
  



  

  باسمه تعالی

  : حامالن با نماد نماز

  حامالنآرایش : الف 

در این آرایش حامالن در دو ستون با فاصله دو متري در جلو جایگاه به طوري که هر یک نمادي از قسمت هاي 

تعداد افراد مورد نیاز در این نماز به اندازه دو برابر قسمت هاي نماز است . مختلف نماز را انجام می دهند، می ایستند

  .بعالوه یک نفر قاري و نفر دکلمه خوان

  طریقه اجراي برنامه : ب 

قرائت حمد و سوره، تکبیره االحرام، (افراد در دو ستون به طوري که هر یک نمادي از نماز را انجام می دهند 

می ایستند حامل قرآن با شروع دکلمه که بهتر است در مورد نماز باشد در میان آن دو ستون با ...) رکوع، سجود و 

در دست گرفتن قرآن که مزین شده است حرکت می کند و سعی می شود تا پایان دکلمه قرآن را به قاري که در 

  .می ایستد تا پایان قرائت قرآن جایگاه، ایستاده است برساند سپس همان جا

گروه حامالن را با صلوات همراهی کنند و یا دو باره با : دکلمه خوان بعد از پایان قرائت به مخاطبین می گوید که 

حامل بعد از گرفتن قران در میان دو ستون بر می گردد به طوري که وقتی به نفر اول . اهی می کنددکلمه آنها را همر

ي ستون یکی راست و یکی چپ به دنبال او حرکت و به جایگاه قبلی خود با آرامی حرکت می کنند رسید از انتها

  .به طوري که با پایان یافتن صلوات و یا دکلمه آنها نیز جایگاه را ترك کرده باشند

  



  

  

  :حامالن با نماد گنبد 

  آرایش حامالن: الف 

یک متري از همدیگر می ایستند و حامل قرآن مابین نفر در این قسمت دانش آموزان در دو صف موازي با فاصله 

  )دکلمه خوان و هفت نفر حامالن - قاري(تعداد افرادي که در این نماد نیاز داریم نه نفر می باشد  .دوم می ایستد

  طریقه اجراء: ب 

زین شده ما بین دو در نماد شش نفر از افراد در دو ستون موازي بر هم می ایستند و حامل با در دست داشتن قرآن م

گره کرده بطوري که در میان دستشان گل یا پرچم کوچک گرفته اند نفر دوم می ایستد گروه دست ها را درهم 

  .باالي سر حامل قرار می دهند

حامالن به طرف مخاطبین در کنار تریبون . با شروع دکلمه حامالن با حرکتی آرام خود را به جلو جایگاه می رسانند

قرآن را به قاري با احترام تحویل داده و تا پایان . حامل از میان آنها حرکت و به طرف قاري می رود می استند و

براي اینکه حامالن  (الزم به ذکر است که حامالن با همان آرایش قبلی در جایگاه، می ایستند  .قرائت آنجا می ایستد

  .)خسته نشوند از سوره هاي کوتاه در این نماد استفاده شود

صلوات بفرستند بعد از آن دکلمه خوان با خواندن دکلمه گروه حامالن را  د از پایان قرائت ممکن است حاضرانبع

حامل بعد از گرفتن قرآن خود را به جایگاه قبلی خود در میان حامالن می رساند حامالن با شروع  .همراهی می کند

  .دکلمه با همان آرایش نخست به جایگاه خود باز می گردند

  



  

  :حامالن با نماد آبشار 

  آرایش حامالن: الف 

بدین طریق که دو نفر از نظر قد از . در این قسمت با توجه به نام آن افراد حامل باید بصورت آبشار آرایش بگیرند

  .بلند به کوتاه بطوري که کوتاه در جلو صف آرایش بگیرد و بقیه با فاصله در پشت سر آن ها آرایش می گیرند

نفر  5افرادي که در این نماد نیاز داریم هفت نفر می باشد که یک نفر بعنوان قاري و نفر دیگر دکلمه خوان و تعداد 

در این روش به پرچمی نیاز است که بتوان چهار گوشه آن را گرفت بطوري که حامل در  .دیگر حامالن قرآنند

  .وسط آن قرار بگیرد

 طریقه اجراء: ب 

) با توجه به وضعیت فیزیکی جایگاه (ضیحات قبلی آرایش می گیرند و با فاصله چند قدمی ابتدا گروه با توجه به تو

