آموزشی سعی شده  ،مباحث (تئوری – عملی ( تالوت
های آموزشی  ،متناسب با إستعداد (صوتی – لحنی) قران آموزان  ،قابلیت تنظیم داشته باشد و
مباحث منطق بر إستعداد افراد  ،حذف یا اضافه شود.
 - 5طراحی نقشه ی)صوتی – لحنی(دقیق ؛ روشن و کامل؛ از ابتداء)استعاذه(تا انتهای
تالوت)تصدیق (در ذهن قاری  :از انجا که در این مدل آموزشی سعی شده ،تا عالوه بر مواد
اموزشی ) محتوا (؛ هیأت و ساختار ) صوتی  -لحنی ( تالوت نیز ترسیم شود ،لذا قاری قادر
خواهد بود  ،در ذهن خود  ،نقشه ای جامع ،منسجم و دقیق ،از تالوت خود داشته باشد ،و حتی
در مراحل عالی  ،قادر خواهد بود در ذهنش نقشه ای جدید طراحی کرده و آن را عمال إجراء کند.
 - 6مجموعه تالوتهای آموزشی ویژة  ،مختص به طرح ) مدرسه ی مجازی هنر تالوت ( :در این
روش آموزشی ،قبل از ورود به مراحل تقلید [ (ألف) ناقص ( /ب) مشابه خوانی ] از تالوت های
أساتید مصری ؛ قرآن اموزان [ أقال ] أز سه تالوت ؛ در سه سطح  1و  2و  ، 3تقلید می کنند .
زیرا :
تالوتهای اساتید مصری  ،با أهداف آموزشی  ،تالوت نشده (بلکه تالوتهایی مجلسی و هنری
هستند!) لذا به هیچ عنوان با استعدادهای بالقوه ی قرآء مبتدی  ،منطبق نیست !! أز جملة :
 - 1/6عدم تطابق مساحت صوتی اکثر قرآء مصری  ،با مساحت صوتی قرآء مبتدی ! که معموال باعث
آسیب های جبران ناپذیر به طناب های صوتی قراء مبتدی میشود .
 - 2/6عدم توانایی قرآء مبتدی در تنظیم نت إستعاذه ی تالوتشان  ،متناسب با مساحت
صوتی و مدل اوج گیری تالوت خود و در نتیجه آسیب به تارهای صوتی .
 - 3/6استفاده از درجه جواب الجواب مقامات در تالوت اساتید مصری .

