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جلسهیاول :

عنوان:
یراهتالوت(هندسهیتالوت) 


تشریحنقشه
(مقدمهاول)

مباحث مربوط به نقشهی تالوت (هندسهی تالوت):
 -1تالوت (و به طور کلی هر مدل خوانندگی إرتجالی [بداهه خوانی) از  3عنصر اساسی (رُکن) تشکیل
شده است:
الف) ردیف صوتی (صوت) :مقصود از ردیف صوتی؛ تمرکز (زاویهی دید  /جهت نگاه) بر خود صکوت
بدون در نظر گرفتن اَشیال متنوعی اسکت ککه بکر روی صکوت ایجکاد مکیشکود از مبکاح ی ککه در زیکر
مجموعهی رکن( )1مطکر مکیشکود مکی تکوان بکه سلیکتی صکوت؛ اوصکا؛ صکوت؛ کرداز

صکوت

(صداسازی)؛ مدوالسلون (مُدلهای اوجگلری صوت) و ...اشاره کرد.
ب) ردیف لحنی (لحن) :مقصود از ردیف لحنی؛ تمرکز بر اَشیال مختلفی است ککه بکر روی صکوت
ایجاد میشود [لَحْن/آهنگ /جمع لَحن=الحکان] از مبکاح ی ککه در زیکر مجموعکهی رککن ( )2مطکر
می شود می توان به ماهلت مقام؛ اَجزاء یک مقام؛ تعداد مقامات اقیام مقام اختال؛ مقامکات ترکلک
مقامات و ...اشاره کرد.
ج) متن (آیات) :مقصود از متن (آیات)؛ کلفلت تطبلق صوت و لحن معاً؛ بر متن (آیکات قکرآن ککری )
میباشد .از مباح ی که در زیرمجموعهی رکن ( )3مطر میشود میتوان به شناخت بافت آیه؛ قواعکد
نَبر (تیله آکیانها) در کلمه و آیه؛ سگونگی تقیل متنِ فراز و آهنگ آن فراز به قطعات ککوسیتر و
تطابق آنها بر ییدیگر؛ کلفلت تنظل آهنگ و ...اشاره کرد.
 -2شی مربوط به نقشهی راه تالوت یا هندسهی تالوت:

رأس 1

رأس دوم

(ردیف صوتی)

(ردیف لحنی)

شی 1

رأس سوم
(متن/آیات)

نکتهی : 1

دو اصطال (صوت) و (لحن)؛ دو روی یک سیه هیتند؛ یعنی هنگامی ککه تالوتکی را گکو
سلزی (حقلقتی) به گو

سطح

شما میرسد گو

مکیکنکل ؛

فقط ابزار دریافت آن سلز (حقلقت) است (قکوههی سکامعه)

آن سلز (حقلقت) که صدایی (آوایی) است به اَشیال متنوع و نوعاً لچلده بر روی آن صدا از طریق گو
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به مغز منتق شده و در یک فرآیند ذهنی؛ آن حقلقتِ ییپارسه؛ به  2مفهوم صوت (خود صدا یا آوایی ککه
به گو

می رسد بدون توجه به اشیال مختلفی که بر روی آن وجود دارد ).و لحن (اشیال متنوع زیبا و

غالباً لچلده که بر روی صدا ایجاد شده است ).تفیلک میشود.
برای روشنتر شدن این نیته به دو م ال توجه بفرمایلد.
مثال اول :دریا و امواجش.
اگر به این م ال خوب دقت کنلد؛ در مییابلد که امواج دریا سلزی جز خود دریا نلیت به عبکارت دیگکر
امواج دریا جلوههای (تجللات) مختلف از خود دریکا اسکت .صکوت و لحکن نلکز م ک دریکا و امکواجش
می باشد؛ (صوت) م

(دریا) و (لحن) م

(امواج دریا) است؛ بنابراین لَحن نلز (م

امواج دریا) اشکیال

مختلف خود صوت میباشد و به عبارت لطلفتر لحن همان جلوههای مختلفِ صوت است (م

امکواج

دریا که جلوههای مختلف خود دریا است).
مثال دوم :خملر بازی و اشیال مختلفی که به وسللهی خملر به وجود میآید.
به وسللهی خملر بازی میتوان اَشیال هندسی گوناگونی م

میتطل

مربع دایره لوزی و ...ساخت .بکا

کمی دقت درمی یابل که این اَشیال مختلفِ هندسی همگی ریختهای گونکاگون از خکود خملکر بکازی
هیتند! م الً :اگر خملر بدون زاویه باشد میشود دایره؛ اگر همان خملر  4ضلع برابر لکدا کنکد مکیشکود
مربع؛ و اگر ....؛ لذا این اَشیال مختلفِ هندسی سلزی جز نمودهای (جلوهها /دیدارها) مختلف از خکود
خملر نلیتند.
صوت و لحن نلز از این گونه هیتند( .صوت) م ِ (خملر بازی) است و (لحن) نلز م ک (اَشکیال متنکوع
هندسی) توللد شده با خملر هیت.
نتیجه:
بنابراین صوت و لحن یک حقلقت داشته (و به قول معرو؛ نزد عُر؛ جامعه دو روی یک سیه هیتند).
اَلحان (جمع لَحن) جلوهگریهای (نمودها /دیدارها) مختلف و گوناگون صوت هیتند.
نکتهی : 2
تالوت فنی (و به قول عر؛ جامعهی قرّاء[ :تالوت خته]) سه تالوتی است؟
جواب :با دقت در نقشهی تالوت (هندسهی تالوت) متوجه میشوی که تالوتی فنی و خته است که هکر
 3رأس م لث معیوس تالوت [(الف) ردیف صوتی( /ب) ردیف لحنکی( /ج) مکتن (آیکات)] بکه
نحوی همگون و یک د ست با ییدیگر متّحد شوند (ترکل

