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 ملی تالوت طرح راهنمای خانواده کتاب 
 پيامبر اكرم )صلي اهلل عليه و آله و سلم (:

يَنهرى عَرن  ءلفَحءراَِ وَءلكُنَِرا       وَ يُحي رى ءلقَبر َ    ءلقُرانِ  ََراِِا ءلقُرانَِ      يا بُنَىَّ التَغفُل عَن قِراءََ   

 1وَءلبَغى ؛

قانِ دل رء زنده مى كند و ءز َحءاَ و زشتى و َازندم ءز خوءندِ قانِ غاَل مباش، زياء كه 

 ستم باز مى دءرد.
 

                                                           
1 2302، ح291، ص2كنزالعمال، ج -   
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 ه العالي( :  مقام معظم رهبری )مدظل

تا وقتی عكوم مادم با ظاها قانِ نشنا نءوند , تحقق بخءيدِ به نظرام قاننری در مرتن عام ره     

بكاِ نشرِار مری   نساِ و مكِن نكی نكايد و ءينجاست كه ءرزش قارياِ و حاَظاِ قانِ و م 

كسی تصور  شررود .وء ررا 

ءينِررررررررره  كند قبرل ءز  

قررانِ روء   تررررررر و   

شررود مررادم  پيدء كند می 

مضررررررامين  رء برررررررررررا 

عكل بره نِ   قرررررررانِ و 

ءشتباه كاده  نشررنا كرراد، 

 ءست .
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 پيش گفتار:
قانِ پاتويی ءز حسن ءزلی و ءبدی باری ت الی و م جزه ماند ار نخاين پيام نور وحی ءست 

هنگام نزول تا كنوِ هكوءره عبكا ،  محققاِ ، مفساءِ و هنامندءِ رء مبهو  دريای بری   كه ءز

 كاءِ ظاءَت ها و زيبايی هايی م نوی و مادی ءش كاده ءست . 

وبی  كاِ ءزبزر تاين م جزء  و عبروه هرای ءلهری ءيرن كتراا نسركانی هنرای ءسرت كره           

ست و نِ چيزی عز هنرا ت رالی بخر  و    خدءوند ءز ءبتدءی تنزيل نِ در نِ به ودي ت نهاده ء

 ءلهی ت و  قانِ نيست . 

هنای كه به  فته باخی يِی ءز مهكتاين عوءمل  اءي  مادم در صدر ءس م به قانِ كرايم  

بوده ءست و ءين م نی رء می توءِ ءز مياِ تهكتهای نِ روز كفرار بره پيرامبا و قرانِ درياَرت      

ا و عادو ا و قانِ رء سحا می خوءندند . زيراء كسری   ننگاه كه پيامبا ءعظم رء ن وذ باهلل ساح

رء تاا مقاومت در باءبا عذبه ءلهی ت و  قرانِ و صرو  مبِروتی نبری ءكرام بود نبرود .       

مگا نه نِ ءست كه قانِ خود درباره دءود پيامبا شهاد  می دهد كه ها اه دءود بعد نيرا   

  ِ ءز طنرين صرو  ءو بره نوءز در     زبور رء می خوءند و يا به تسبيح حق مءغول می  ءرت عهرا

 می نمد و پاند اِ و حيوءنا  و حتی عبال با ءو به نوءز در می نمدند .  

ءكنوِ كه  به باكت ءنفجار نوری كه در سازمين ءسر می مراِ ءتفراف ءَتراده و در سرايه نظرام       

مقدس عكهوری ءس می ، و تحت زعامت عاشق و شريفته كر م وحری مقرام م ظرم رهبرای       

ءهلل ءعظكی ءمام خامنه ءی مد ظبه ءل الی ، قانِ در تكامی عغاءَيای پهناور ءيرن   حضا  نيت
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مكبِت و در دل ءنبوه عوءناِ ءيرن سرازمين عرای براز كراده ءسرت سرزءوءر ءسرت ترا تكرامی           

ءر انهای دست ءندر كار عهت رشد و شِوَايی ءين خيل عظيم نوعوءنراِ عاشرق قرانِ هرا     

 ننچه در توءِ دءرند بِوشند .  

و يِی ءز مهكتاين مسائل در ءين زمينه بانامره ريرزی عهرت رشرد خيرل ءسرت دءدهای قاننری        

 نوعوءِ می باشد. 

ءياءِ ءس می ءز ديا باز مهد تكردِ، ديرن، ءخر ف و هنرا بروده و در هرا زمينره ءنسرانی دءرءی         

 ءست دءدهای ساشار و بی شكاری بوده ءست.  

هكاءهی نوء با م رانی بروده كره برارزتاين عبروه       يِی ءز ءين ءست دءدها، ءست دءد شگفت ءنگيز

 ءلهی نِ در ت و  قانِ مءهود ءست.

ع وه با ءين ءماوزه يِی ءز مهم تاين رءه های تهاعم َاهنگی دشكن ءشراعه موسريقی حراءم    

در مياِ نوعوءناِ و عوءناِ ءين كءور می باشد. و ءين در حالی ءست كره خدءونرد هنرا ءلهری     

بيه نكوده ءست و با تاويج ت و  قرانِ در ميراِ عوءنراِ مری تروءِ بره       ت و  رء در قانِ ت 

مبارزه شرياطين رَرت. يِری ءز مهكتراين رءه هرای ءيرن مبرارزه پراورش ءسرت دءدهای قاننری           

نوعوءِ و بوعود نوردِ قهاماناِ قاننی و بدينوسيبه توعه دءدِ بي  ءز پي  ءقءرار مختبر    

 انی می باشد. عام ه به سوی ت و  ءين بحا بی كاءِ م 

در ءين زمينه ماكز هكاهنگی و توس ه و تاويج َ اليتهای قاننی كءور ءقدءم به ءعراءی طرا    

 مبی ت و  نكوده ءست.

 

 :  سخني با والدین گرامي
طروالنی  ءز ننجا كه ت و  قانِ يک ءما كرام   حاَره ءی بروده و بره نمروزش تخصصری و       

 . خانوءده رء می طببد كامل كبيه ءعضای مد  نيازمند ءست هكِاری 

نِ دسرته ءز ءمروری كره    در ءين  فتار س ی بانِ ءست تا خانوءده های  اءمی رء نسبت به لذء 

 ن اه سازيم . دهند و نيز موءردی كه بايد ءز ءنجام نِ ءعتناا نكايند  ءنجامبايد 

 مری باشرد خردمت وءلردين  اءمری     زيرا    َصل ش  كه شاملءين كتابچه رءهنكا بدين عهت 

 .  تقديم می  ادد  ياَته شد اِ در طا  مبی ت و  پذ



 

      

 5 

 فصل اول : شرحي مختصراز طرح ملي تالوت

 فصل دوم : اهميت تقليد تالوت 

 فراگيری ترجمه و مفاهيم قرآن در تالوت قرآن   فصل سوم : اهميت 

 قصل چهارم : دوره بحراني تغيير صدا در سن بلوغ پسران 

 ی در فراگيری تالوت قرآن و احترام به اساتيد فصل پنجم : اهميت تلمذ و شاگرد

 فصل ششم : آماده سازی امکانات و نيز مدیریت زمان  و برنامه ها توسط خانواده ها 

در ءينجا عا دءرد ءز كبيه ءساتيد و كارشناسانی كه در تدوين ءين طا  ما رء ياری نكروده ءنرد    

كارشناسانی كره در حرين ءعراءی ءيرن      صكيكانه سپاسگزءری نكاييم و نيز دست تكام ءساتيد و

طا  ما رء ياری خوءهند نكود  و ءز نظاء  خود بهاه مند می  ادءننرد  ، پيءراپي  بره  امری     

و دست نخا عا دءرد تا  ءز تكامی عزيزءنری كره در موسسرا  َاهنگری  قرانِ و        َءاريممی 

 تءِا نكاييم .                                           عتا   ساءسا كءور ما رء در ءعاءی ءين طا  ياری می نكايند  صكيكانه 

 ستاد ءعاءيی طا  مبی ت و                                                                                             

 ماكز توس ه و تاويج َ اليتهای قاننی كءور
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 فصل اول 

 لي تالوتشرحي مختصراز طرح م

 (استعدادهای قرآني پرورش )ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 هدف كلي : 

هرای برزرق قاننری كره در قاءئرت قرانِ       پاورش ءست دءدهای قاننی به منظور تابيت چهراه 

هايی با ويژ ی كايم  به عنوءِ قاءَ طاءز ءول عهاِ و كءور، مسبط به مفاهيم و دءرءی قاءئت

 می و دءرءی ت هد به نظام مقدس عكهوری ءس می م نا اء و ءثا ذءر و پايبند به ءخ ف ءس 

 اهداف جزئي:

 ر كء  و شناسايی نوعوءناِ مست د قاننی،1

 ر ءرتقاَ سطح عبكی و عكبی و هكچنين رشد و شِوَايی قانِ نموزءِ نوعوءِ،2
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 ر بهاه  يای ءز روش های نوين نموزش قانِ كايم،3

 وق  و ءبتدء و مفاهيم و...د ، حفظ،تجويدر نموزش كامل رشته های بصو   لحن، 4

 ر نموزش ءعاءی ت و  های ءثا ذءر و م نا اء،5

 مراحل طرح 

 دورهدو  ها نيرز بره  تقسيم  اديده كه ها كدءم ءز نِ مقدماتي و پيشرفته مرحلهدو  ءين طا  به