 - 4/6إستفاده از مقامات فرعی) تلوین مقامات اصلی( توسط قرا مصری که سبب گیجی و
سر در گمی قرآء مبتدی میشود .
 - 5/6استفاده از تحریرها (زخرف الصوت های) پیچیده و متنوع  ،که ذهن قرآء را در إبتدای
مسیر ،به خود مشغول کرده و ذهن قاری از درک ساختار کلی آن سبک منحرف میکند.
 - 6/6تکرار مقامات اصلی و فرعی .
 - 7/6و……..
بدیهی است که تالوت أساتید مصری همانند معجون غلیظی از تکنیک ها و فنون صوتی و لحنی
هستند  ،که اکثر قرآء مبتدی ( و حتی حرفه ای ) هنگام تقلید از این أساتید )مثل  :استاد شحات
و منشاوی و عبد الباسط برای قرآء نوپا ؛ و أسباکی مثل  :رفعت  ،مصطفی إسماعیل  ،أحمد شبیب
 ،کامل یوسف و..برای قرآء حرفه ای ) به عنوان گام أول !! أز هضم آن تالوت ها ناتوان شده ! و
تالوتشان ) بعد از حتی چند سال !!!) شرکت در جلسات و کالس ها ) ی مدل سنتی) شباهت
مقبولی در مقایسه با تالوت سبکی که سالها از آن تقلید کرده است  ،ندارد !! و لذا بعد از مدتی
ناامید از إدامه ی راه ؛ یا در همان سطح متوقف میشوند  ،و یا هنر زیبای تالوت را رها میکنند !(
إال أفرادی خاص!! ؛ که به سبب نبوغ [صوتی – لحنی] خود موفق به طی طریق میشوند ! و بدیهی
است که در یک سیستم آموزشی موفق؛ باید برای همه استعدادهای حداقلی و حداکثری برنامه
ریزی شود ( .بعالوه ی اینکه ؛ بسیاری از قرآء ) در روش سنتی( بعد از سالها تقلید ،هنوز بافت و
ساختار سبک تقلیدی خود ( مثال  :سبک استاد منشاوی یا شحات) را نشناخته !و فقط به شکل
تجربی تقلید و حداکثر همان تالوت تقلیدی را  ،با کیفیتی عالی  ،بر سایر آیات تطبیق میدهند؛
بدون هیچ نوآوری و تغییری از نظر صوتی و لحنی! به همین جهت در این روش سعی شده ))
مجموعه تالوتهای آموزشی (( طراحی شود  ،تا عالوه بر کوتاه کردن زمان تقلید و تسهیل أمر تقلید
 ،قوه ی خالقیت و نوآوری قرآن آموزان  ،از همان آغاز  ،پرورش یافته  ،و پس أز تقلیدی هدفند (و
طی مرحله ی مرکب خوانی )  ،توسط قرآن آموزان  ،شاهد إستماع تالوت هایی خالقانه و بدیع  ،از
آنان باشیم ( إنشآء الله ) .
این سلسله [تالوت های آموزشی] هدفمند  ،دارای ویژگی های زیر میباشد؛ از جمله:
 / 6ألف  -تالوتهایی ساده و مختصر ،و در عین حال فنی وتکنیکی  ،که به تدریج سخت تر و فنی
تر می شوند.

 / 6ب -گنجاندن تکنیک های صوتی و لحنی به کار رفته  ،در سبک های مختلف أساتید مصری
 ،در تالوتهای آموزشی؛ با شیب آموزشی مالیم ( از راحت به سخت )
 / 6ج  -آموزش انواع مدوالسیون های موجود در سبک های مختلف أساتید مصری (جابجایی
نت مستقر المقام یا رکوز) و حتی در مراحل پیشرفته تر  ،آموزش ساخت و طراحی مدل های أوج
گیری جدید.
 / 6د  -انجام تالوتهای آموزشی متناسب با معدل مساحت صوتی قراء مبتدی ( حداقل از 11تا
 12درجه صوتی و حداکثر تا نزدیک  2اکتاو ) که با تمرین و به مرور مساحت صوتی قرآء افزایش
می یابد .
 / 6ه  -آموزش مقامات أصلی عربی به شکل علمی  ،به تفکیک هرمقام أصلی (به همراه قرار +
جواب  +جواب الجواب  ،در اصطالح قرآء) بدیهی است که أوال :در تالوتهای آموزشی إبتدایی ،
قسمت جواب الجواب های مقامات حذف میشوند  ،؛ ثانیا  :یک فراز ( قطعه ) به دو یا چند مقام
تالوت نمی شود! و ثالثا  :بازگشت به آیات تالوت شده  ،در این تالوت های آموزشی وجود ندارد
؛ تا سبب تشویش ذهنی قرآن آموزان  ،در آغاز مسیر  ،نشود.
ّ
[ به همراه تشریح  )1( :سلم هر مقام ( )2شخصیت و فواصل مختص به هر مقام ( )3تمرین
ّ
درجات پرکاربرد و معروف سلم هر مقام ] و در تالوتهای آموزشی سطوح باالتر  :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 قرائت ( تحقیق مجلسی
) ،و. .....
 / 6س  -گنجاندن مدل های مختلف تحریرها و قفالت (از أسباک مختلف اساتید مصری) با
شیبی مالیم ( از راحت به سخت)
 / 6ش  -آشنایی قراء مبتدی با ساختار و نظام أسباک مختلف أساتید مصری) مثل شحات ،
منشاوی  ،کامل یوسف و  )..در ضمن تمرین مجموعه تالوتهای آموزشی  ،به گونه ای که قرآن
آموزان أصال به شکل مستقیم متوجه آشنایی با ساختارهای سبک های مختلف أساتید مصری
نمی شوند! بلکه به شکل غیر مستقیم با ساختارها و مؤلفه های سبک های گوناگون آشنا می
شوند.