شوند) ککه گویکا یکک رأس هیکتند

و به عبارتی روشنتر  :دو رأس (صوت) و (لحن) با ییدیگر و هر  2با رأس ( 3متن [آیات]) بکه
شیلی هماهنگ و سفت ه شوند که گویا یک شیء واحد هیتند.
اگر قاری بعد از مدت ها ممارست و تمرین به این مهارتِ مه دست یابد؛ در حلن تالوت خکود
باید میتمعلن را در تالوت خود غرق کند! (به تعبلر عرفکی :مجلکر را بگلکرد!) بکه گونکهای ککه
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میتمعلن از شنلدن تالوت ایشان نهایت لکذت معنکوی را ببرنکد .م ک اک کر تکالوتهکای اسکتاد
عبدالباسط محمد عبدالصمد.
نکتهی : 3
با توجه به م لث معیوس تالوت (هندسهی تالوت) و دقت در نیتهی قبلی (نیتهی  )2معلوم میشود که
جهت میلر حرکت؛ در هنر تالوت از ک رت ( 3رکن ← صوت  +لحن  +متن) به وحدت (یکک تکالوت
زیبا و هنری) است.
ک رت
بنابراین 

وحدت

ردیف صوتی  +ردیف لحنی  +متن (آیات)  تالوت (زیبا و هنری)
رکن ()1

رکن ()3

رکن ()2

 -3توضلح و تبللن نقشهی تالوت (میلر تالوت):
الف) سرایی م لثِ معیوس (وارونه)؟
جواب :زیرا اگر م لّث معیوس باشد؛ انطباق رأس اول [ردیف صوتی] و رأس دوم [ردیف لحنی] بکر
رأس ([ )3آیات] واضحتر و روشنتر است.
ب) ارتباط رأس ( )1با رأس ( )2در م لث وارونهی تالوت؟ (آیا صوت و لحن یک حقلقت هیتند یا
 2حقلقت جُدا از ه ؟)
جواب :صوت و لحن در خارج از ذهن به یک حقلقت موجود هیتند؛ ولی در ذهن و در مقام تجزیه
و تحلل ِ ذهنی از این حقلقت واحدِ خارجی؛  2مفهوم بکه نکام صکوت و لحکن در ذهکن سکاخته
میشود .م الً :اگر به میع

میتطللی فقط از جهت ( )Bنگاه شود؛ تصکور شکما ایکن هیکت ککه

مربهعی به ابعاد ( )3cm×3cmدیدهاید .و اگر از جهت ( )Aنگاه شود؛ تصور میکنلد ککه میکتطللی
بککه ابعککاد ( )11cm×3cmدیککدهایککد؛ ولککی اگککر از جهککت ( )Cدیککده شککود؛ شککیءای  3بعککدی
( )11cm×3cm×3cmبه نام میع
طول عرض ارتفاع

میتطل اِدراک میشود.

در این م ال ذهن انیان با  3زاویهی دیدِ مختلف؛ قادر به فه  3مفهوم متفاوت (مربع2/بعکدی) و
(میتطل 2/بعدی) و (میع

میتطل 3/بعدی) شد؛ در حالی که این  3مفهوم متفاوت و جکدای از

ه در ذهن؛ در خارج ازذهن در یکک حقلقکت واحکد (یعنکی شکیءای  3بعکدی بکه نکام میعک
میتطل ) موجود میباشد.
ر ذهن انیان این قدرت و خالقلت را دارد که از یک شیء خارجی؛ مفکاهل متعکدد و متفکاوتی
بیازد.
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صوت و لحن نلز از این گونه هیتند؛ یعنی (صوت) و (لحن) در خکارج ذهکن بکه یکک حقلقکتِ
خارجی که با گو

شنلده میشود (کلف میموع) موجود میباشند .ولی ذهن ما با فعاللکت خکود

از این حقلقت خارجیِ واحد  2مفهوم (صوت) و (لحن) را میسازد.
ر :جایگاه تی ّر در ذهن؛ و وحدت در خارجِ ذهن هیت.
ج) ارتباط رأس  1و 2؛ با رأس  3م لث تالوت؟
جواب :این ارتباط به نحو تطابق یا تلفلق (تطبلق) میباشد.
تطابق یا تلفلق؛ از نظر لغوی یعنی قرار دادن سلزی بر سلز دیگر؛ به گونهای که دو شیء؛ یک سلز بکه
نظر بلایند .م

قرار دادن  2کف دست بر ه ؛ و در اصطال موسلقی تکالوت بکه ترکلک

آهنکگهکا

(مقامات) با عبارات و الفاظ آیات قرآن کری ؛ بر اساس خواص ذاتی (آهنگ ذاتی) کلمکات و مفکاهل
آنها تطابق یا تطبلق میگویند.
 -4فوائد و آثار نقشهی راه تالوت (هندسهی تالت)؟
 )1افزایش تیلط قاری در اِجرای هر  3رأس تالوت یعنی قاری هنگام اجرای تالوت خود با در نظر
داشتن نقشهای کام از تالوتش در ذهن لحظه به لحظه موقعلت تالوتکش را از جهکت صکوتی و
لحنی و تلفلق صوت و لحن با آیات میداند.
 )2درک و فه عملقتر از محاسن و معای

تالوت خود.

