ًمطَ جالّت جذّیش (ترتیل خوانی) ةَ ُوشاٍ هذْسُای
آهْصضی ةَ کاس سفحَ  ،دس
ججضیَ ّ جذلیل ُش یک اص فشاصُای[لطعات]
(سلسلَ جشجیل ُای آهْصضی)

تذکرمهم :
لشاى آهْصاى عضیض ،هی جْاًٌذ ٌُگام گْش کشدى فایلِای صْجی هشةْط ةَ ججضیَ
ّ جذلیل ُش یک اص فشاصُای (لطعات) جشجیل ُای آهْصضی ؛ عٌاّیي آهْصضی کَ
دس فایل ُای صْجی هطشح ضذٍ اسث سا  ،ةش اساط جشجیتی ( یا چیٌطی ) کَ دس
ایي ّسلَ آهذٍ اسث  ،دًتال کٌٌذ.

در این نوشتار؛ سه عنوان اصلی ( و کلی) وجود دارد:
الف ) نمشه ی ترتیل خوانی ==»»
جشجیل خْاًذى  7سکي ( پایَ) داسد ؛ کَ  3سکي آى (  3سأط هثلث) هِن
جشةْدٍ ( ّ دس هشادل اةحذائی ّ آغاصیي آهْصش  ،پش کاسةشد جش ُسحٌذ! ) ؛ لزا جٌِا ةَ
رکش ًام  4سکي هیاى سئْسی ةالی هاًذٍ إکحفآء هی کٌین ( .دس
صْست إسحعذاد ّ عاللَ ی لشآى آهْصاى  ،دس فایل ُای آهْصضی جشجیل خْاًی ؛ ُش یک اص
ایي أسکاى  4گاًَ ی ةیي سئْسی ًیض  ،جْضیخ دادٍ ّ جطشیخ هی ضًْذ.) .

 3رکن (  3رأس ) پایه ای مثلث معکوس ترتیل خوانی:
رکن  ] 1صْت  /سدیف صْجی  ( :کَ جطکیل ضذٍ اص  2اصطالح - 1[ :
صْت ] کَ همصْد صذا ّ صفات آى ؛ هاُیث صْت ؛ کیفیث آى ّ ...اسث+ .
[ - 2سدیف صْجی ] کَ همصْد  ،هذل ُای اّج گیشی ّ جاةجایی ًث هسحمش
الومام [ هذّالسیْى ُا] دس جالّت جشجیل هیتاضذ).

رکن  ] 2لذي  /سدیف لذٌی  ( :کَ جطکیل ضذٍ اص  2اصطالح  - 3[ :لذي ]
کَ همصْد اص لذي  ،هماهات [ ألذاى گًْاگْى ] یعٌی  :سلن ُش همام  ،أجشآء یک
همام ّ .....اسث - 4 [ + .سدیف لذٌی ] کَ همصْد  ،جشجیب ّ چیٌص ُای هخحلف
هماهات دسُش یک اص سیسحن ُا ّ سّش ُای جشجیل خْاًی هیتاضذ) .
رکن  ] 3هحي ( یعٌی آیات لشاى هجیذ )  :ةعذ اص ةشسسی ًذٍْ ی اسجتاط
( صْت ) ّ ( لذي ) ةا یکذیگش؛ دس سکي  3اص کیفیت و چگونگی
تطبیك ایي دّ سکي [ سأط ( + )1سأط ( )2یعٌی  :صْت ّ لذي ] ةشآیات
هخحلف لشاى کشین ةذث ّ ةشسسی هیطْد.

 4رکن بین رئوسی مثلث معکوس تالوت تدویر(ترتیل
خوانی):
رکن ] 4
رکن ] 5

جکٌیک جٌظین سشعث ( دّس ) جشجیل.
جکٌیک جطتیك ( إًطتاق  /جطاةك ) ّ جٌظین آٌُگ.

رکن  ] 6في جصْیش گشی هعاًی آیات {ًماضی لذٌی هعاًی آیات} ؛ ةَ کوک
أسکاى فْق الزکش (صْت  +لذي  +جطتیك ّ.)...

رکن 7

] إسجتاط (صْت ) ّ ( لذي ) ةا یکذیگش؟!.

ب )  6تکنیک کلی و مهم در تالوت تدویر
(ترتیل خوانی) =»»
دس جواهی سلسلَ جالّت ُای جشجیل آهْصضی ( ّ دس آیٌذٍ ،جواهی جالّت ُای
جشجیل اساجیذ هخحلف) اص  6تکنیک کلی [شش لاعده ی أصلی و مهم ]
اسحفادٍ هیطْد؛ کَ عتاسجٌذ اص :