 / 6ر  -جهت آموزش فن تطبیق ( إنطباق ) به قرآن آموزان [که مهمترین و سخت ترین تکنیک در
تالوت قرآن أست!] به شیوه ای سهل  ،علمی و مدون ؛ قطعاتی از آیات قرآن  ،که دارای بافت
خاصی از حیث ساختار لغوی ( و متنی ) هستند ؛ در قالب جزوه ای مخصوص  ،شامل  44قطعه
ی إنتخابی أز کل قرآن کریم با ساختار های لغوی متفاوت ( و ضرب آهنگ های مختلف ) و به همراه
سه مدل ترجمه گوناگون ( که سبب آشنایی قرآن آموزان  ،با ترجمه و مفاهیم قرآن مجید نیز می
شود!) إنتخاب شده است.
 / 6ز – أولین تالوت  ،از سلسله تالوت های آموزشی ( تالوت سطح  ، )1فقط بر  8رکن مهم :
آکسان ها  +صعود صدا  +هبوط صوت  +ثبوت صدا  +إیقاعات  +تغییر ولوم یا حجم صوت و( ....
أستوار است  ،که این أرکان  8گانه به مدل های ساده  ،در این تالوت آموزشی (سطح  )1إجرآء شده
 ،و در نتیجه قرآن آموزان قادر به تقلید سریع و دقیق از این تالوت ساده  ،و در عین حال فنی
سطح  1می شوند!  ،که این أمر سبب افزایش إعتماد به نفس و امید به إدامه مسیر تالوت در قرآء
نوپا می شود.
 / 6و  -در این سبک آموزش صوت و لحن  ،بعد از تقلید محض از تالوت آموزشی سطح  1و ، 2
قرآن آموزان با ورود به تالوت آموزشی سطح  3و إتمام این تالوت آموزشی  ،با توجه به أندوخته
های صوتی و لحنی ( حداقلی ) ؛ آماده خروج أز مرحله ی تقلید صرف  ،و ورود به مرحله تطبیق
( إنطباق ) تالوت سطح  ( 3که تالوتی نسبتا پیچیده و فنی تر است ) بر کل قرآن کریم  ،با ساختار
های مختلف متنی  ،می شوند! زیرا تالوت های آموزشی  ،به گونه ای طراحی و إجرآء شده اند ،
که ّ
قوه ی إستنباط ( إبتدایی ) قرآن آموزان  ،جهت تطبیق صحیح و دقیق  ،بعد از تمرین بر روی
 3تالوت آموزشی  ،بالفعل ( شکوفا) می شود .
در این مرحله  ،صدق عنوان [ قاری ] بر قرآن آموزان می شود! و می توانند تالوتی در سطح خوب
و قابل قبول در جلسات و محافل گوناگون إرائه بدهند ( إنشآء الله ) .بدیهی است که جهت أرتقآء
کیفی و فنی تالوت خود  ،قرآن آموزان می توانند  ،سایر سلسله تالوت های آموزشی را به همین
شیوه  ،إدامه دهند .
 -7در این سیستم آموزشی  ،نیازی به تقلید تام ( و کامل ) أز تالوت أساتید مصری نیست!! [ مثال
 :تقلید کامل از  14یا  44تالوت مجلسی استاد مصطفی إسماعیل!! و یا استاد  ] .....بلکه تقلید
ناقص  ،أز أساتید مصری کافی است! ( منظور از تقلید کامل  :گوش دادن و تقلید کل تالوت!! از
إستعاذه تا تصدیق تالوت! بدون گزینش [ و إنتخاب ] در تالوت أست ؛ و منظور از تقلید ناقص [