 )3دفع و رفع اِشیاالت و خطاهای تالوتش توسط خود قاری.
 )4افزایش سرعت و دقت در تقللد از تالوت الگو
 )5در ک و فه عملق از نقاط اشتراک و افتراق اَسباک مختلف.
 )6تیهل و تیریع در ترکل

سند سبک با ییدیگر

 )7افزایش قدرت خالقلت و نوآوری در تالوت.
 )8و...

 -5آیا این نقشه در سایر هنرهای اسالمی نظلر مدهاحی اذان ابتهال تواشلح ترتل خوانی کاربرد دارد؟
جواب :بله؛ زیرا همهی هنرهای صوتیِ اسالمی نظلر تالوت ترتلک خکوانی ابتهکال اذان و ..از یکک
سلیله قواعد کلی و مشترک (عناصر مشترکه) لروی میکنند؛ که با تیلط بر این قواعد کلی و مشترکه
میتوان به شی دقلق سریع و ساده سایر هنرهای صوتی اسالمی را نلز آموخت.
تذکر :هد؛ از طر این مباحث نیبتاً سنگلن و دقلق) آشنایی کلی و اجمالی قرآن آمکوزان بکا فضکای
هنر تالوت و میلر حرکت آن و حصول درکی عملق و دقلق نیبت به هنر تالوت میباشد.
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جلسهی 2

عنوان:
(مقدمهی)2آشناییباسُلَّمموسیقیاییعربیوبرخیازمهمترینوکاربردیتریناصطالحاتموسیقیتالوت(تلحین
القرآن) 

توضلح و تبللن اصطالحات مه و کاربردی در تالوت قرآن کری (تلحلن القرآن):
 )1سُلَّ موسلقلایی عربی ← در لغت به معنای (نردبان) است و در اصطال موسلقی عکرب؛ بکه نمکوداری مُکدرهج
(درجه به درجه /لّه لّه) که نشان دهندهی فواص بلن نت های یک مقام (شخصلت المقام /اسلوب المقکام) یکا
قطعهی موسلقی است سُلّ گفته میشود.
 )2درجه صوتی = طبقهی صوتی = نُت = نَغمه ← درجه نتلجه و محصول دید آمکدن تعکداد کک یکا زیکادی از
لرز ها در قطعه زمانِ معلنی (م الً  1ثانله) میباشد؛ هر سه لرز ها (اِهتزازات) زیادتر شود؛ صوت رقلقتکر و
حادتر (تلزتر) میشود (صدای زیر) و هر سه لرز ها کمتر شود صوت غللظتر و ضخل تر مکیشکود (صکدای
بَ ).
 )3رده = میافت صوتی = فاصله = بُعد ← اختال؛ زیر و بمی نتها را فاصله گویند .به عبکارت دیگکر فاصکله؛
اختال؛ فرکانر بلن دو نت است.
 )4مقام ← از فواص بیلار مه در موسقی عربی است؛ شاید بتوان گفت که مه ترین فاصله در موسکلقی عربکی؛
مقام است .مقام؛ در لغت به معنای مح یا زمان اقامت و جای ا و قدم است .اما در اصکطال
است برای قال های سنتی موسلقی شرق م

مقکام عنکوانی

ایران ترکله و کشورهای عربی .مقکام شکام  8درجکهی صکوتی

است که با فواص معلهن و به شی متوالی از درجه  1تا  8مشخص گردیده است .مقام معکادل گکام ()Gamma
در موسلقی غرب است.
 )5اُکتاو  = Octaveاوکتا؛ = دیوان = مرتبه = هنگام ← عبارت است از یک فاصلهی  8درجهای بلن یکک نکت و
نت ه نام آن؛ م الً از ( Do1نت اول) تا ( Do2نت  )8در زبان یونانی اکتاو یعنی عدد هشت (درجکهی هشکت )
در موسلقی عربی به این فاصله (عالوه بر اکتا؛) قرار و جواب گفته میشود.
 )6نت ایه = نت رُکوز = نُت مُیتَقَّر المقام = نُت تونلک  ← Tonicبه نت اولِ یک گام موسکلقلایی یکا مقکام (در
فاصله یک اکتاو) در موسلقی ایرانی نت ایه میگویند که معادل نُت تونلک ( )Tonicدر موسلقی غرب و نت
رُکوز در موسلقی عربی میباشد.
 )7نُت غمهاز (غَمهازُ المقام) = نمایان = نُت دوملنانْت  ← Dominantبرای هر مقامی درجهی غمهاز بیلار ضروری
و الزم است درجهی غمهاز به درجهی  5بعد از درجهی اول هر مقام گویند.
 )8میاحت صوتی = ارتفاع صوت = هنای صوتی ← میاحت اصطالحی است در موسلقی عربی که میتوان آن
را معادل وسعت یا گیترهی صوتی دانیت و آن عبارت است از :توان یک خواننده در ارائکهی کایلنتکرین تکا
باالترین نت یا درجهی صوتی خود؛
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میاحت صوتی یک امر نیبی است و در افراد مختلف متفاوت بوده یعنی ایلنترین درجهی صکوت در افکراد
مختلف؛ با ییدیگر متفاوت بوده؛ همچنان که باالترین درجهی صوتی افراد نلز با همدیگر متفاوت است .امکا در
تالوت قرآن مطلوبترین میاحت صوتی  2اکتاو میباشد.
 )9تَلحلن ← (قراءتُه باألصوات المُلَعَّنه) مقصود از تَلحلن؛ قرائت قرآن کری با صدایی است (یا اصواتی است)
که بر روی آن صدا اَشیال و فُرمهای متنوع متفاوت زیبا و جذابی ایجاد میشود ککه در واقکع ایکن اَشکیال و
فرمها تزئلنکننده صوت هیتند .ر تلخلن کلفلتی است شنلداری (کلف مَیموع).
شاید بتوان واژهی (تَلحلن) را معادل (موسلقی مخصوص به تالوت قرآن کری ) دانیت.
 )11مقطع الصوت ← مقصود از مقطع الصوت توقفگاههای صوت بر روی درجات صوتی سُکلَّ موسکلقلایی
عربی میباشد.
با توجه به (شی  )2اگر بخواهل از نُت ( )1درجه به درجه به سوی نُتهای باالتر بروی با دقت به خوانکدن
سُلّ (شی  )2در می یابل که صوت بر روی تک تک درجاتی که استقرار لدا میکند مقدار زمکانی (اگکر سکه
کوتاه) مَیث و توقف می کند .به این توقف (قطعه قطعه شدن صکوت) و میکث صکوت (ولکو انکدک) بکر روی
(مقطع الصوت) میگویند.