 )1صعود صوت ( یعٌی ةاال ةشدى دسجات صْت  ،جْسط هشجل ،دس دیي جالّت جشجیل خْد ؛
ةش سّی ُش ُجآء [ةخص کلوَ] ّ دس ًحیجَ جولة ّ جواالت [هحي لشآى]).
 )2هبوط صوت ( یعٌی پاییي آّسدى صْت [ ًضّل صْت ] جْسط هشجل ؛ دیي
جالّت جشجیلص  ،ةش سّی ُش ُجآء اص کلوَ  ّ ،دس ًحیجَ جولَ ّ جوالت
[هحي لشآى]).
 )3آکسان ها  /إسترس ها در کلمات و جمالت! ( کَ ًام ُای هخحلفی داسد
هثل  :جکیَ گاٍ (دس فاسسی)؛ ًتش (دس عشةی)) .
 )4ایجاد أشکال و فرم های مختلف( یعٌی  :جذشیش /أًْاع جذشیش ُا ) ةش سّی
صْت ( أعن اص جذشیشُای گًْاگْى هثل  :جذشیشُای کططی؛ دًذاًَ ای ( ّ أًْاع
هخحلف آى) ؛ گشد ّ دایشٍ ای (ّ أًْاع آى) ؛ چِچَِ ُای عشةی (هصشی) [ کَ دس
جالّت ةشخی اساجیذ هثل  :کاهل یْسف ّ هحْلی عتذ العال ّ طْخی ّ...ةا کیفیات هحٌْع ّجْد
داسد.).......ّ ].
 )5تغییر ولوم صوت[ افضایص ّ کاُص دجن صْت ] ( همصْد اص جغییش ّلْم [یا ضذت
صْت؛دجن؛لْت] چاق یا الغش کشدى صْت  ،ةش سّی یک دسجَ [ًث] هی ةاضذ).

 )6تنظیم سرعت یا دورتالوت ترتیل ؛ جْسط هشجل ( یعٌی :
سشعث[جشجیل] ؛ کَ دمیمحی ًستی داسد ؛ هحٌاسب ةا سلیمَ  ،دْصلَ ّ إسحعذاد
هسحوعیي جٌظین ضْد).
-----------------------------------------------------------------------------

؟؟؟ سئوال :
هر یک از  5تکنیک فوق الذکر (
ترتیل) در کدام یک از  3رأس مثلث معکوس تالوت ( یعنی =»» رأس  = 1صوت  /رأس 2
= لحن  /رأس  = 3متن آیات ) لرار می گیرند؟!
به غیر از تکنیک ششم [یعنی  :تکنیک تنظیم سرعت

جواب:
 1و  ) 2صعْد صْت ُ +تْط صْت ُ »»--------------ش دّ اص یک جِث هٌطتك ةش
سکي اّل (صْت) ّ اص جِحی دیگش هٌطتك ةشسکي دّم ( لذي) ُسحٌذ.
 ) 3آکساى ُا  /إسحشط ُا  »»»»----------------------------سکي سْم ( هحي )

 ) 4ایجاد أضکال هخحلف ةش سّی صْت (جذشیشُا)  »»-----------سکي اّل (صْت)
 ) 5جغییش ّلْم صْت  »»»-----------------------سکي اّل (صْت)

ج  4 :محور آموزشی مهم ؛ در فایل های
صوتی تجزیه و تحلیل هر فراز(لطعة) از
تالوت های ترتیل آموزشی »»--
دسفایل ُای صْجی ججضیَ ّ جذلیل ُش یک اص فشآصُا (ی جالّت ُای
جشجیل آهْصضی)  ،چِاس هذْس آهْصضی إجشآء ّ ةشسسی ضذٍ اسث ؛
کَ عتاسجٌذ اص :

:1

ًام همام اجشاء ضذٍ دس ُش فشاص (لطعَ) اص جالّت آهْصضی.

 : 2إجشای فشم کلی ُش یک اص فشآصُا ّ لطعات جالّت آهْصضی ،ةا أعذاد یا
دشّف [هثال  ( :آ) یا (م) ].
 : 3جطتیك ( یا کپی کشدى) ضکل لذٌی ُش یک اص فشاصُا ،ةش آیاجی دیگش اص
لشآى کشین ( .غیش اص آیات خْاًذٍ ضذٍ ،دسجالّت آهْصضی).
 : 4جالّت فشم ( أضکال ) لذٌی پیچیذٍ جش ( ّ کاهل جش) اص جک جک فشاصُای
جالّت آهْصضی [ .جا لشآى آهْصاى ةا أضکال لذٌی فٌی جش ّ کاهل جش ُشیک اص لطعات ( کَ

دس آیٌذٍ هْفك ةَ إجشای آى أضکال لذٌی پیچیذٍ جش هیطًْذ ) آضٌا ضًْذ. ].
ّ الذوذ هلل سا العالویي ّ صل ع هل علی سیذًا و دم ّ الَ الطاُشیي ّ ،العي الذآئن
علی أعذائِن أجوعیي ،هي اآلى الی لیام یْم الذیي.
جاسیخ جذّیي . ٍ 1396 /8 /2 :ش
جٌظین ّ جؤلیف  :هجحیتی ضعاعی