جزئی ]  :گوش دادن و تقلید از قطعات [ و فرازهای ] إنتخابی [ و گزینشی ] با کیفیت و فنی ،
توسط خود مقلد أست! بدیهی است که بسیاری از قطعات بی کیفیت  ،غیر فنی  ،تکراری  ،مشابه
هم و ....توسط خود مقلد حذف می شود! پس مقصود از تقلید ناقص  ،تقلیدی هدفمند است )
قاری  ،بوسیله ی تقلید ناقص ( تقلید هدفمند )  ،در مدت زمان بسیار کوتاه تری [ برای إستعدادها
ی متوسط  4الی  6سال ] نسبت به سبک سنتی [ برای إستعدادهای متوسط  ،حدودا بین 12
إلی  16سال ]  ،از مرحله ی تقلید  ،وارد مرحله ی مرکب خوانی [ ترکیب چند سبک با هم  ،که
خود این مرحله نیز  ،دارای مراتبی است ] می شود ( إنشآء الله ) .
زیرا در این سیستم آموزشی  ،قرآن آموزان  ،به دلیل تمرین بر روی سلسه تالوت های آموزشی
هدفمند ( که حدود  14تالوت آموزشی است! ) ،با فنون و تکنیک های سبک های گوناگون قرآء
مصری  ،از جهات مختلف صوتی  ،لحنی و متنی آشنا شده ؛ و نقاط ضعف و قوت هر یک أز این
أسباک را  ،در مدت زمان نسبتا کوتاهتری ( نسبت به روش سنتی )  ،به شکل علمی  ،مدون و
منسجم فراگرفته اند! به همین سبب  ،با سرعت بیشتری  ،از مرحله ی تقلید عبور کرده و به
مرحله ترکیب سبک ها ( که مرحله ی حرفه ای و پیشرفته ی هنر تالوت قرآن کریم است ) وارد
می شوند.
 – 8این سیستم  ،عالوه بر مزیت تقلید ناقص ( جزئی )  ،مزیت دیگری نیز دارد  ،و آن مزیت  ،مشابه
خوانی است!  ،مقصود از مشابه خوانی  ،تغییر( و دخل و تصرف ) در قطعات گزینشی باکیفیت و
فنی تالوت های أساتید مصری بوده ؛ و در حقیقت  ،مرحله ای باالتر ( و پیشرفته تر ) از مرحله ی
تقلید ناقص است! مشابه خوانی  ،می تواند در  2سطح أنجام شود :
الف ] أفزایش ( و إرتقآء ) فنی و ( کیفی ) قطعات گزینش شده از تالوت های اساتید مصری  ،به
شکل صحیح و دقیق!  ،توسط قرآء حرفه ای که تقلید ( ناقص ) از آن قطعات  ،برایشان سهل و
راحت است !  ،لذا سطح کیفی و فنی آن قطعات را از جهات مختلف مثل  :تعویض مدل اوج گیری
تالوت  ،أفزایش مساحت صدا  ،تغییر نت شروع تالوت  ،تغییر در رنگ ( لون ) مقام  ،تغییر در
تحریر ها و قفالت  ،و ،....أفزایش می دهند.
ب ] کاهش کیفی ( و سطح فنی ) قطعات إنتخاب شده از تالوت های أساتید مصری  ،به شکل
صحیح و دقیق! توسط قرآء ای که تقلید ( ناقص ) از آن قطعات  ،برایشان سخت و دشوار است  ،لذا
سطح کیفی و فنی آن قطعات را از جهات مختلف  ،مثل  :آسان سازی تحریرها و قفالت  ،کاهش أرتفاع

صدا و خواندن تصویر مقامات ،تعویض مدوالسیون تالوت ( جابجایی نت مستقر المقام تالوت)
و.....کاهش می دهند.
واضح است که  :ایجاد این سطح از تغییرات ( به  2مدل ألف و ب ) در قطعات گزینشی از تالوت های
أساتید مصری  ،نیاز به قوه ی إستنباط ( یعنی  :قوه ای کلی نگر ،که با سال ها تمرین و تجربه  ،و به مرور
حاصل می شود!! ) در ذهن قاری دارد! که این قوة  ،در مدل آموزش سنتی هنر تالوت قرآن کریم  ،در
طول سال های طوالنی ( برای أستعدادهای متوسط  ،حدود  15تا  24سال ) تمرین و تجربه  ،حاصل می
شود! ( مثل سایر هنرها! ) و لکن در این سیستم آموزشی  ،سعی می شود حتی المقدور  ،به مدد
آموزش علمی  ،منظم و مدون ؛ در مدت زمان کوتاه تری ( برای إستعدادهای متوسط  ،حدود  5تا  7سال
)  ،این قوه ی إستنباط ( قوة ی کلی نگر ) در ذهن قاری پرورش یابد

( إنشآء الله ).