     ادد:تقسيم می ماهه 16

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مقدماتي مرحلهبخش اول : 
 هدف كلي مرحله مقدماتي :

ورش قارياِ نوعوءِ نرءسته به ءخ ف قاننری مطرا  در سرطح ءسرتانی كره ءز نظرا َنری بره          پا

 مقدماتی دست ياَته باشند.    ماحبههای ذكا شده در ءهدءف نموزشی طا  در ويژ ی

 مقدماتي : مرحلهاهداف آموزشي طرح در 

  : تسبط با ءحِام، صفا ، مخار ، و كبيه موءرد تجويدیـ تجوید1

   شنايی با مبانی صو  و بهدءشت حنجاه: نـ صوت2
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  توءنايی ءعاءی مطبوا مقاما  قاننیـ لحن: 0

و نريم عرزَ سرور     33عزَ  يک ونيم عزَ بصور  پيوسرته  بعرزَ    3: حفظ مجكوعا  ـ حفظ2

منتخ  د عهت نشنايی با ءصول حفظ قانِ كايم و يک ونيم عزَ بصور  حفظ موضوعی 

 های مختب  مانند: ب ثت، مباهبه، عهاد، ءنفاف و ....باخی ءز نيا  عهت ت و  در مناسبت

 : نشنايی مطبوا با تاعكه و مفاهيم نيا  قانِ كايم؛ـ ترجمه و مفاهیم  5

: نشنايی با ندءا ظاهای و باطنی و ءحِام تر و  قرانِ   ـ آداب و احکام تالوت قرآن كریم  6

 كايم؛
 

 مقدماتي : مرحلهمخاطبان 

سررال  11ءلرری  13دهای قاننرری َقرط برراءدرءِ و در  رراوه سرنی   ءسررت دء ماحبره مخاطبراِ ءيررن  

 می باشدد باشند. بءين طا  بطور كبی ويژه باءدرءِمی

 مری سال كاه  پيردء   8سال به  13در مورد ءست دءدهای بسيار ويژه شاط حدءقل سنی  تبصره:

   .كند

 

 

 

 

 

 

 ماه دوم ( 16و ول ماه ا 16) 2و  1 مقدماتيهای های آموزشي در دوره شرح مختصر سرفصل

 تجوید :

 ارزش درسی شرح ردیف

 وءحد2 ماهه ءول د  11،  1بدوره مقدماتی  : سطح يک تئوری1سطح  1

 وءحد2 ماهه ءول د  11،  1بدوره مقدماتی  : سطح يک عكبی1سطح  2

 وءحد4 ماهه دوم د  11،   2بدوره مقدماتی  : سطح دو تئوری2سطح  3

 وءحد2 ماهه دوم د  11،   2ره مقدماتی بدو : سطح دو عكبی2سطح  4

 واحد 01جلسه     01ساعت،  061جمع : 
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 حفظ

 ترجمه و مفاهيم : 

 خالق : ا

 

 

 

 صوت : 

 لحن : 

 ارزش درسی شرح ردیف

 وءحد2 ماهه ءول د  11،  1بدوره مقدماتی  : يک ونيم عزَ پيوسته 1حفظ  1

2 
 های مختب :  حفظ موضوعی عهت ت و  در مناسبت 2حفظ 

 ماهه دوم د  11،   2بدوره مقدماتی  يک و نيم عزَ به ميزءِ 
 وءحد2

 واحد 6جلسه     23ساعت،  66جمع : 

 ارزش درسی شرح ردیف

 وءحد 8 ماهه ءول د  11،  1بدوره مقدماتی  1تاعكه مفاهيم  1

 وءحد 8 ماهه دوم د  11،   2بدوره مقدماتی   2تاعكه مفاهيم  2

 واحد 06جلسه      030ساعت،  356جمع : 

 ارزش درسی شرح ردیف

 وءحد 1 ماهه ءول د  11،  1ندءا ت و  قانِ كايم بدوره مقدماتی  1

 واحد 0جلسه        0ساعت،  06جمع : 

 ارزش درسی شرح ردیف

 وءحد1 ماهه ءول د  11،  1بدوره مقدماتی  نشنايی با صو  و بهدءشت صدء 1

 واحد 0جلسه        0ساعت،  06جمع : 

 ارزش درسی شرح ردیف

 الف( تقلید خوانی

1 
ت و  ءز يِی ءز چهار سبک پايه بعبدءلباسط ر   2تا  1:  تقبيد 1تقبيد خوءنی

 ماهه ءول د  11،  1بدوره مقدماتی  منءاوی ر مصطفی ءسكاعيل ر شحا  ءنورد
 وءحد2



 

      

 11 

 ( واحد درسي 56)  جلسه 448ساعت،   896جمع كل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وءحد 2 ماهه ءول د  11،  1بدوره مقدماتی ت و   2تا  1: تقبيد 2تقبيد خوءنی 2

 وءحد 2 ماهه ءول د  11،  1بدوره مقدماتی  ت و  2تا  1: تقبيد 3تقبيد خوءنی 3

 وءحد 2 ماهه ءول د  11،  1بدوره مقدماتی ت و   2تا  1: تقبيد 4تقبيد خوءنی 4

 وءحد 2 ماهه دوم د  11،   2بدوره مقدماتی ت و   3تا  2: تقبيد 5تقبيد خوءنی 5

 وءحد 2 ماهه دوم د  11،   2بدوره مقدماتی ت و   3تا  2: تقبيد 1يد خوءنیتقب 1

 وءحد 2 ماهه دوم د  11،   2بدوره مقدماتی ت و   3تا  2: تقبيد 7تقبيد خوءنی 7

 وءحد 2 ماهه دوم د  11،   2بدوره مقدماتی ت و   3تا  2: تقبيد 8قبيد خوءنیت 8

 ب( مقامات

 وءحد 2 ماهه ءول د  11،  1بدوره مقدماتی  ما مقدماتی مقانموزش  9

 وءحد 2 ماهه دوم د  11،   2بدوره مقدماتی  يبی مقاما نموزش تِك 13

 بءعاءی مقاما  َاء  اَته شده در تقبيد خوءنی روی قط ا  غيا تقبيدی دج( تنغیم 

 وءحد 2 دماهه ءول   11،  1بدوره مقدماتی   پس ءز نموزش مقدماتی مقاما  1تنغيم  11

 وءحد 2 ماهه دوم د  11،   2بدوره مقدماتی  پس ءز نموزش تِكيبی مقاما   2تنغيم  12

 واحد 36جلسه     093ساعت،  206جمع : 
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  دومفصل 

 اهميت تقليد تالوت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      مسئبه بي  ءز هكه به چءم می خورد 2ای طا  مبی ت و  در مياِ ويژ ی های مت دد و سا َصل ه

 .و نِ دو عبارتند ءز تأكيد بسيار با تقبيد ت و  های ءساتيد و تاعكه و مفاهيم قانِ كايم 

الزم ءست تا خانوءده های  اءمی در نق  بسيار بااليی رء دءرد ءز ننجا كه تقبيد در ياد يای ت و  قانِ 

 . ادندم   توعيه كا نِزمينه ءهكيت 

        مطالبی كه در ءدءمه مطال ه می نكاييد با اَته ءز مقاله ءستاد محكود لطفی نيا در زمينه تقبيد ت و 

 می باشد .

 : تقليد تالوت 
قراری   يرک سال ها  در عام ه قاننی كءور ءين بحث مطا  ءست كه تقبيرد، زيبنرده تر و     

ده ءند كره تقبيرد بره هريه وعره براءی سرطو  مختبر          قانِ می باشد يا نه؟ باخی با ءين عقي
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قدنرد كره تقبيرد در سرطو  ءوليره      نبروده و هنرا نيسرت. باخری ديگرا م ت      قارياِ قانِ مناس 

ياد يای هنا قاءئت قانِ مناس  ءست و باخی ديگا با ءين باورند كه تقبيد، در ها صرور   

ن ءحتاءم به صراحباِ نرءَ  باءی قاری قانِ مناس  بوده و هنا محسوا می شود. نگارنده ضك

َوف ءلذكا قائل به تفصيل در بحث می باشد. كوتاه سخن ءين كه ءوال ، تقبيد بره عنروءِ يِری    

ءز مهم تاين رءه های يا د يای در ءمور مختب  نه تنها ناپسند نيست ببِه ياد يای بردوِ نِ  

تفراو  ءسرت و تقبيرد    ءمِاِ پذيا نكی باشد. ثانيا ، ظاَيت های ذوقی و توءنرايی هرای ءَراءد م   

ءمِاِ مری دهرد ترا    يِی ءز شيوه هايی ءست كه به ءَاءد دءرءی ءست دءد ض ي  يا متوسط هم 

ءست دءد خود رء به بهتاين نحو در قال  های هنای به نكاي   ذءشرته و بره بهراه وری    ذوف و 

وءر يرد ءسرت  باسانند. ثالثا ، حتی ءست دءدهای قوی و خ ف نيز پايه ياد يای ننراِ برا ءسراس تقب   

ت نِ ءست كه تقبيد بی تاديرد بخءری ءز ماءحرل يراد يای     شده و قوءم می  ياد. پس وءق ي

هكه ءَاءد در هكه سطو  رء تءِيل می دهد ءما ءين كره ءيجراد خ قيرت و ءبردءع شريوه هرای       

مستقل خار  ءز قال  های تقبيدی يک ءمتياز بزرق باءی ذوف ها و ءست دءدهای خراو مری   

ارور شود، شِی نيست و بايد ت ش كاد تا عاصه هنا ت و  قانِ نيز هكچروِ  باشد و بايد ب

نی به ماءحبی ءز رشرد ياسرد ترا    ديگا عاصه های هنا  توسط ءست دءدهای عوءِ و با ذوف ءياء

خ قيت های نناِ در ءيجاد شيوه های نوين و مستقل در ت و  زيبرا، َراخا و عرذءا     شاهد

 قانِ در عهاِ ءس م باشيم.  اِ عالم قاءئتاءز بزر اِ و ستارقانِ و هم ط

 

 تقليد و اهميت آن در یادگيری هنر قرائت قرآن     

تقبيد عبار  ءست ءز: ساخت و ءعاءی بی كم و كاست ءعزءَ موعود در يک ءلگرو بنراباءين    

هناهرای نوءيری ءز قبيرل  قاءئرت قرانِ،       ،  در ها َنّی ءعم ءز هنا خط، نقاشی، مجسكه سازی

ساءيی و نوءز و يا حتی در صن ت نموزی، تقبيد می توءند ءولين و ءساسی تراين  رام   مديحه 

 باءی موَقيت در َاء يای نِ باشد.