با شروع دکلمه حامالن با آرایش به . حامل قرآن در مابین حامالن با در دست گرفتن قرآن می ایستد .می ایستند

  ده و دو نفرطرف جایگاه حرکت می کنند و در جلو جایگاه با همان آرایش و رو به مخاطبین ایستا

  .جلویی نشسته تا آبشار خود را بیشتر نمایان کند 

  دو نفر اول عالوه بر اینکه گوشه پرچم را گرفته اند با دست دیگر شمع روشن یا چراغی را می گیرند به این: تذکر 

احترام حامل از میان صف بیرون می آید و به طرف قاري حرکت می کند و با  .معنی که قرآن سراسر نور است

قرآن را گرفته و به همان صورت قبلی  لسپس حام .قرآن را به او می دهد و تا پایان قرائت همانجا خبردار می ایستد

گروه نیز به حالت اول آرایش می گیرند و با دکلمه و یا فرستادن صلوات با آهنگ  در صف آرایش می گیرد

  مخصوص به جایگاه قبلی بر می گردند

  



  

  ستونیحامالن با سبک 

  آرایش حامالن: الف 

در این سبک که بیشتر در سالن و مکان هاي سربسته که صندلی چیده شده باشد استفاده می شود و از تمام گروه هم 

  .می توان استفاده کرد

 طریقه اجراء: ب 

آن دو ستون  ابتدا گروه در دو ستون در طرفین محل برگزاري برنامه می ایستند و با شروع دکلمه حامل قرآن از بین

حامل قرآن را به قاري با احترام . حرکت می کند و تا رسیدن به جایگاه و تحویل قرآن به حرکت خود ادامه می دهد

تحویل می دهد و تا پایان قرائت در آن جا منتظر می باشند و افراد دیگر در همان جایی که هستند با احترام و نظم 

و با فرمان دکلمه  و به همان صورت قبلی در صف آرایش می گیرد سپس حامل قرآن را گرفته.خاص می ایستند

خوان مبنی بر فرستادن صلوات و یا خواندن دکلمه به جایگاه قبلی و وقتی حامل به نفر اول رسید اول نفر سمت 

  .راست و بعد سمت چپ پشت سر او قرار گرفته و بر می گردند

ست دارند به طرف مخاطبین خصوصا در صف هاي جلو که بهتر است که در برگشت شاخه هایی از گل که در د

  .مسئولین هستند تقدیم کنند

  



  

  

  :حامالن با نماد سایبان یا چتري 

  آرایش حامالن: الف 

افرادي که در این نماد نیاز داریم هفت نفر . این آرایش بیشتر براي دانش آموزان در مقطع ابتدایی استفاده می شود

  )خوان، حامل قرآن و چهار نفر به عنوان حامالنقاري، دکلمه (می باشند 

 طریقه اجراء: ب 

در این آرایش ابتدا حامالن در فاصله یک متري از یکدیگر به صورت مربع می ایستند و قاري در مابین آنها با در 

  .دست داشتن قرآن مزین شده می ایستند

دکلمه حامالن با آرامش خاص به طرف جایگاه  حامالن پرچمی را مانند چتر باالي سر حامل می گیرند و با شروع

   الزم به ذکر است که در این موقع باید دکلمه نیز. حرکت می کنند و در کنار جایگاه با همان آرایش می ایستند

  .تمام شده باشد

م قد این نماد مانند نماد آبشاري است با این تفاوت که پرچم باالي سر موازي با زمین است و از افراد ه: تذکر 

حامل قرآن را با احترام تحویل می دهد و تا پایان .استفاده می شود و جلو جایگاه احتیاجی به نشستن حامالن نیست

  .قرائت منتظر می باشد سپس قرآن را گرفته و به جایگاه قبلی خود در بین حامالن می ایستد

  .حامالن با شروع دکلمه به طرف جایگاه قبلی خود بر می گردند

  
  



  

  