 – 9مدل خاص إشکال یابی أستاد  ،از تالوت قرآن آموزان و إرائه ی نسخه ی رفع یا دفع آن إشکاالت  :در
این سبک آموزشی  ،مدل یافتن ( و کشف ) إشکاالت از تالوت قرآن آموزان  ،توسط أستاد  ،و نسخه ی
رفع یا دفع آن إشکاالت  ،به شیوه ی خاصی است ؛ أز جملة :
ألف) إشکال گیری شبکه إی و منظم ؛ بر أساس ( و مبنای ) أرکان قرائت و هندسه ی تالوت (مثلث
َ َ
معکوس قرائت) ،از سه حیث صوتی /لحنی /متنی ( نه به شکل درهم و نامرتب!).
ب) تحلیلی بودن إشکال گیری ؛ به گونه ای که بعد از مدت کوتاهی  ،قوة ی تجزیه و تحلیل قرآن آموزان
تقویت شده  ،و خودشان تالوتشان را تجزیه و تحلیل کرده  ،و متوجه ی إشکاالت شده  ،و برای رفع آن
إشکاالت  ،تالش و تمرین مضاعف می کنند.
ج) یافتن إشکاالت بسیار جزئی و ظریف ؛ به گونه ای که در آغاز راه (شاید) فرآن آموزان منکر إشکاالت
بوده!! و آن إشکاالت را درک ( و فهم ) نکنند! ولی طی مدت کوتاهی  ،بوسیله ی ضبط و پخش مکرر
تالوتشان  ،مهارت درک صحیح از إشکاالت تالوتشان را پیدا می کنند! بدیهی است که درک صحیح و
فهم عمیق از إشکاالت  ،مقدمه ی رفع و یا دفع إشکاالت است! .
به همین دالیل  ،در مدت زمان کوتاه تری  ،قوة ی إستنباط (قوة ی کلی نگر ) قرآن آموزان

( یا قرآء

)  ،پرورش یافته و یا تقویت می شود.
 - 14تقویت و افزایش قدرت فهم قاری  ،أز إشکاالت تالوتش و رفع یا دفع آن إشکاالت  :در این شیوه
هنگامی که قاری با مبانی موسیقیایی تالوت وفنون و تکنیک های صوتی و لحنی و ..آشنا میشود،
گوش و هوش موسیقیایی او سریع تر تربیت شده  ،و قادر است بدون حضور استاد؛ از تالوت ضبط شده