بديهی ءست، قاءئت قانِ كه يِی ءز زيباتاين هناهای نوءيی ءست، هكچوِ ديگا هم  نراِ  

نوءسازی ءست  خود، ءرتباط مستقيم با قوه سام ه  دءرد. و ءز ديگا سو، ءساس هناهای نوءيی،

و نِ ي نی توليد صدء در قال  ها و َام های مختب  و لذء كسانی رء كه ءشرتغال بره هناهرای    
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نوءيی دءرند ببصدء پيءهدد می نامند. صدء عز ءز طايق قوه شرنوءيی قابرل ءدرءن نكری باشرد.     

اط بناباءين وقتی در ياد يای هنا قاءئت قانِ بحث ءز تقبيد می شود، دءشتن ءلگرو ءولرين شر   

نِ خوءهد بود، و منظور ءز ءلگو در هناهای نوءيی ءلگوی صوتی ءست، كه نق  قروه سرام ه   

در بهاه مندی ءز نِ ءنِار ناپذيا و تغاَل ءز نِ منجا بره عردم موَقيرت در يراد يای خوءهرد      

 شد. 

در ءين عا تقبيد ءز قاری ءلگو به عنوءِ يِی ءز مباحرث  ءساسری َاء يرای هنرا قاءئرت قرانِ       

ضاوری خوءهد بود و با توعه به ءين كه ءتخاذ ءلگوی مناس  ءز مسرائل محروری تقبيرد    بسيار 

نِ مد نظرا قراءر   امحسوا می شود، نِاتی كه الزم ءست در  زين  ءلگوی مناس  قاءئت ق

  ياد، به تاتي  زيا عنوءِ می شود.

 ویژگي های گزینش الگوی قرائت:     

 ، لحرن، تجويرد، وقر  و ءبتردء و     كسی باشد كره ءز عهرت صرو   بايد ءلگوی قاءئت  .1

 َصاحت، نكونه ءی كامل باشد.

ءلگوی قاءئت بهتا ءست ءز قارياِ مءهور كءور مصا، به ويژه نسرل ءول و دوم نِ هرا    .2

 باشد.

ءلگوی قاءئت ءز سوی ءستاد قاءئت و با توعه به رشد، نماد ی و كيفيت های صردءی   .3

 .بايد ت يين  ادد  َاء يا

قراری ءلگرو باشرد. ء را چره      « صروتی »ت و  های ضبط شرده  ءلگوی قاءئت، ءز مياِ  .4

ت و  های تصويای می توءند عامبی مؤثا براءی ءزديراد رغبرت َاء يرا و يراد يای      

تصويای بخ  های  فتاری ي نی تجويد و ءحِام نِ در ءعراءی قراری ءلگرو باشرد.     

چءرم  لِن تكاكز ءز طايق قوه سام ه در ياد يای مؤثاتا خوءهد بود، ضكن ءين كره  

وظيفه خود رء با پی  يای سطور قرانِ و نشرنايی برا شرِل هرای نوشرتاری ءلفرا  و        

 عبارء  قاننی به ءنجام خوءهد رساند.

 چگونگي تقليد:  
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چندين بار ت و  كامل يک قط ره رء برا دقرت ءسرتكاع     بايد  در ءولين ماحبه، َاء يا  .1

. بدر ءيرن ماحبره ء را    كند، تا ءعاءی زيبا و دلنءين قاری ءلگو در قب  ءو عای  يراد 

 ماوری با م انی نيا  دءشته باشد، تأثيا روحانی ت و  بيءتا خوءهد بودد

بره عنروءِ مثرال ءز     ،دقيقره ءی   5ترا   3ءز طايق  قط ه بندی ت و  بره قط را  كوتراه     .2

رء با دقت و به طور عدء انه ب نفس بره نفرسد و   ، ت و  ءست اذه تا دو يا سه نيه ءول 

به قدری كه ءطكيناِ دءشته باشد كه می توءند ها نفس ءز قاءئت رء با ءو مِارء  بءنود، 

زمزمه نكايد و نِ  اه كه ءطكيناِ ياَت شاوع كنرد بره زمزمره نِ قط ره برا هكاءهری       

ن وص  پس قاری ءلگو در عين حال كه دقت خود رء در ءستكاع ءز دست ندهد. با ءي

حفظ كاده و توءنرايی قاءئرت نِ رء    نِ به تدريج قط ه رءءز ءستكاع مِار و زمزمه ی 

در خود خوءهد ياَت تا به صور  مستقل و بردوِ ءسرتكاع ءلگرو شراوع بره خوءنردِ       

نكايد. پس ءز نِ بايد ت و  خود رء با ت و  ءلگو. تطبيق دهرد.باءی ن راهی بيءرتا    

برا   ءز ميزءِ پيءاَت می توءند ت و  خود رء به طور عدء انه ضبط كاده و در تطبيق

و  ءلگو موءرد قو  و ض   نِ رء شناسايی نكوده و با ءستكاع مجدد و برا دقرت   ت 

بيءتا، موءرد ض   خود رء با تِاءر و تكاين عبراءِ نكايرد.ءين كرار رء روی قط را      

ب دی قاءئت ءلگو، به هكين شيوه ءدءمه دهد ترا يرک تر و  رء بره صرور  كامرل ءز       

 ونه ءی كره ءز هكره كيفيرت هرای صروتی      قاری ءلگو َاء اَته و به حاَظه بسپارد. به 

 قاءئت ءلگو ءط ع دءشته باشد.

قاءئت ءلگو رء در عبسه قانِ و نزد ءستادی ن اه و با تجابه ءرءئه كند تا موءرد ض    .3

 و قو  كارش رء ءرزيابی كاده و باءي  تبيين نكايد.

ءنتظار  ءلگو،  امی ءبتدءيی بوده و قاری بايد توعه دءشت كه تكاين روی يک ت و  .4

نقاط قرو  كرار بهراه بگيراد و      م جزه ءز نِ نكی توءِ دءشت، بناباءين َاء يا بايد ءز

به هكين شيوه تكاين نكايد، ترا كرم كرم برا تِنيرک      رء  قاری ءلگو  ت و  های ديگا

ث َصرراحت در ءدءَ و يررهررای مررورد ءسررتفاده نِ قرراری در يررک قاءئررت كامررل بءز ح

موءضع وق  و ءبتدءَد به خوبی نشنا شرده و در  تجويد، ردي  ها و َام های لحنی و 

 عكل بتوءند به طور مستقل نِ قاءئت ها رء ءعاء نكايد.
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شايسته ءست َاء يا بدوِ ءعازه ءستاد ءقردءم بره قاءئرت مسرتقلبي نی ءعراءی نهنر         .5

يک قاءئت ءلگرو در قط ره ءی ديگرای ءز نيرا  قاننرید نِنرد و در تكرامی ماءحرل         

جابری ءسرتاد بهراه بگيراد و در صرور  براوز مءرِبی برا         تكاين ءز هدءيت عبكی و ت

 مءور  ءستاد ءقدءم به رَع نِ مءِل نكايد.

ءز نِ عا كه َهم و درن م انی نيا ، ءرتباط مستقيم با چين  و  رزين  َرام هرای     .1

ت و  ند با ماور م انی قط ا  تكاينی ءنهنگين مناس  با نِ ها دءرد، َاء يا می توء

ی موسريقايی بره   كيفيت ردي  های صوتی و ءتصاال  َرام هرا  عبت و  با قاری ءلگو،

 شود. طور ءعكالی نشنا

در ءين عا باءی رَع ءبهامی كه ءز سوی ب ضی ءز َاء ياءِ هنا قاءئت قانِ مطا  می  .7

شود، مبنی با ءين كه تقبيد كار خوبی نيست و شخص بايد ءز قروه ءبتِرار و خ قيرت    

شريوه ءی نرو و غيرا تقبيردی . يرا بره شريوه ءی        خود بهاه  اَته و در پی دست يابی به 

تاكيبی با بهاه مندی ءز ءسبوا ت و  ءساتيد مختبر  باشرد، الزم ءسرت مطرالبی بره      

 عاض باسد.