درجات سُلّ ؛ در اصطال

نت  = 16نت انتهایی اکتاو دوم

مساحت صوتی دو اکتاوی ( 61درجهای)

(اکتاف) اکتاو 2

شکل 2
(نت مشترک بین  2اکتاو)
نت هشتم و نهم

تطبیقاصطالحاتفوقالذکر 

بررویسلّمموسیقیاییعربی 

اکتاف = هنگام = مرتبه =
دیوان = اکتاو اول
(درجه  )2نت دوم
پرده = فاصله صوتی =
مسافة صوتیّه = بُعد

36
35
34
31
32
33
31

نت اکتاو (انتهای
اکتا؛ اول و ابتدای
اکتا؛ دوم)
2

= do = 9/8
7
6
5
 4نت غمهازالمقام
1
2
1

= do = 3

(درجهی  )1نت اول

نت = درجهی صوتی =
طبقهی صوتی = نغمه

2

Do

1

Do

نت رکوز = نت ایه = نت
میتقر المقام = نت تونلک

نیته  :1با توجه به سلّ (شی  )2یک اکتاو؛  8نُت (درجه صوتی) و  7فاصله است.
نیتهی  :2هد؛ از طر موارد مذکور؛ تطبلق مباحث تئوری بر مباحث عملی و کارگاهی تالوت قرآن کری هیت.

6
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جلسهی :3

عنوان :
تروعمیقتر .


،بهشکلدقیق
(مقدمهی:) 3آشناییباسُلَّمموسیقیاییعربی،وبرخیازاصطالحاتمهموکاربردی


تذکر :برخی از این اصطالحات و اطالعات ذکر شده فقط جنبهی تئوری محض دارند؛ و کاربرد عملی (کارگاهی)
در تالوت ندارند ولی این اطالعات و اصطالحات ذکر شده تا قرآن آموزان بلشتر با فضای علمکی مباحکث آشکنا
شده و در نتلجه بیتر الزم جهت ورود به مباحث عَملی (کارگاهی) مهلها شود .زیرا قکرار گکرفتن در فضکای علمکی
(تئوری) مباحث مربوط به تالوت؛ ذهن را به ظرائف و دقایق قرائت (هنکر خوانکدن) حیهکاس و آشکنا ککرده و در
نتلجه سرعت لشرفت در مباحث عملی (کارگاهی) افزایش مییابد .عالوه بر این قرآن آموزان مهارت دفع و رفکع
اشیاالت و خطاهای تالوت خود را میآموزند.
شکل3

نام عربی
نتها

شکلسُلَّمموسیقیایی[دوماژور](مقامعَجَم)

(اکتاو دوم)

Octave 2

این نت  2بار شمارش میشود ،لذا
انتهای اکتاو  6است و ابتدای اکتاو 2

دو(سوم) 36
35
سی
34
ال
31
صول
32
فا
33
می
31
ری
دو (دوم) 9/8
7
سی
6
ال
5
صول
4
فا
1
می
2
ری
دو (اول) 3

1

Do

3

C

2

Si

2

B

La

2

A

Sol

2

G

Fa

2

Mi

2

Re

2

Do

2

C

Si

1

B

La

1

A

Sol

1

G

Fa

1

Mi

1

Re

1

Do

1

2
2

2
2

2
2

1
1
1

1
1

1
1

F

E

D

F

E

D
C

نیته (الف) :در موسلقی عربی نام این سلَّ ؛ سُلَّ [دُو الیبلر (ماجلر)] یا سلّ (دو ماجور) میباشد.
نیته (ب) :در (شی  )3فی الواقع به جای این لرز های ریز و بیلار کوسیی که در لبهی تارهای صکوتی ایجکاد
میشود (م الً :هنگام تلفظ صدای کشلدهی آ)؛ نمادی م

خط افقی (ککک) را قرار دادهاند.

توضلح و تبللن برخی از اصطالحات عِلمی و مفاهل کاربردی:
7

از پایین به سمت باال خوانده شود.