ی خود اشکال گرفته و آن إشکال را رفع کند !و حتی در مراحل عالی تر ،ذهن قاری به اندازه ای قوی
میشود که میتواند در حین تالوتش(و بدون نیاز به ضبط تالوت) إشکاالتش را متوجه و إصالح کند !
 - 11بنابرین ؛ إین سیستم آموزشی ( برای إستعدادهای متوسط  ،که غالب أفراد را شامل می شود ) ،
مجموعا به  3سطح آموزشی تقسیم می شود:
ألف ) إبتدایی  :در این مرحله  ،قاری تالوتی در سطح قابل قبول و خوب  ،إرائه می کند  ،که صدق عنوان
( قاری )  ،بر قرآن آموز می شود  ،و نیاز قرآن آموز ( قاری )  ،جهت تالوت در جلسات  ،محافل  ،هیئات و
 .....را برطرف می کند! .این مرحله فقط با تمرین تالوت های سطح  3 / 2 / 1؛ به شرط تمارین روزانه و
مستمر (  34تا  64دقیقه )  ،در طی مدت تقریبا  2تا  3سال  ،تمام می شود ( إنشآء الله ).
ب ) متوسط  :در این مرحله قاری  ،تالوتی در سطح خیلی خوب إرائه می کند  ،که قابلیت إرائه در
مسابقات مختلف قرآنی را دارد  .این مرحله نیز  ،با تمرین إدامه ی سلسله تالوت های آموزشی ( تالوت
های آموزشی  )..../ 6 / 5 / 4و تقلید (ناقص) از أساتید مصری ،در طی مدت  2إلی  3سال ( که بعالوه
ی زمان مرحله إبتدایی  ،تقریبا بین  4تا  6سال می شود ) ،به شرط تمارین روزانه و مستمر (  34تا 64
دقیقه )  ،تمام می شود.
ج ) پیشرفته  :در این مرحله قاری  ،تالوتی در سطح حرفه ای و پیشرفته إرائه می دهد  ،که قابلیت إرائه
در مسابقات سطح باال را نیز دارد  .این مرحله نیز  ،با تقلید ( به شکل مشابه خوانی ) و مرکب خوانی (
ترکیب سبک های مختلف أساتید مصری )  ،در طی  2إلی  3سال ( که بعالوه ی مراحل أبتدایی و متوسط
 ،تقریبا بین  6تا  9سال می شود) ،به شرط تمارین روزانه و مستمر(  34تا  64دقیقه )  ،پایان می گیرد (
إنشآء الله ) .
الزم به ذکر است که طی این مراحل  3گانه ی مذکور  ،که در روش سنتی و متداول  ،به صورت در هم
ریخته و نامنظم طی می شود  ،برای إستعدادهای متوسط  ،بین حدود  18تا  25سال  ،با توجه به میزان
إستعداد و مقدار تمرین قاری  ،به طول می أنجامد.
تذکر : 1در تمامی این سطوح  3گانه  ،برای إستعداد های متوسط  ،بین  34دقیقه تا  64دقیقه ( یک
ساعت )  ،تمرین روزانه و مداوم( ومستمر ) نیاز است  ،و در غیر این صورت  ،زمان بندی های فوق الذکر
 ،طوالنی تر می شود .
تذکر  : 2مراحل سه گانه ی فوق الذکر ( إبتدایی  /متوسط  /پیشرفته )  ،شبیه به مدارج دانشگاهی
متداول ( لیسانس  /فوق لیسانس  /دکتری )  ،طراحی شده است  ،و لذا قرآن آموزان زیادی در سطح 1

( مرحله ی إبتدایی ) شرکت می کنند  ،و طبیعتا گروهی از إدامه ی مسیر  ،منصرف شده  ،و تعداد
کمتری  ،در سطح  ( 2مرحله ی متوسط ) شرکت می کنند و به همین شکل  ،در مرحله  ( 3مرحله ی
پیشرفته ) نیز  ،گروه خیلی کمتری  ،حضور می یابند!
به همین سبب  ،نگارنده  ،محتوای علمی ( آموزشی ) و عملی این سیستم را  ،به گونه ای طراحی کرده
است که  ،عموم قرآن آموزان و عالقه مندان به هنر زیبای تالوت قرآن کریم  ،با شرکت در همان مرحله
ی  ( 1یعنی  :مرحله ی إبتدایی )  ،با أصول و مبانی کلی این هنر زیبا آشنا شده  ،و خود قرآن آموزان
بتوانند  ،مراحل  2و 3را نیز  ،به مرور زمان  ،إستماع تالوت های أساتید مصری و تمرین زیاد  ،طی کنند.
تذکر  : 3می توان مرحله ی چهارمی نیز متصور شد  ،که به منزله ی قله ی این هنر زیبا ( و هر هنر
دیگری أست! )  ،به نام [ مرحله  : 4إبداع سبکی نوین ] ؛ رسیدن به این مرحله برای أوحدی ( یک نفر )
از قرآء ممتازی که در حد أعالی مرحله ی  ( 3پیشرفته ) هستند  ،میسور است!! که بستگی به مجموعه
مؤلفه های زیادی از نظر صوتی و لحنی دارد ؛ أز جمله  :نبوغ و إستعداد ذاتی قاری  ،ذوق موسیقیایی
بسیار باال  ،إبداع رنگ های منحصر به فرد از مقامات! ،ویژگی های صوتی خاص و منحصر به فرد و( ....
که در این مقالة نمی گنجد! ) ؛ لذا نگارنده این مرحله را ،جزء مراحل فوق الذکر نیاورده است.