ءوال : با توعه به مباحثی كه ءز پي   ذشت، در می يابيم كه تقبيد نه صاَا  يک  رام ءبتردءئی   

  قاءئت قانِ می باشد و ءز ها حيث ببِه حاكتی قانونكند و ءساسی باءی َاء يای َن شاي

قاری شِل می دهد، ببِره تجويرد ي نری نروع و شرِل       حاوف در قاءئت يک به كيفيت ءدءَ

تبفظ و ءعاءی ءحِام ءز قبيل ءدغام، ءخفاَ، ءق ا، ءظهار، ءندءزه كء  مدء  و غنه هاو... رء 

دير  هرای نِ در   ساماِ می بخءد،  وش و ذهن َاء يا رء با پاده های صروتی نغرازين و ر  

كاده و شريوه هرای حجرم سرازی و     و توسط و بم صردء بنرت هادنشرنا    ءدءمه ت و  و در ءو 

تحايا و ديگا تِنيک های ءستفاده ءز صو  رء بره ءو مری نموزدبسربفژد َرام هرای لحنری رء       

درنغاز و ءو  و ءنجام ت و  با ردي  های مناس  نِ ءز طايرق قروه سرام ه بره ذهرن ضربط       

منتقل می نكايد؛ و باالخاه با تكاين های مِار و مستكا صو ، لحن و تجويرد   كننده َاء يا

قاری در ت و ، قال  و شِل مطبروبی بره خرود مری  يراد؛ و بردوِ تقبيرد ءز يرک ءلگروی          

 مناس ، ءين كار ها ز ميسا نبوده و ببِه َاء يا رء ءز ءدءمه كار مأيوس می كند.
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اءی قارياِ ءياءنی تجويز شرده باشرد، ببِره برا مختصرا      ثانيا : تقبيد كاری نيست كه ءختصاصا  ب

تحقيق و پژوهءی می توءِ درياَت كه ءكثا قاريراِ برزرق عهراِ ءسر م، ءز قاريراِ برزرق       

ا  اَته تا ديگا كءورهای ءس می و عابی در بدو ءما َاء يای هنا قاءئت قرانِ،  صكءور م

ي  ءز خود نغاز نكوده و سرال هرا بره    كار خود رء با تقبيد ءز يِی ءز ءساتيد مءهور و بزرق پ

تقبيد ءز ءو پادءخته ءند. به عنوءِ نكونه: شيخ ءبوءل ينين ش يءرع، شريخ كامرل يوسر  بهتيكری،      

شيخ محكود عبی ءلبنا و بسياری ديگا ءز قارياِ مصا ءز ماحوم ءستاد شيخ محكد رَ ت تقبيد 

 می كاده ءند.

ءز وی تقبيد كادند، ءز عكبه: شريخ رءغر    بسياری ءز قارياِ مصای پس ءز مصطفی ءسكاعيل 

مصطفی غبوش، شيخ ءحكد ن ينع، شيخ عوضين مغابی، شيخ عبدءل زيز حصراِ، شريخ َتحری    

مبيجی و... مهم تا نِ كه باخی ءز نناِ با هكاِ حال تقبيد ءز سربک تر و  شريخ مصرطفی     

تقبيرد مری    ءسكاعيل باقی ماندند. ب ضی ءزقاءَ بزرق مصا ءز ماحوم محكد صرديق منءراوی  

كادند. هكچوِ ءستاد ءحكد ءلازيقی و هم ءكنوِ نيز در مصابسياری ءز قارياِ ءز ءساتيد پري   

ءز خود هكچوِ شيخ رءغ  غبوش، شريخ عبردءل زيز حصراِ، شريخ شرحا  محكرد ءنرور و...        

 تقبيد می كنند.

د ءز ءلبته در ديگا كءورهای عابری و ءسر می نيرز قاريرانی هسرتند كره كرار خرود رء برا تقبير          

سررتار اِ عاصرره قاءئررت قررانِ هكچرروِ مصررطفی ءسرركاعيل و محكررد صررديق ءلكنءرراوی و   

ءسراتيدی ءز سروريه و   عبدءلباسط محكد عبدءلصكد نغاز كاده و به رشد و شها  رسيده ءند، 

بءندونزی، مالزی و َيبيپيند و نيز ءز كءورهای مراءك    ای عنوا شاقی نسيالبناِ و كءوره

ا كءورهای نَايقايی كه ءز شيخ مصطفی ءسكاعيل تقبيد می كنند و يا و ليبی و تانزءنيا و ديگ

بسياری ءز قاءَ قوی در عاءف و ءَغانستاِ و شبه قاره هند كه ءز ماحروم عبدءلباسرط و ماحروم    

محكد صديق منءاوی تقبيد می كنند و به  ونه ءی بسيار شياين و دلنءرين نيرا  ءلهری رء بره     

 نند.ذءئقه عاشقاِ ك م ءلهی می چءا

در پاياِ ذكا ءين نِته رء ضاوری می دءنم كه در سال هرای ءخيرا متاسرفانه بره عبرت       .8

 اءي  قاءَ به قاءئت قانِ با مبنرای ردير  هرای موسريقی عابری، بسرياری ءز قراءَ        
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مبتدی و متوسط و حتی ءساتيد نناِ در سطح كءور به عهت ءيرن كره نمرال خرود رء     

    ِ در موَقيرت و كسر  رتبره در مسرابقا       باءی رسيدِ به ءرتقراَ كيفری قاءئرت قران

قاننی می بيند، ءقدءم به بهاه  يای بی پايه ءز ردي  ها و َرام هرای نوءزی موسريقی    

عابی می نكايند و حتی در ب ض موءرد در شهاستاِ ها ءين حاكت رء به سرطو  پايره   

 وزش قانِ نيز ت كيم می دهند و ءين روند ناپخته باعث می شود كه مت بكين و چره من

بسا ءساتيد قاننی متأسفانه ءصل رء كنار  ذءشته و به َاع تكسرک بجوينرد و بره عرای     

نِ كه نهن  محكبی باشد باءی ءلقاَ ك م ءلهری، نيرا  قرانِ محكبری مری  رادد       

باءی ءرءئه نهن  و موسيقی عابی! م اذ ءهلل و لذء مءاهده می شود قاءئت قانِ ءز هرا  

ار ءست ءز َام ها و تِنيرک هرای صروتی     ونه حس و حال م نوی تهی بوده و ساش

كه هيه ءنطباقی با َضای نيا  ندءرد؛ و شايسته نيسرت برا ءيرن هكره موهبراتی كره بره        

باكت ءنق ا و نظام ءس می و عنايا  ويژه مقام م ظم رهبای در ءختيار نسل عروءِ  

 و نوعوءِ قاءر دءرد، قاری ءياءنی در رءه رسريدِ بره عايگراه هرای رَيرع هنرا تر و        

قانِ كايم به ظوءها صوتی نِ بسنده كند و ءز عكق بخءيدِ به تر و  خرود براءی    

 تأثيا  زءری با قبوا مومنين تغاَل ورزد.  
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  سومفصل 

 ترجمه و مفاهيم قرآن فراگيری ت اهمي

 تالوت قرآن در
 

 

 

 

 

 

 

 

ءز  هكه به چءم می خورد تأكيد  هكانگونه كه قب    فته شد دومين ويژ ی كه در طا  مبی ت و  بي 

 .  .ءز ماءحل نغازين نموزش ءست  تاعكه و مفاهيم قانِ كايم نموزشبسيار با 

ياد يای تاعكه و مفاهيم قانِ در زمينه  ءهكيت توعه كامل به لذء الزم ءست تا خانوءده های  اءمی 

ءز كتاا م كاری ت و  ءستاد شاه  كه در ءدءمه مطال ه می نكاييد با اَته دءشته باشند . مطالبی ت و  

 ميوه در زمينه ءهكيت ياد يای تاعكه قاءِ كايم در ت و  قانِ می باشد .    
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 ياد يای تاعكه قانِ باءی ها قاری  ءز وءعبا  ءست ءين موضوع به قدری دءرءی ءهكيت

 ا بهءست كه حتی ء ا الزم باشد ،قاری باءی مدتی ديگا َ اليت های خود رء ت طيل و تنه

 ياد يای ءين زباِ بپادءزد ءرزش نِ رء دءرد.

  .رءمی توءِ دءرءی دو كارباد ءصبی در ت و  دءنست تاعكه قانِدر حقيقت تسبط با 

  وابتداء الف(كاربرددروقف

يک قاری به وءسطه ن اهی ءز تاعكه و مفراهيم نيرا  قرانِ و نشرنايی برا زبراِ  عابری ،در        

و دءن  الزم ءقدءم بره وقر  مناسر  روی نيرا  و ءبتردءَ      هنگام ت و  می توءند با بصيا  

صحيح و شايسته ءز محل مناس  بنكايد تا بدين وسيبه ميزءِ خطا و ءشتباه خرود رء بره حردءقل    

باساند. چاء كه ء ا يک قاری قانِ ءز بهتاين صدءی موعود و زيباتاين ءلحاِ هم باخوردءر 

و مفاهيم نيا  ءلهی خبل يا نقصی وءرد  به م نا هباشدءما وق  و ءبتدءی ءو به  ونه ءی باشد ك

و يا م نائی مغايا با ءرءده پاورد ار رء ءرءده نكايد، هيه ءرزشی در نِ تر و  موعرود نيسرت    

ئه صحيح مفراهيم نيرا  مطرابق نِ چيرزی ءسرت كره       ء.زياء ءو لويت ءول در ت و  قانِ ،ءر

  حضا  حق بياِ وءنءاَ َاموده ءست.