(اکتاو اول)

Octave 6

{ 1/5پرده (نصف پردهی کامل)
{  3پرده
{  3پرده
{  3پرده
{ 1/5پرده (نصف پردهی کامل)
{  3پرده
{  3پرده
{  1/5پرده
{  3پرده
{  3پرده (بُعد کامل)
{  3پرده (بُعد کامل)
{  1/5پرده (نصف پردهی کامل)
{  3فاصله کامل =  3پرده = بُعد کامل
{  3پرده کامل (بُعد کامل)

شمارش
با اعداد

نامگذاری نامگذاری
الفبایی
هجایی
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 -1تعریف فرکانر و واحد آن ( ← )HZبه تعداد ارتعاشات و لکرز هکای یکک صکدا در مکدت زمکان  1ثانلکه
فرکانر یا بَیامَد یا تواتر آن صدا میگویند و با عالمت ( )HZهِرْتْزْ نمایش داده میشود.
 -2جدول فرکانر نُتها [بر اساس اسامی درجات در موسلقی عربی]
نامگذاری
هجایی نتها

نامگذاری
الفبایی نتها

نام درجات صوتی
(در زبان عربی)

عدد لرزش یا ارتعاش هر نت
در  3ثانیه (به شکل دقیق)

عدد لرزش هر درجهی صوتی در
یک ثانیه (به شکل تقریبی)

Do

C

دو

263/61

262

Re

D

ری

291/67

294

Mi

E

می

129/61

111

Fa

F

فا

149/21

149

Sol

G

صول

192/11

192

La

A

ال

441

441

Si

B

سی

491/88

494

Do

2

C

دو

521/25

524

3

2

3

نیته  :1با توجه به شی  3متوجه میشوی که یک اکتاو؛  8نُکت؛  7فاصکله؛ و  6کردهی کامک ( 6تکا یکک کرده)
میباشد.
نیته  :2نت هشت ( )Do2همان نت اول ( )Do1هیت؛ ولی نت هشت ؛ اَحَده [تلزتکر] و أرَقّ [رقلکقتکر] از نکت اول
میباشد؛ و لذا فرکانر نت هشت ()Do2؛ دو برابر فرکانر نُت اول ( )Do1میباشد .با توجکه بکه جکدول فرککانر
نتها متوجه میشوی که:


2

1

Do × 2 = Do

2Do1 = Do2 
262
524
ککککک
2ککککک = × 2
3
Do

Do

 -3طریق نامگذاری سُلَّ دو ماژور ( Doماجور) به  2گونه هیت:
 )1نامگذاری هجایی( Do :دو) ( Reری) ( miمی) ....
 )2نامگذاری الفبایی... F E D C :
 -4تعریف  2اصطال :
 )1صعود صوت از درجات [نُتهای] سُلّ :

الف) دفعی (شی )5
ب) تدریجی (شی )4

 )2هبوط صوت [یا نزول صوت] از درجات سلّ :

8

الف) دفعی (شی )5
ب) تدریجی (شی )4

 :م ال
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شکل4
صعودوهبوطصوتبهشکلتدریجی(مدلساده) 

یک اکتاف

صعود صوت از درجه  6به  8تدریجاً

نزول (هبوط) صوت از درجه  8به  6تدریجاً

(پلهبهپلهودرجهبهدرجه)

8
7
6
5
4
1
2
3

شکل5
(مدلهایساده)

صعودوهبوطصوتبهشکلدفعی
هبوط دفعی  3درجهای

هبوط دفعی  4درجهای

صعود دفعی  8درجهای

صعود دفعی  7درجهای

صعود دفعی  1درجهای

صعود دفعی  5درجهای

هبوط دفعی  5درجهای

6
صعود دفعی  4درجهای

هبوط دفعی  1درجهای

7

صعود دفعی  3درجهای

هبوط دفعی  7درجهای

هبوط دفعی  8درجهای

8

5
4
1
2
3

تذکر :در صعود و هبوط صوت (سه به نحو تدریجی و سه به نحو دفعی)؛ حاالت و مدلهای بیلاری قاب تصکور
است و لذا شی  4و  5از باب نمونه و م ال هیت .و االّ حاالت دیگری نلز متصور هیت.
 -5تعریف فاصله طنلنی؟
به فاصلهی صوتی کام (بعد کام ) یعنی  1رده بُعد طنلنی یا فاصله طنلنی میگویند؛ فاصلهی طنلکلن بزرگتکرین
فاصله بلن  2درجهی شت سر ه بر روی سلّ اساسکی (دومکاژور) مکیباشکد .در موسکقی عربکی؛ ممیکن اسکت
کک رده یا 1
فاصلهی طنلنی به نصف یا 3
کک رده تقیل شود.
4
4
 -6توضلح اختال؛ فواص در سُلَّ [دو ماژور] بر اساس شی (شماره )3
 -7تعریف و تبللن  6اصطال فنی و کاربردی در تالوت:

9
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الف) دیرند [کشش] صوت :همان مدت است و عبارت است از مدت زمانی که یک نت [درجه] در موسکلقی
کشلده میشود .به عبارت دیگر مدت استقرار و میث روی یک نت یا درجهی صوتی را دیرند میگویند.
ب) انعطا؛ صوت :ییی از مه ترین ویژگی ها و صفات صدای انیان که برای فعاللت خواننکدگی مکورد نلکاز
است انعطا؛ صوت نام دارد .انعطا؛ یک صدا به معنی سرعت انتقالی از نتی به نت دیگر و اجراء هر سه
سریعتر درجات یا نتها توسط آن صدا میباشد .هر سه سرعت و تحرک صوت در صکعود و هبکوط بکر
روی درجات صوتی بلشتر باشد صدا منعطفتر است و بالعیر.
ج) سرعت تالوت (دور تالوت) :سرعت تالوت در نزد قاریان مشهور و صکاح