أهداف آموزشی:
 - 1تربیت قاری قرآن کریم  ،در سطوح مختلف [ إبتدایی (عمومی )  /متوسط  /پیشرفته]
 - 2فهم و تحلیل تالوت های أساتید مصری توسط مستمع و درک جلوه های هنری تالوت چه از جهت صوتی
و چه از جهت لحنی ( اگر چه مستمع به شکل حرفه ای هنر تالوت قرآن را پیگیری نکند!! و هدفش فقط تلذذ
معنوی از إستماع تالوت قراء بزرگ جهان اسالم باشد!! )
 - 3انس هر چه بیشر سطوح مختلف جامعه با قرآن کریم ،از طریق فهم جلوه های هنری تالوت قرآن .
 - 4طراحی و ساخت سبک نوین آموزشی که درعین توجه  ،به روش سنتی آموزش صوت و لحن در جلسات ،
علمی  ،سهل  ،کوتاه  ،منظم و مدون نیز باشد .
 - 5آموزش مقامات اصلی عربی به شکل علمی و برخی از مقامات فرعی و مرکب کاربردی در تالوت .
 - 6توانایی در إجرای تالوت فنی  ،مختصر و متناسب با مجالس ،محافل ………  ،و مسابقات قرآنی .
 - 7آموزش فنون و تکنیک های صوتی و لحنی  ،با رویکرد کاربردی بودن در تالوت قرآن .

 - 8آموزش أصول و مبانی موسیقیایی مشترک  ،در تمام هنرهای صوتی إسالمی مثل  :تالوت ( تحقیق
مجلسی )  ،ترتیل ،تواشیح  ،إبتهال  ،اذان  ،حتی مداحی و ....؛
 - 9ایجاد مهارت فهم صحیح و تحلیل فنی أز تلحین [ = موسیقی] تالوت ( قرآئت مجلسی ) و حتی تحلیل
و فهم صحیح و عمیق از سایر هنرهای صوتی إسالمی .

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 إرائه ی قرائتی در سطح خوب و قابل قبول ( سلسله تالوت های آموزشی
سطح  / 1سطح  / 2سطح  ، ) 3جهت یادگیری هنر قرآئت قرآن کریم  ،برای قرآن آموزان در داخل و
خارج از کشور.
 – 2آموزش در سطح متوسط .
 – 3آموزش در سطح پیشرفته ( حرفه ای ).
 – 4سبک شناسی ( آموزش مبانی و أصول هر یک از أسباک أساتید مصری  ،بر أساس هر یک أز أرکان
نقشه ی تالوت ) .
 – 5آموزش فنون و تکنیک های علمی تقلید صحیح  ،أز سبک های مختلف أساتید مصری ( مثل :
رفعت  ،کامل یوسف  ،سعید الزناطی  ،مصطفی إسماعیل  ،منشاوی  ,عبد الباسط  ،حصان  ،أحمد
شبیب  ،شحات  ،اللیثی  ،متولی عبد العال  ،و. ) ....
 – 6آموزش أصول و مبانی علمی ترکیب صحیح و فنی أسباک مختلف مصری  ،با یکدیگر .
 – 7دوره های تربیت مربی یا إرتقآء مربی قرآئت قرآن مجید ( آموزش روش تدریس [ شامل  :فنون و
تکنیک ها ی ] این سبک آموزشی  ،برای أساتید و مربیان مؤسسات قرآنی  ،مراکز إسالمی خارج از
کشور ،و. )....

 مجتبی شعاعی: تألیف و تنظیم
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https://eitaa.com/honare_telavat ایتا
https://www.facebook.com/honar.telavat فیس بوک
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https://www.aparat.com/qurannahj آپارات