ءره بايد ماءق  باشد تا نظم حاكم بامفاهيم قرانِ رء براهم نزنرد . ءساسرا      يک قاری قانِ هكو

ِ ءوليهقاوِهاءزهكاِءبتدءَ درقانِوَبسفه وضع ع ئم ورموز وق  نيرز هكرين موضروع    تراكنو

ءست در حقيقت وضع كنند اِ ع ئم و رموز خوءسته ءند با ءين كار ءَراءد نرا نشرنا و يرا كرم      

قاننی رء به شِبی درست هدءيت نكايند ءز ءين طايرق خوءننرد اِ    ءط ع ءز عكبه بندی های

د و نقانِ با وق  ،وصل و ءبتدءی نا بجا موع  تغييا يا تبديل م انی نيا  كايكه قرانِ نءرو  

 می توءند نق  َاءوءنی در صحيح خوءنی م انی ءيفاَ نكايد. تاعكه قانِءلبته دءنستن 

 معاني( )القاء معاني تصویر در ب(كاربرد
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تاعكه ع وه با رعايت مسئبه وق  و ءبتدءَ يک قاری می توءند با ءستفاده ءز تسبط نسبی با 

  ءی كه شايسته نِ ءست به شنونده تفهيم يا ءلقاَ نكايد.مفاهيم قاننی رء به  ونه قانِ

به ها حال نيا  نورءنی قانِ ،حراوی مضرامين و ت رابيا  ونرا وِ و موضروعا  مختبر  و       

منطق حاكم با نطق و َن بياِ حِم می كند ،خوءننده حق مرتن رء بره نحروه    متنوعی ءست كه 

ءستفهامی بسوءلیديک عور نيست .مسربكا   عكبهمقتضی ءدءَنكايد .يقينا خوءندِ عكبه خبای و

نياتی كه حاكی ءز قها و عذءا ءلهی ءست بايردمتفاو  ءز نيرا  بءرار  و رحكرت و ذكرا       

 ن يم و عنت خوءنده شود.  

به مدد قاری قانِ می نيد تا با ءسرتفاده ءز هنرا و خ قيرت     تاعكه قانِكه دءنستن  ءينجاست

خود در لحن و بهاه عستن ءز َنوِ و تِنيک های مختبر  ءيرن مضرامين رء بره  ونره ءی بره       

مخاط  ءلقاَ نكايد كه ءحساس ءو رء با ءحساس خود در ءين تطرابق م نروی در تر و  قرانِ     

 هكاءه سازد .

نيست ها ز نكی توءنرد ءحسراس خرود رء بره شرنونده      نيا قاری كه متوعه مفاهيمنِبناباءين 

 منتقل نكايد و ت و  ءو تنها  ظاها و پوسته ءی نرءسته دءرد ءما ءز باطن و مغز خالی ءست.

قانِ كايم رء بايد تنها كتابی دءنست كه حتری قاءئرت صراف نِ نيرز دءرءی ثروءا و پرادءش       

ز پيررامبا بود و ءئكرره طرراهاين بعد در ءيررن برراره و هكچنررين در   ءسررت در ءحاديررث منقررول ء 

بناباءين ء ا كسی قرانِ رء حتری    خصوو ثوءا نگاه به صفحه قانِ مطالبی وءرد شده ءست

بدوِ َهم م انی نيا  نِ قاءئت كند قاءئت ءو نزد حق ت الی مأعور ءست ءمرا ءيرن مسرئبه در    

رء دنبال مری كنرد َراف دءرد در وءقرع ءز      مورد يک ت وتگا قانِ كه به شِل عدی ءين هنا

ننجا كه يک سوی ت و  قارياِ مرادم هسرتند توعره بره م رانی و مفراهيم نيرا  در هنگرام         

ت و  باءی نناِ ءز الزم تاين مسائل ءست ءين موضوع تنها به يرک قراری ءختصراو نردءرد     

ءی ديگراءِ  ببِه حتی يک  وينده رءديو و تبويزيروِ و يرا كسری كره قط ره ی شر ای رء برا       
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نكی توءند به درستی مضامين رء  قاءئت می كند  هم ء ا متوعه م انی متن يا ش ا نباشد مسبكا 

به شنونده منتقل نكايد ضكن ءين كه خود نيز ءز حسّ و حال الزم باخوردءر نخوءهد شرد ءيرن   

موضوع حتی مكِن ءست در پاره ءی ءز ءوقرا  ترا ننجرا ترأثيا  رذءر  باشرد كره خوءننرده يرا          

 وينده با عدم رعايت تأكيدء  و ت بياء  دروِ متن به عای مفهوم ءصبی مفهوم ديگرای رء  

كه با عنايت به م انی نيا  قانِ می خوءنرد   مياِ يک قاری. به ذهن شنوند اِ متبادر نكايد 

 . كسی كه هيه توعهی به م انی ندءرد تفاو  زيادی وعود دءرد و

كه می  ويد  ببها چه درن شكا ءز يک مرتن و ننچره   در َنّ بياِ عكبه م اوَی وعود دءرد 

 می خوءهد مطا  كند بيءتا باشد ءحساس شكا هم نسبت به نِ ءَزوِ تا خوءهد بوددد

اِ كسی كه قانِ رء بدوِ َهم م انی و توعه به مضامين نيا  نِ می خوءنرد و كسری كره    مي

تفراوتی وعرود نردءرد    مث  يک متن ءنگبيسی  رء بدوِ َهم م نرای نِ مرتن مری خوءنرد هريه      

بسياری ءز ءَاءد به وءسطه ی نشنائی به ءلفبای زباِ ءنگبيسی می توءنند يک متن رء بخوءنند ءمرا  

شايد هيچگاه م انی نِ متن رء نفهكند وض يت قاری قاننی كه متوعه م انی نيسرت برا چنرين    

 كسی يِساِ ءست

قرانِ چره ءز طايرق نشرنايی برا      باءين ءساس ننچناِ كه پي  تا نيز ءشاره شد ياد يای م انی 

زباِ عابی و چه ءز طايق مؤءنست با تاعكه نيا  عزو ضاوری تاين كارهايی ءست كه يک 

قاری بايد ءنجام دهد كه در صور  تحقق چنين موضوعی خود به خود توعه بره مفراهيم نيرز    

 در هنگام ت و  باءی ءو حاصل می شود.
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 چهارمقصل 

 صدا در سن بلوغ دوره بحراني تغيير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و نكی توءِ ءز نِ عبو يای يِی ءز مهكتاين مءِ تی كه در سيا رشد قارياِ نوعوءِ پي  می نيد 

وءلدين ءو به مهم ءست كه ها قاری نوعوءِ و بسيار لذءنكود مسئبه تغييا صدء در هنگام ببوغ ءست . 

 ءين دوره چه بايد كاد . مءِ   ءين دوره وءق  بوده و بدءنند كه باءی  ذر ءز 
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    ءز  در نِ  ژ ی های ءين دوره می باشد كهشا  مختصای ءز وي خوءنيدمی  ننچه در ءين صفحا 

م كاری ت و  ءستاد  تألي  ءستاد دكتا عوءد مسگای و كتاانشنايی با صو  و بهدءشت نِ  ی عزوه

     .شاه ميوه ءستفاده  اديده ءست 

 در َرادی ءسرت كره تكاينرا  صروتی رء      صدء سرازی ماءحل  تاين حساسسن ببوغ يِی ءز  

ثيا باخی هورموِ ها عض   بدِ رشرد كراده   أتحت ت ،در ءين سن در پساءِ .دنبال می كند

رشد ءين  .ثيا ءين تاشحا  هورمونی قاءر می  يادأكه در ءين زماِ دو تار صوتی نيز تحت ت

 ضرخيم ترا شردِ صردء و      كره موعر   شرود ی ا م كوال  باعث تغيياء  صروتی خراو مر   تاره

 .پساءِ می  اددی صدءدر  اَتگی خاو 

ی در روش ءسرتفاده ءز  گحساس تاين زماِ بوده و بی م حظ در تارهای صوتی، در ءين سنين

  .شودعباءِ ناپذيای در صدء می  ه هایباعث صدم ،صدء

 كارشرناس متبحاصردء باشرد ترا بدءنرد      و در ءين سنين قاری بايد تحت نظا يرک صردء شرناس   

بسرياری ءز قاريراِ بره دليرل ءز دسرت دءدِ صردءی        .چگونه بايد ءز صدءی خود ماءقبت كنرد 

تر و   ، كودكی و  اهی حج  و حيايی كه درءين سنين در روحيا  نناِ ءيجاد می  رادد 

باخی نيرز بره دليرل سرخناِ ءطاءَيراِ وتراثياءتی كره         .رء كنار  ذءشته و نِ رء تان می كنند

نوعروءِ  ، ذءرد قاءئت قانِ رء رها می كنند. ءمرا ء را در ءيرن سرنين    عام ه با روی نناِ می  

تكاينا  خرود رء زيرا   ، تكاينا  مناسبی دءشته باشد و س ی كند با رعايت موءزين صدء سازی