سکبک متفکاوت مکیباشکد

برخی با دور تندتری به تالوت رداختهاند و برخی بکا دور کُنکد و تعکدادی هک حالکت ملانکه و متوسکط
داشتهاند .سرعت یک امر نیبی است و لذا معلارِ سنجشِ سرعت تالوت مقاییهی ملزان کشش صداهای
کوتاه و بلند (کشلده) ( کَ با آ  +کِ با ی  +کُ با و ) میباشد.
نیته :ارتباط (دیرند) و (انعطا؛ صوت) و (سرعت تالوت) با ییدیگر سلیت؟!
جواب :هر سه دیرند کمتر شود؛ انعطا؛ صوت افزایش یافته و در نتلجکه سکرعت تکالوت (دور تکالوت) نلکز
افزایش مییابد و بالعیر.
سرعت تالوت ↑

انعطا؛ صوت ↑

دیرند ↓

1

سرعت تالوت ↓

انعطا؛ صوت ↓

دیرند ↑

2

 :ارتباط  3مفهوم با ییدیگر

د) کوک کردن صوت :مقصود از کوک کردن صوت در تالوت قرآن؛ هماهنگی و تنظل کردن صوت قکاری بکا
صوت استاد [در تالوت الگو] به گونه ای این تنظل و تطابق دو صوت (استاد  +قکاری) دقلکق باشکند ککه
گویا یک صدا شنلده میشود.
هک) فالش خواندن :به خارج خواندن نت ها یا خطا در انتخاب نت شکروع تکالوت (گکرفتن کرده صکوتی) در
اصطال فالش گفته میشود .در موسلقی عربی به آن نشاز میگویند.
ز) ژوست خوانی :در اصطال موسلقی یعنی :خواننده (قاری) نتهارا سال و بدون کوسککتکرین نکاکوکی یکا
خروجی بخواند یعنی صوت دقلقاً بر روی درجات صوتی (نتهای) مورد نظر قرار بگلرد (استقرار یابد)
که در اصطال گفته میشود ژوست میخواند.
 -8توضلح تینلک مه کنترل ولوم صوت (ولوم = حج صوت = شدت = بلندی صوت = قوت صوت)
توضلح :شدت قوهت ولوم رسایی صوت بلندی صوت حج صوت ه اَلفاظ مختلفی هیتند برای یک مفهکوم
(و حقلقت خارجی) .مقصود از ولوم و شدت صوت توان صوتی یا ملزان انرژی آزاد شدهی صکوتی اسکت ککه از
منبع توللدکنندهی آن (تارهای صوتی انیان) در واحد سطح ( 1متر مربع) انتشار مییابد.
نکات:
 )1ییی از تینلکهای بیلار مه و رککاربرد در صداسکازی ( کرداز

صکوت یکا شکی دهکی بکه صکوت/

ریختدهی به صوت)؛ تینلک تغللرِ (افزایش یا کاهش) ولوم و حج صوت میباشد.
31
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به بلان ساده تر تغللر ولوم و قوهت صوت یعنی :صوت در علن حفظِ موقعلت و جایگاهش بکر روی نُتکی
(درجهای) خاص و مشخص ساق (افزایش حج صوت) یا الغر (کاهش حج صوت) میشود.
 )2دقت شود بیلاری از قرّاء مُبتدی (تغللر ولوم صوت) را با (تغللر درجهی صوتی) در موقع اجراء خلکط
میکنند! در مهارتِ تغللر ولوم صوت درجهی صوتی ثابت هیت ولی فقط حج صکوت یکا ضکخامت
صوت ک و یا زیاد میشود.
 )3تغللر ولوم صوت به  4مدل صورت میگلرد که عبارتند از:
 .1به کمک حنجره قاری و سایر اندامهای تیلّمی م

بلنی و...

 .2به کمک دستهای قاری
 .3به کمک ملیروفون
 .4با ترکلبی از سه مورد فوقالذکر
 )4جایگاه و موضع اجرای این مهارت مه ( تغللکر ولکوم صکوت) در تکالوت قکرآن ککری ؛ یکا در ییکی از
هجاءهای (بخشهای) کلمه؛ و یا در یک یا سند کلمهی خاص از قطعهی (فراز) تالوت شده میباشد.
درس 4
عنوان :

تجزیه و تحلل رأس اول (ردیف صوتی) تالوت؛ منطبق بر ساختار تالوت آموزشیِ سورهی نبأ (آیات  1تا )21
تذکر :1ارتباط درس  4با دروس  3و  2و  1سلیت؟
بعد از فراگلری دروس قبلی ()1 2 3؛ بیتر الزم جهت ورود به درس  4مهلا شده و قرآن آموزان عزیز؛ مقکدمات
الزم جهت ورود به درس  4و دروس بعدی (که اص مباحث ه در هملن دروس مطر میشود) را یاد گرفتهاند.
تذکر  :2تمام مباحث مربوط به رأس اول (ردیف صوتی) و رأس دوم (ردیف لحنی) تالوت؛ بکر سُکلَّ موسکلقلایی
(دو ماژور) با میاحت صوتی حداک ر  2اکتا؛ (اکتاو)؛ تطبلق داده خواهد شد.