  :استقبال از حامالن قرآن  در

ــا مــن   ــه مــا کــن، مصــفا کــردنش ب   دلــت را خان

  بیفشان قطـره اشـکی کـه مـن هسـتم خریـدارش      

  اگر درها به رویـت بسـته شـد دل بـر مکـن بـازآ      

  چو خوردي روزي امروز آن را شکر نعمت کن

  بیا قبـل از وقـوع مـرگ روشـن کـن حسـابت را      

  اگر عمري گنـه کـردي مشـو نومیـد از رحمـت     
 

  درد دل افشــا کــن مــداوا کــردنش بــا مــن  بــه مــا 

ــن    ــا م ــردنش ب ــا ک ــالص دری ــره اي اخ ــاور قط   بی

  در ایــن خانــه دق البــاب کــن وا کــردنش بــا مــن 

ــن     ــا مـ ــردنش بـ ــأمین کـ ــور تـ ــردا مخـ ــم فـ   غـ

  بیاور نیک و بـد را جمـع و منهـا کـردنش بـا مـن      

ــن   ــا م ــویس امضــاء کــردنش ب ــه را بن ــام توب ــو ن   ت
 

  

  : قرآن بخوان

  گوید خـدا قـرآن بخـوان   با تو گر خواهی سخن 

ــد     ــی دهـ ــش دل مـ ــدا آرامـ ــاد خـ ــر یـ   اي بشـ

  دام هـــا گســـترده شـــیطان در مســـیر عمـــر تـــو 

ــرتیال  و« ــرآن ت ــل الق ــت  » رت ــت اس ــداي رحم   ن

  عتـــرت احمـــد ز قـــرآنش نمـــی گـــردد جـــدا 
 

ــوان       ــرآن بخ ــنا ق ــق آش ــا ح ــو ب ــود روح ت ــا ش   ت

ــوان     ــرآن بخـ ــرآن دوا قـ ــود قـ ــدان را بـ   دردمنـ

ــ   ــا کــه ایمــن باشــی از ایــن دامهــا ق   رآن بخــوانت

  می دهد قرآن بـه جـاي و دل صـفا قـرآن بخـوان     

ــابی معنـــی ایـــن نکتـــه را قـــرآن بخـــوان     تـــا بیـ
 

  

  :در استقبال از حامالن قرآن براي نماد نماز 

ــازم  ــازم، محفـــل راز و نیـ   نرگســـم، یاســـم، نمـ

  چشمه ساز عشـق و مسـتی، مـوج دریاهـاي رازم    

  آشــناي دردمنــدان، شــیوه ي ســوز و گـــدازم    

  دل، مـن نمـازم، مـن نمـازم     صیقل جان، صـیقل 
 

  وشــترین آهنــگ ســازم  بــال پــرواز رســیدن خ   

ــازم    ــوش ب ــوت آغ ــته، خل ــاي خس ــت دل ه   راح

ــا رهنـــــوردان، توشـــــه راه درازم    همســـــفر بـــ

  مـــــن نمـــــازم، مـــــن نمـــــازم، مـــــن نمـــــازم
 



  

  :قرآن 

ــدن قــــرآن     ــود آرام بــــا خوانــ ــی شــ   دل مــ

  گلگشـــت در ســـوره هـــاي وحـــی   هنگامـــه 

ــانی  ــن وقـــــت پریشـــ   قـــــرآن تـــــالوت کـــ

  صـــــوت زیبـــــایش زنگـــــار دل زایـــــدبـــــا 

  قــــرآن مهیــــا شــــود مجلــــس مصــــفا شــــود 
 

ــان     ــوق و از ایمـــ ــام از شـــ ــق پیغـــ   دارد زحـــ

ــبحان  ــادر ســـ ــا آن قـــ ــود از مـــ ــی شـــ   راضـــ

  2) قلبـــت شــــود صـــیقل چــــون در پنهــــانی   (

  تــــا حــــق شــــود پیــــدا نــــاحق شــــود پنهــــان 

ــنو     ــت بشـ ــور اوسـ ــت حضـ ــت وقـ ــام دوسـ   پیـ
 

  

  

  :بسوي قرآن 

  تـــــــو اي مســـــــلمان مشـــــــو ســـــــرگردان

  قــــــــــرآن تــــــــــو نامــــــــــه خــــــــــدا   

ــرآن   بســــــــــــــــــــــــوي قــــــــــــــــــــــ
 

ــرآن    ــوي قــــــ ــن بســــــ ــاره رو کــــــ   همــــــ

ــا   ــات مـــــــــ ــا ره نجـــــــــ ــر مـــــــــ   بـــــــــ

  بســـــــــــــــــــــــــوي قـــــــــــــــــــــــــرآن
 

  