شاءيط تارهای صوتی كه شاءيط عسكی ونيز  نظا كارشناس صدء ءدءمه دهد مسبكا  پس ءز نِ

 ينا  حاَه ءی رء نغاز كند.ءند تكاو صدءی ءو به ثبا  رسيد، می تو

دءمنره صروتی   ، در سرنين ببروغ  :  درسونی  بلوو    اریان نوجووان قموارد قابل توجه  

وسر ت  ، عز ءَت صوتیه ب ءَت می يابد.، يک نوعوءِ با ءثا رشد نا هانی تار صوتی یصدء

يِری ءز   .چند پاده محدود مری شرود   و وم كوال  در حدود يک ءكتاو صدءی ءونيز ءَت كاده

وس ت صردء و   ل نا ءميد شدِ و دلساد شدِ نوعوءناِ نيز هكين تغيياء  در دءمنه صوتی،دالي

 .تغييا در طنين صدءست

 سرت و ءنناِ ءطكيناِ دءد كه ءين  ونه تغيياء  در  ذشت زماِ ءز بين می رود و  ذربه  بايد

ن  ونه ءي .هيه صدءيی نيست كه تغيياء  صدءی سنين ببوغ در نِ باءی هكيءه ماند ار باشد
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سال در صدءی َاد مءاهده مری شرود و پرس ءز نِ كرم كرم       5ءلی  4تغيياء  صوتی م كوال  

  .صدء به ثبا  خود می رسد

گاه و به هيه صرور  نبايرد   قاری نوعوءِ هيچ، درءين چند سالی كه صدءی َاد حساس ءست

ءول  تراو تكامی تكاينا  صو  ولحرن بايرد در ءك   .صدءی خود ءستفاده كند ءز پاده های ءو  

 صدء باشد و به هيه وعه هيه َءاری نبايد به تارصوتی وءرد شود.

باشد و هكيءه مدرس قانِ يرا كارشرناس صردء     وءق له عوءِ در ءين سنين بايد به ءين مسأنو

ءين مورد رء متذكا شود كه در ءين سنين پاورش صدء َقط در وس ت برم صردء بايرد باشرد و     

 .طور موقت قطع  ادد بهينا  صدء در منطقه زيا صدء تكا

وی در سرالهای  ، ء ا در ءين سنين بم صدء خوا پراورش يابرد   .ستبم صدء پايه وستوِ صدء

 دءرءید هكيءرره در بررم صرردءب صرردء هيه مءررِبی در تكاينررا  نخوءهددءشررت وبرراالتا ديگررا

بايرد ءز  ، تكاينا  ءكتاودوم يا در وس ت صدءی زيرا  .ءن طاف و نامی خاو خود خوءهد بود

اوع شود كه َاد به رءحتی بتوءند بدوِ هيچگونه َءاری در ءين وس ت صدء تر و   زمانی ش

درءيرن سرنين   باشد. سال به باال َاد می توءند چنين تكايناتی دءشته  19 ،18م كوال  سنين  .كند

ءيرن  بسيار ءز نغاز ءكتراو دوم شراوع شرود و زيرا نظرا كارشرناس صردء         دقتبايد تكاينا  با 

، َاد به هيه وعه ريسک كنرد  نبايد ءو  صدء در پاده های باالی  به ويژه .تكاينا  ءدءمه يابد

  .ءَزءي  توءِ صوتی در ءين وس ت به تدريج باشدبايد بناباءين 

م كوال ءَاءد به نوعی سا در  كی و بحاءِ دچار می شوند كه مكِن  در دورءِ تغييا صدء 

ه صدءی خود نسي  های عدی وءرد ءست با تصكيم  يای ءشتباه و يا َ اليت های نادرست ب

 اءمی متذكا می شويم كه می توءند  خانوءده های نكايند در ءينجا چند نِته ءساسی رء به 

پاسخی به سوءال  مت ددی باشد كه نسبت به وض يت صدء در ماحبه ی ببوغ در ذهنءاِ 

 وعود دءرد

ءز ببوغ دچار  صدءی كودكانه و هكاءه با ءو  قبل ءز ببوغ مكِن ءست پس نکته ا :

 محدوديت هايی ءز نظا مساحت و ءن طاف  ادد
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ورءِ مناسبی باءی ءرزيابی دورءِ پي  ءز ببوغ يا هكزماِ با ماحبه ی ببوغ د:   3نکته 

 ده و بهتا ءست تا مدتی پس ءز ءتكام ماحبه ببوغ باءی خودشناسی صوتی صبا كادصو  نبو

ه ببوغ و يا هكزماِ با نِ توسط ءستاد رءهنكايی صحيح و به موقع پي  ءز دور:  2نکته 

 حاذف می توءند مانع نسي  های عباءِ ناپذيا به صدءی شخص  ادد

در در دورءِ ببوغ بايد َ اليت های عدی صوتی و پاَءار و تكاين ت و  قانِ :  6نکته 

 تا ءتكام ماحبه ی ببوغ ءكيدء تان نكود ءما تكاين در پاده های كم َءار پاده های باال رء

 ب مانع ءست

به ع مت هءدءر دهنده ی سوزش حنجاه در تكاينا  كه نءانگا َءار و نسي  :  5نکته 

 به حنجاه ءست توعه عدی  ادد

ماحبه ی ببوغ در ءَاءد مختب  متفاو  ءست و مكِن ءست در باخی بي  ءز دو :  6نکته 

 ول می ءنجامدسال به ط 4تا  2باءبا ديگاءِ به طول ءنجامد ءين دورءِ م كوال بين 

احبه ی بايد پي  ءز ماحبه ی ببوغ به نماده سازی َاد باءی عبور ءز چنين م:  7نکته 

 ی روحی ناشی ءز نِ رء پي  بينی و باطاف نكودبحاءنی توعه شده و نسي  ها

تكاينا  صوتی حاَه ءی پس ءز ءتكام دورءِ ببوغ بايد به صور  تدريجی بءز :  0نکته 

 ارد و با شي  مناس  صور  پذيادكم َءار به سكت پا َء

در ماحبه ی ببوغ بايد ءز يک رژيم غذءيی مناس  كم نلاژی هكاءه با پاهيز ءز :  9نکته 

 خورءكی ها و نشاميدنی های مضا ءستفاده نكود

دورءِ ببوغ بهتاين َاصت باءی بازسازی سايا مولفه های ت و  هكچوِ :  01نکته 

ِ ، نغكا  و ردي  ها ءز طايق ءستكاع ت و  ءساتيد تجويد، وق  و ءبتدء و تقويت ءلحا

 مصای مورد نظا ءست
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 پنجمفصل 

 اهميت شاگردی در فراگيری تالوت قرآن

 احترام به اساتيدو  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و نحوه  شيوه ت امل وی با ءساتيد ،يِی ءز مهكتاين مسائل در روند َاء يای ت و  قانِ يک قاری 

. در ءين زمينه نموزش ها و رءهنكايی های خانوءده بسيار مؤثا می توءند  باخورد وءرتباط با نناِ می باشد

 رء در زيا عهت مطال ه شكا نورده ءيم ر دو تن ءز ءساتيد  نوشتا،. در ءين زمينه باشد 
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 هنری قرآن، تالوت هنر) تحت عنوءِ  نوشتار ءول مقاله ءی ءست در زمينه روءبط ءستاد و شا ادی

عهانبخ  َاعی و مطب  دوم تحت عنوءِ  ءستاد ءز  (”شاگردی – استاد و  سینه به سینه معنوی،

ءز كتاا م كاری ت و  ءستاد شاه  ( )پاره ای از معایب اخالقی بعضی در ارتباط با اساتید خویش

 ءنتخاا شده ءست  ميوه 

 ”شاگردی – استاد و  سينه به سينه معنوی، هنری قرآن، تالوت هنر

مرری  تب يررت شررا ادی – ءسررتاد نظررام بنررام م نرروی عاَررانی، نظررام يررک ءز قررانِ ترر و  هنرا 

 پرای  قاءئرت  و حفرظ  های خانه مِت  و عبسا  به كودكی دورءِ ءز هنا، ءين شا ادءِ.كند

 ءيرن  در.می  ياند َاء مختب  ءساتيد ككک با رء م نوی هنا ءين در تِامبی ماءحل و  ذءشته

 ءسررتاد ءز ءدا رعايررت و عرراِ  رروش بررا و  زده زءنررو قررانِ محضررا در بايررد ا ادءِشرر  نظررام

 سرالک  و عاشرق  رءهبرا  و رءهنكرا  يرک  ببِه نيست م بم يک تنها ءستاد نظام، ءين در.بياموزند

 نجا  شياطين های وسوسه و ءنحاءَا  ءز و  ساخته نزديک عءق خالق به رء شا اد كه ءست

 .می دهد

  كاءهی خطا ءز بتاس ءست ظبكا                    مِن خضا هیهكا بی ماحبه ءين طی

 صراف  برا  مرادی  چءكدءشرت  هريه  بدوِ قاننی ءخ قی و ءلهی عءقی با ءستاد سيستم ءين در

 بره  تنهرا  و  پادءخته نموزش به  نظيا، كم ءيثاری و دلسوزی با زياد، صبا و طوالنی نسبتا  وقت

 !!وی خانوءد ی مقام و ثاو  به هن دءرد توعه شا اد ءنسانی -عاطفی وعه

 رء  ايزپای طفل نورد مِت  به محبتی                         عك ه زمزمه ءربود م بم درس