شکل6
اکتاو دوم

تماممباحثرأساولودوم 
منطبقمیشود.


مساحت صوتی دو اکتاوی

تالوتبراینسلّم(دوماژور) :

اکتاو اول

33

36
35
34
31
32
33
31
9/8
7
6
5
4
1
2
3
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تذکر :3با توجه به (تذکر )2؛ در مییابل که در این شلوهی آموزشی؛ تمامی مباحکث تئکوری و عملکی (کارگکاهی)
تالوت؛ در کنار ییدیگر و به شی تطبلقی مطر میشود.
تجزیه و تحلیل رأس اول (ردیف صوتی) تالوت؛ منطبق بر ساختار تالوت آموزشی سورهی نبأ (آیات
 1تا )4
 -1در قیمت (تجزیه و تحلل ردیف صوتی)؛ جهت تمرکز؛ فقط بر صعود و هبوط صوت (فراز و نشل

صکوت

میباشد؛ نَه شی و فرم الحان (آهنگها).
 -2اگر به تالوت آموزشی خوب گو

کنل متوجه میشوی فراز اول (قطعهی اعوذ باهلل )...از کف صکدا یعنکی:

نت اول شروع نشده است و کمی باالتر از کف صدا میباشد م الً از نت سوم( .شی )7
 -3استقرار صوت در فرازهای ( 2بی اهلل ).....و ( 3عَ َّ یتیآءَلونَ) و ( 4عَنِ النبأ العظل ) غالباً؛ بر نُکت ششک ()6
میباشد( .شی )7
 -4آنگاه در فراز ( 5الذی ه  ........سلعلمون)؛ صوت دفعتاً از نت  6به نت  11ر

میکند؛ و صوت بکر نکت 11

استقرار مییابد و سپر از نت 11؛ به شی تدریجی صوت درجه به درجه هبوط ( ایلن) میکند تا بکه همکان
درجهی فراز اول (اعوذ باهلل  )...برسد (نت سوم = نُت شروع تالوت)
 -5ر نُت بخش (هجای) آخر از فراز ( 5یعنی هجای [مُون] از کلمهی سَلَعلمون) بکا اولکلن هجکاء از فکرار اول
(یعنی هجای (أ) از کلمهی أعوذُ) با ییدیگر ه درجه شدند! (شی )7
 -6صعود صوت از درجه  3به درجه  11و سپر هبوط صوت از درجه  11به همان درجه 3؛ در (شی  )7نشکان
میدهد که این صعودِ صوت (اوج صوت) به درجهی  11دوام ندارد؛ بلیه موقکت بکوده و صکوت مجکدداً بکه
درجهی ( 3نت شروع تالوت) برمیگردد( .دوام صوت بر روی نت  3است).
 -7از آنجا که دوام صوت بر روی نت سوم (در این تالوت آموزشی) است؛ به این نت سوم؛ نت ( ایه) یا (رککوز)
یا (میتقر المقام) میگویند.
نکاتمهم :
الف) سلر صعود و نزول صوت بر روی درجات صوتی در این فرم تالوت (از راست به سک))( :بکا توجکه بکه
شی )7
نت 3

صعود صوت

6

صعود

11

هبوط صوت
ب) مالک صحلح بودن (زیبایی) یا غلط بودن (زشتی) صعود یا هبوط صوت؛ به مدل فوق سلیت؟
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(به عبارت دیگر؛ سه سلزی حی میکند که این مدل صعود یا هبوط صوت بر روی درجات صوتی؛ زشت است یا
زیبا؟)
جواب :حاک در این زملنه؛ طَبع یا ذوق زیبایی شناختی هیت (طبع یا ذوق؛ قوهای است که خداوند در انیکان بکه
نحو فطری قرار داده است و با آن قوه میتواند صفتی از خصوصلات یک شیء را درک و احیاس کند).
اگر این صعود و هبوط صوت؛ مالئ (سازگار) با طبع و ذوق زیبایی شناختی انیان باشد؛ مدل فوق صحلح (زیبکا)
است .و اگر این صعود و هبوط صوت؛ مُنافِر (ناسازگار) با طبع و ذوق زیبایی شکناختی انیکان باشکد؛ مکدل فکوق
غلط(زشت) است.
ج) آیا تنها از هملن مدل صعود و نزول صوت؛ در قطعات ابتدایی و آغازین تکالوت مکیتکوان اسکتفاده ککرد یکا
مدلهای دیگری ه داری ؟! سرا از این مدل در تالوت آموزشی سورهی نبأ استفاده شده است؟!
جواب :مدلهای دیگری نلز برای صعود و هبوط صوت در قطعات ابتدایی و آغازین تالوت داری (حداق  2مدل
دیگر ).دلل استفاده از این مدل در قطعات آغازین تالوت شلوع (با بررسی تالوت قرّاء مصری؛ در مییکابل ککه
بیلاری از این قرّاء از این مدل صعود و هبوط صوت در قطعات آغازین تالوت خود استفاده میکنند) و سهولت
این مدل میباشد.
د) با دقت به (شی  )7در مییابل که فواص بلن درجات  3و  6و  11در حالت صکعود صکوت؛ ثابکت هیکت
(فاصلهی بلن نت  3تا  6هملشه  2/5رده یا  4نت است و فاصلهی بلن نت  6تا  11نلز هملشه  2/5رده یا  4نکت
هیت) و همچنلن فاصلهی بلن نت  11تا  3در حالت هبوط صوت نلز هملشه  5رده یا  7درجکه مکیباشکد ولکی
خود نتها (م الً نت  3یا نت  )6ممین است متغلر باشند.
ر خود نتها متغلر ولی فواص بلن آنها ثابت است.
هـ) این فرم (شی ) از صعود و هبوط صوت در قطعات آغازین تالوت؛ یک سکاختار صکوتی اسکتاندارد و یکک
فورمول (قاعده) کلی است؛ لذا بر تمام آیات قرآن کری ؛ این ساختار صوتی کلی؛ قاب انطباق هیت.
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شکل7
سُلَّمدوماژوردرمساحتصوتی2اکتاو:
36