  :نماز 

ــرآن     ــه از قـ ــن گفتـ ــان ایـ ــوش جـ ــه گـ ــد بـ   آیـ

  باشد نماز آیین پیغمبر، تنهی عن الفحشاء والمنکـر 

ــداري  ــا آواي بیــــــ ــاز مــــــ ــر نمــــــ   در هــــــ

ــوان  ــد  اي نوجـــ ــاز آمـــ ــت نمـــ ــز وقـــ   برخیـــ

  لطف و صفا دارد راز و نیـاز مـا بـر درگـه سـبحان     
 

ــبحان    ــه ســـ ــر درگـــ ــد بـــ ــاز آریـــ ــت نیـــ   دســـ

ــداجاري    ــف خــــــ ــاز لطــــــ ــر نمــــــ   در هــــــ

  باشد نماز آیین پیغمبر، تنهی عـن الفحشـاء والمنکـر   

ــد     ــاز آمـــ ــاه نیـــ ــوي او گـــ ــه ســـ ــن بـــ   روکـــ

  ســـــــــــــــــت نیــــــــــــــــــاز مــــــــــــــــــا د
 

  

 4) انـــار جـــد بهـــآم - رآن بخوانـــو قـت اريـــق(

 باشــد نمـــاز آیین پیغمبـــر، تنهی عــن الفحشــاءوالمنکــــر



  

  :سمت خدا 

ــیم    ــداوا کنــــ ــل را مــــ ــم گــــ ــا زخــــ   بیــــ

ــیم   ــر کشـــ ــب پـــ ــوي شـــ ــا فراســـ ــا تـــ   بیـــ

ــویم     ــا شــ ــل هــ ــان گــ ــه مهمــ ــا کــ ــا تــ   بیــ

  بیــــا تــــا شــــوي دســــت در دســــت هــــم     

ــم    ــت آوریــــ ــی را بدســــ ــا دلــــ ــا تــــ   بیــــ
 

ــیم    ــا کنــــــ ــحر را تماشــــــ ــکوه ســــــ   شــــــ

ــیم   ــدا کنــــــ ــب را هویــــــ ــا راز شــــــ   بیــــــ

ــدا کنــــــــیم    ــا واژه اي ســــــــبز پیــــــ   بیــــــ

ــیم   ــم دردي وا کنـــ ــدا هـــ ــمت خـــ ــه ســـ   بـــ

ــیم   ــا کنـــــ ــی را تمنـــــ ــک دلـــــ ــا یـــــ   بیـــــ
 

  

  :قرآن 

ــرد    ــه دل آرام گیــــ ــرآن کــــ ــوان قــــ   بخــــ

ــوانی    ــت را بخــــ ــا راز خلقــــ ــوان تــــ   بخــــ

ــاهی  ــر جایگـــــ ــت بهتـــــ ــرآن نیســـــ   ز قـــــ

  تــــو اي قــــرآن شــــفیع جــــان مــــا بــــاش     
 

ــرد     ــان گیــ ــان جــ ــان ز جانــ ــا جــ ــوان تــ   بخــ

  ســـــــــــعادت را بـــــــــــدانی ره ملـــــــــــک

  ن پنــــــــاهینباشــــــــد مطمــــــــئن تــــــــر  زا

ــا بــــاش       ــان مــ ــافظ ایمــ ــا حــ ــر جــ ــه هــ   بــ
 

  :پیش از خواندن قرآن دعاي 

بار خدایا قرآن را به حق نازل کردي و به درستی هم نازل شده، بار الها میل و رغبت مرا به قرآن بزرگ گردان و آن 

برنده غم و غصه و اندوهم قرار ده، خداوندا زبانم را به خواندن قرآن زینت ده و را روشنایی دیده و شفاي دل و 

آن سنگین چهره ام را به سبب آن نیکویی بخش و پیکرم را به پیروي آن نیرومند فرما و میزان عملم را به تبعیت 

      و) ص(ت حضرت محمدگردان و خواندن قرآن را شب و روز با توفیق فرمانبرداري روزیم فرما و مرا با پیغمبر

  .آل برگزیده اش محشور گردان

  :تذکر 
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