ِ  طری  ءز پرس  ب َاصربه  شا اد نظام، درءين   خرود ءسرتاد   ءبتردءيی،  هاچنرد  ماءحبری   ذرءنرد

 وبطرور  مری شرود   پابرارتا  و نكروده  رشرد  روزبراوز  طيبه شجاه ءين و می شودديگا نونموزءِ

 در شرا ادی  – ءسرتاد  سيستم.می دهد ءدءمه ءس می عام ه به م نوی های ميوه دءدِ به مدءوم

  رای  َو  كوزه حتی َنوِ هكه ءستاد، كه ستء نظامی تنها قاننی عبوم و قانِ قاءئت ت بيم

 ءين در كه شا ادش دءرد دوست بسيار و نموخته شا ادش به رء پهبوءنی َن نخاين هكاِ يا

 نءرا  كامرل  بطرور  رء نِ و هسرت  عبك  زكا  دءدِ َِا به تنها ءستاد. شود ءو ءز باالتا عبوم

 مطببری  كه كند ءحساس ء ا و می نگاد ءستاد به ءحتاءم و ءدا با پيوسته هم شا اد.  می دهد

 و نكروده  ءرءئره  ءو بره  غيامسرتقيم  و ءشراره  بصرور   ءلحيل، لطائ  با می دءند ءستاد ءز بيءتا رء
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 نصر   سيسرتم  ءيرن  سرادر  كره  دءرنرد  حديثید عب عبی حضا .دهدمی  نءا ءيءاِ نامب سپس

  : ءست شده

 محققا  ، بياموزد حاف يک حتی من بهد  عام بطورب عبدءبهاكس صيانی َقد حاَا عبكنی من

 .ءستد ساخته خوي  بنده ماء

  ایفیا  ار مهمیي  نقش قرآن مقوله در ، شاگردی – استاد نظام تکاملي سير در كه اصولي“ 

 ”كنند مي

 در ءوقرا  مرا   ءز خيبری . بيراموزد  رء قانِ زباِ ءلفبای تنها ء اچه ءست ءستاد ءستاد،: ءول ءصل

 براءی  ويرژه  ءمتيراز  يرک  رء لغرت  ءين بِار يای و شده تاديد دچار  ”ءستاد”  وءژه بِار يای

  نری ي مِتر   ءيرن  در ءستاد  شد، عاض كه هكانگونه درصورتيِه.می پندءريم خاو ءی عده

 .مخبَص وعاشقی!!  عاشق م بم

 ءسرت  ءيرن  مهرم  ءمرا  ءست مختب  ماءت  دءرءی و نسبی سيستم، ءين در ءستاد لق : دوم ءصل

 .ندءرد ءول ءصل با مناَاتی ءصل، ءين كه

 شرا اد  و  ادنرد  مری  يِری  و شروند  می حل هم در شا اد و ءستاد سيستم درءين :سوم ءصل

 .ودش می مت بم ءستاد و ت بيم دهنده خود

 .عكا پاياِ تا ديدِ نموزش و نموختن: چهارم ءصل

 بجوی دءن   ور تا  هوءره ز

ِ  كه ءستد وب رسول حضا  ءز ك می ش ا ءين ِ  ترا  سيسرتم  ءيرن  تردءوم  ءز نءرا  عكرا  پايرا

 توءضرع  و خءروع  ءو وعرود  ساتاسا و ندءرد وعود ءستاد عان  ءز غاوری سيستم درءين.دءرد

 . می دءند نور ساءسا صاءط ءين شا اد و  ممت ب رء خود هكيءه ءيءاِ. ءست

 درعره  بره  كره  هنگرامی  و  ندءشرته  تِبرا   هنرا،  ءيرن  َنوِ و عبوم ياد يای بايد در هم شا اد

 ءسرت  رشرته  ءين بينهايت عبوم نموختن و ياد يای دنبال به باز و نءده مغاور رسدمی  بااليی

 ءصرطِان  باعرث  عبكيءاِ رتبه و دهنبو هم رقي   قانِ قارياِ و ءساتيد  سيستم در ءين لذء و

 .كی شودن مجادله و نرء

 َاء اَتره  دءنر   ءزءی به و  ءست مؤدا و َاوتن ءستاد، مقابل در هكوءره شا اد:  پنجم ءصل

 نبراده  يراد  ءز رء ءش ءوليه ماءحل ءستادهای هيچگاه شا اد.ءست وَادءر وی به بسيار ، ءستاد ءز
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 در و نِراده  نراحق  رء ءستادش حق شا اد سيستم، ءين در .می دءند ءيءاِ بنده ءبد تا رء خود و

ِ  ديگرا،  ءسراتيد  محضا در و باالتا ماءحل كری  ن كوچرک  رء نموزشر   ماءحرل ءوليره   ءسرتادء

 .پندءرد

 ءسرتاد . عكرل  بری  عبرم  و ش ار نه هستند عكل بدنبال سيستم ءين در شا اد و ءستاد: شءم ءصل

 رء خردء  ك م حقانيت و باشد قانِ  ءحِام و َاءمين به عامل تا ءست ت ش در رء عكاش هكه

 .نكايد ءثبا  شا ادءن  به

 حكرل  و حفرظ  و ذخيراه  دنبرال  به می دءند بزرق ثوءبی رء عبك  نءا چوِ ءستاد: هفتم ءصل

 .نيست شا ادءن  م نوی يا مالی تقديا بدنبال نموزش  ءزءی در و  نبوده م بومات 

ِ  ن اه بدنبال ءستاد: هءتم ءصل ِ  بردنبال  ءو. ءسرت  خبقرت  حقرايق  ءز دءن شرا ا  نكرود  ءنسرا

  راه  سيستم ءين در ءستاد نيست، شا ادءِ باءی شدِ محور و مايدپاوری درپی  و  سازيست

 در رء محور تنها و سازدكی ن مغاور و سامست رء ءو ءستاد نام ها ز و مايد  اهی و ماءدست

 .می دءند قانِ خدءی خبقت،

 :در ارتباط با اساتيد خویش پاره ای از معایب اخالقي بعضي 

بسياری ءز ما ءينگونه ءيم كه با وعود بهاه مندی ءز م بكراِ و رءهنكايراِ مختبر  در    متأسفانه 

ها باهه ءز زند ی خود، هكوءره نوعی ءحساس ءستغنا و بی نيازی ءز ءستاد در وعودماِ ريءره  

زمانی كه خود رء نيازمنرد  دءشته ءست. و ءين چيزی ءست كه بايد نِ رء نَت ت بيم دءنست. تا 

به وعود ءستاد يا رءهنكا ندءنسته زءنوی توءضع در مقابل ءسرتاد برا زمرين نرزنيم در هيچيرک ءز      

شئوِ زند ی و به ويژه در مسيا تِامل قاننی خود به توَيق الزم دست نخوءهيم ياَت. زيراء  

      . ذيا نيسرت حضروری ءمِراِ پر    نمروزش  طی ءين مسيا بدوِ بهاه  يای ءز ءستاد و بره شريوه  

ءز ننجا كه هنا ت و  به شيوه رءيرج ءمراوزی، مبتنری برا عناصرای هكچروِ صرو  ، لحرن،         

درصرد نيازمنرد نمروزش حضروری ءسرت،       73تجويد و ءدءَ ءست و َاء يای ءيرن عناصرا ترا    

 بناباءين تنها تحت نظا يک ءستاد حاذف می توءِ در ءين خصوو به توَيق الزم دست ياَت.

و تنهرا ءز طايرق   « شا ادی»يده می شود كه باخی ءز قارياِ ما بدوِ طی ماحبه ءماوزه  اه د

ءستكاع ت و  های ءساتيد طاءز ءول قاءئت مصا و خوءنردِ چنرد كتراا تجويرد و صرو  و      

لحن وءرد عاصه ت و  می شوند و يا باخی ءز نناِ به رغم ءستفاده ءز ءساتيد مختبر  چروِ   
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ءعتقادی ندءرند در عكرل نيرز خرود رء مرديوِ هريه ءسرتادی       هيه « شا اد و ءستادی»به مسئبه 

 ندءنسته و روشن ءست كه موَقيت نناِ نيز بسيار ءندن و ءلبته ناپايدءر ءست.  

شايد ءين يک سنت ءلهی ءست كه تا ءنساِ شا ادی نِند به ماحبره ءسرتادی نخوءهرد رسريد.     

در باءبرا ءسرتاد و قدرشناسری     بسيار ديده ءيم ءنساِ هايی رء كه هكوءره رو  توءضع و تكِرين 

نناِ حتی پس ءز وصول به ماحبه ءستادی ءز عوءمل نجا  و موَقيت نناِ بوده ءست و ها چه 

به ءين م نا بيءتا پای َءاده ءند، بيءتا توَيق ياَته ءند. نظای بره حيرا  قاريراِ مءرهور عهراِ      

ی ءين هنا ءلهری، هكروءره   ءس م به ما نءاِ می دهد كه نناِ حتی پس ءز رسيدِ به ماءت  باال

رء ماهوِ ءساتيد و رءهنكاياِ خود در زند ی دءنسرته ءنرد و ءيرن هكراِ      خود  توَيقا  كس  

چيزی ءست كه بايد در نسل ءماوز، نيز نهادينه شرود بره طروری كره هكروءره و ترا پايراِ عكرا         

و ءحتراءم   زءنوی ءدا و شا ادی در باءبا ءساتيد خود با زمين  ذءرند.  اچه ءين قدرشناسی

در قياس با چند دهه پي  ءندكی رن  باخته ءما ءميد ءست برا تر ش تكرامی ءسراتيد و رسرانه      

 های قاننی بي  ءز پي  در َاهن  ءصيل ءس می و قاننی ما عای خود رء پيدء كند.