 1/5پرده {

35

 3پرده {
اکتاو 2
Octave 2

34

 3پرده {

صعود دفعی (پرشی)
صوت به مقدار 4
درجه یا  2/5پرده

 3پرده {
 1/5پرده {
 3پرده { هبوط تدریجی صوت
 1/5پرده { از درجه 31به درجه1
(نت رکوز تالوت)

Octave 3

32
33

ابتدای قطعه 5

 3پرده {

اکتاو 3

31

31

الذی هم

 3پرده {

قطعه 4

قطعه 1

قطعه 2

 3پرده {

عن النبأ العظیم

عمّ یتساءلون

بسم اهلل الرحمن
الرحیم

 3پرده {
 1/5پرده {
 3پرده {

صعود دفعی صوت
به مقدار  4درجه یا
 2/5پرده

9/8
7
6
5
4

انتهای قطعه 5
سیعلمون

نت رکوز یا نت پایه
(نت مستقر المقام)

قطعه( 3فراز )3
اعوذ باهلل  ...الرجیم

 3پرده {

1
2
3

ابتدای فراز اول [هجای أ در کلمهی اعوذ ]...
با انتهای فراز [ 5هجای مُونْ در کلمهی سیعلمون] هم درجه [نت ]1
شدهاند.

نکات مهم و کلیدی مربوط به شکل ( 7سُلَّم دوماژور در مساحت صوتی  2اکتاو):
نیتهی  : 1در این تصویر؛ جهت تمرکز و نگاه فقط بر ردیف صکوتی تکالوت (صکعود و هبکوط صکوت بکر روی
درجات مختلف) میباشد نه الحان (آهنگها)
نیتهی  : 2بدیهی است که شی [ = 7سُلَّ دو ماژور در میاحت صوتی  2اکتکاو جهکت نمکایش ردیکف صکوتی
تالوت] تصویری نیبتاً دقلق هیت؛ هد؛ از این تصویر (شکی  )7و تصکاویر بعکدی؛ ایجکاد نقشکهی صکوتی (و
لحنی) در ذهن قرآن آموزان هیت .به این ترتل ؛ قاری قادر خواهد بود در حلن تالوت خود لحظه بکه لحظکه از
میان صوتی و لحنی تالوتش بر روی سُلَّ موسلقلایی مطّلع شده و تصویری جامع و شفا؛ از ردیکف صکوتی (و
لحنی) تالوتش را در ذهن ترسل کند.
این توانایی ذهنی دارای آثار و نتایج بیلاری است از جمله:
 )1افزایش قدرت درک و فه علمی از تالوت؛ و در نتلجه مهارت در تجزیه و تحلل تالوت.
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 )2درک و فه عملق تر از محاسن و معای

صوتی و تلحلنی تالوت خود (و دیگران) و تیهل در دفع و رفکع

آن اشیاالت و تقویت محاسن.
 )3ایجاد نگاه کلی (دید کَالن) به تالوت؛ در علن داشتن نگاه جزئی (مَعلهت نگاه کلی و جزئی به تالوت)
 )4تیهل و تیریع در تقللد از تالوت الگو
 )5تیهل و تیریع در مرک

خوانی (ترکل

سند سبکِ مختلف باه )

 )6ایجاد و افزایش و تقویت نوآوری و خالقلت صوتی و لحنی در تالوت قرآن کری .
 )7سهولت و افزایش کلفلت برنامهریزی صوتی و لحنی تالوت (خصوصاً در میابقات قرآن کری ).
 )8دقت و سهولت در تطبلق ساختار صوتی و لحنی تالوت الگو بر سایر آیات قرآن کری با حکداق خطکا در
تطبلق.
 ) 9فراگلری اصول مشترک کلی حاک بر تالوت؛ ترتل خوانی ابتهکال تواشکلح اذان و حتکی دعکا خکوانی و
مداحی اه البلت (علله الیالم).
 )11و...
نیتهی  : 3سرا تصویر شی ( 7و اشیال بعدی) نیبتاً دقلق هیتند؟!
زیرا در تمام قطعات  1و  2و  3و ....؛ صوت در هر قطعه (فراز) تالوت به نتهکای مجکاور (نکتهکای بکاالیی و
ایلنی خود) رفت و برگشت میکند و ما در (شی  )7از این رفت و برگشتهای صوت به درجات مجاور خکود
صر؛ نظر کردی و فقط بلشترین نتی که تیرار میشود و در گو

میتمع جلوه میکند (و نت محوری محیکوب

می شود که نامش نت شاهد یا حاک است) را به شی خطوط افقی رس کردی به هملن دلل این تصکویر تقریبکاً
دقلق هیت.
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