 برگرفته از کتاب معماری تالوت استاد شاه میوه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 32 

 

 

 

 

 

 

 ششمفصل 

 آماده سازی امکانات 

 توسط خانواده ها و برنامه ها  مدیریت زمان  و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف ( مدیریت زمان 

بروده و نيراز بره صراف وقرت      نموزش تخصصی ت و  قانِ ، يک ءما كرام   حاَره ءی    -1

بايد مانند وءلدين يک ورزشرِار حاَره ءی   دءرءد . وءلدين  اءمی  ءز سوی قانِ نموز َاءوءِ

 ل كنند . نوعوءِ با َازند دلبندشاِ عك
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سرال ب رد بره صرور       13حاَه ءی نوعوءِ به ءميرد كسر  مردءل ءلكپيرک در     يک ورزشِار 

هيه زمانی در  ءنجام تكاينا  ورزشی خود كوتاهی نكی كنرد و در   سخت ت ش كاده و در

 .  َ اليت ورزشی خوي  با هكِاری و مديايت خانوءده به تحصيل خود می پادءزدكنار 

وعوءِ نيز بايد با مديايت خوي  طوری بانامه ريرزی نكاينرد ترا در    دين يک قاری قانِ نلوء

 . ازندشاِ لطكه وءرد نِندبه بانامه نموزش قانِ َ مایهيه ء ، كنار تحصيل

ءز سوی وءلدين  اءمری  نموزش تخصصی ت و  قانِ به نوعوءناِ مستبزم صاف وقت  – 2

 می باشد . 

اكت نكرودِ َازندءنءراِ در ك سرها ،    وءلدين محتام خصوصاَ پدرءِ  اءمی بايرد عهرت شر   

وقرت كراَی   با رزءر مری  رادد       كه عكدتا  ش  هنگرام ، عبسا  ، محاَل و مسابقا  قانِ 

 بگذءرند . 

 

 آماده سازی مکان وامکانات مناسب جهت تمرین : ( ب 

و مكِن ءست ءَاءد خرانوءده در  تكاينا  ت و  قانِ ءز ننجا كه به صور  صوتی بوده  - 1

باشند كه هكه نماد ی شرنيدِ تر و  قرانِ رء ندءشرته باشرند وءلردين محترام بايرد         شاءيطی 

تا مورد ءعتاءض ديگراءِ وءقرع   تكاين َازندشاِ نماده سازند عهت َضای مناسبی ءز خانه رء 

اِ ر ءيرن زمينره توعيره نكروده و ءز ننر     بايرد بقيره ءَراءد خرانوءده رء د    نگادد در غيا ءينصرور   

  نه هكِاری نكايند .بخوءهند تا در ءين زمي

دءرءی  تكراين تر و  بايرد     محريط تكاكز زيراد دءرد لرذء   تكاين ت و  قانِ ءحتيا  به  - 2

 . الزم باشدو سِو  نرءم  

ءماوزه با توعه به پيءاَت تِنولوزی ءمِاناتی در ءختيار نسل عديد می باشد كه قرب   در   - 3

مری    mp3 playerءيرن ءمِانرا  ماننرد    ءختيار نسل های  ذشته نبود ءسرتفاده ءز ب ضری ءز   

 .  توءند مفيد وءقع  ادد

 

 و آنچه در مورد آن باید دانست  مسابقاتج ( 



 

      

 34 

يِی ءز بانامه های قاننی كره در كءرور مرا بسرياری ءز نهادهرا و سرازماِ هرا و ءر راِ هرای          

 َاهنگی و غيا َاهنگی و حتی نظامی و نيز  اوه ها، دسته عا ، هيئرا  مرذهبی، مسراعد و   

 ی نكايند مسابقا  قاءئت قانِ می باشد.م كانوِ های َاهنگی با زءر

شاكت در مسابقا  دءرءی محاسن و ب ضا  م ايبی ءست و ءلبته محاسن و م اي  نِ ها دو 

ءطاءَياِ ءو با مسئبه مسابقا  دءرد. بديهی ءست  به نحو  باخورد خود قانِ نموز و بستگی

ءيجاد ءنگيز  قوی باءی ت ش بيءتا َازند شكا  ادد كه شاكت در مسابقا  می توءند باعث 

اما و نيز كس  رتبه در مسابقا  می توءند حس ءعتكاد به نفس رء در َازند شكا ءَزءي  دهد.

 نکات زیر را در مورد مسابقات باید در نظر داشت:

هكيءه كس  رتبه در مسابقا  م يار كامبی باءی سنج  و باتای و يا پيءاَت يک  .1

ت زياء در كس  ءمتيازدر مسابقا  مسائل مختبفی دخالت دءرد  اهی يک قاری نيس

قاری ورزيده به عبت مختصا  اَتگی در صدء، يا خستگی سفا و يا تفاو  نا و 

هوءی شها مبدأ و مقصد، عدم نماد ی روحی روءنی و... در مسابقا  به موَقيت 

عبت پي  نمدِ  دست پيدء نكی كند و يا باعِس يک قاری نه چندءِ ورزيده به

باخی ءز مءِ   باءی شاكت كنند اِ قوی تا مانند  اَتگی صدء، يا حتی عدم 

 حضور رقبای قوی تا، در مسابقا  حائز رتبه باتا می  ادد.

بايد ماءق  بود تا در صور  ءحاءز رتبه های باتا در مسابقا  توسط قارياِ نوعوءِ  .2

دم نياز به نموزش و تكاين بيءتا حس به ككال رسيدِ و دست يابی به نقطه ءو  و ع

 به نناِ دست ندهد.

ماءق  بود تا در صور  عدم كس  رتبه در مسابقا  بحتی در چندين بايد و نيز  .3

 مسابقه پی در پی د ءحساس ساخورد ی و يا ناءميدی در َازند شكا شِل نگياد.

مورد د در هنگام شاكت در مسابقا  با به خا  دءدِ حساسيت بی عا در يس ی نكاي .4

 مسابقا  ءستاس َازند خود رء ءَزءي  ندهيد.

بهتاين و باالتاين م ن عهت موَقيت و يا پيءاَت َازند شكا در ت و  قانِ  .5

چيزی عز تأييد ءساتيد نكی باشد. ءعتبار تأييد ءساتيد باالتا ءز كس  رتبه در ها 

 مسابقه ءی ءست.
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 دانست  و آنچه در مورد آن باید محافل و كرسي های تالوتد( 

يِی ءز موءرد مهم در عهت پيءاَت يک قاری نوعوءِ شاكت در محاَل و كاسی های 

ت و  می باشد. ءما باءی قارياِ نوعوءِ شاكت بدوِ قيد و شاط و درهكه حال و در هكه 

 شاءيط در هكه محاَل و كاسی های ت و  ءمای كام   غبط می باشد.

 ود:در این زمینه باید به نکات زیر توجه نم

ميزءِ شاكت در محاَل و كاسی های ت و  نبايد به حدی باشد كه َءار بي  ءز  .1

ءندءزه با صدءی يک قاری نوعوءِ وءرد نورد در غيا ءين صور  به تدريج ضابا  

 شديد با صدءی وی وءرد خوءهد شد.

ميزءِ شاكت در محاَل و كاسی های ت و  نبايد به حدی باشد كه مانع تكاين و  .2

 قاری نوعوءِ  ادد.نموزش يک 

تحت هيه عنوءنی يک قاری نوعوءِ در هنگام باوز مءِ   صوتی ءعم ءز  .3

 اَتگی صدء، ساماخورد ی و... دعو  عهت ت و  در محاَل و كاسی های 

 بپذياد.نبايد ت و  رء 

ءز ننجا كه ت و  در محاَل و كاسی های ت و  نماد ی خاو می خوءهد و شكا  .4

  به شاءيط صوتی و نموزشی َازند خود نباشيد بهتا ءست مكِن ءست به خوبی وءق

باءی شاكت در ءين بانامه ها با ءساتيد و مسئول نموزش مؤسسه ءز قبل مءور  

 نكوده و هكاهنگی های الزم رء ءنجام دهيد.

 

 

  :برخي نکات مهم در پيشرفت قرآن آموزان و ( 

 ( فرزند خود را با دیگران مقایسه نکنید : 0

ژه به خصوصيا  روحی و تفاو  توءنايی های صوتی و هوشی قانِ نمروزءِ يِری   توعه  وي

 نِا  می باشد .  ءز مهكتاين
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با توعه به تفاو  ءست دءد هوشی و صوتی قانِ نموزءِ با يِديگا به شد  ءز مقايسه نناِ با 

هكاِ َراد  . عكبِاد و ميزءِ ت ش ها َاد بايستی با توعه به توءنايی های  كنيدهم بايد پاهيز 

 ءرزيابی و مقايسه  ادد .

 بايد بدءنيد كه توءنايی های صوتی و روحی َازند شكا با َازند ديگاءِ كام   متفاو  ءسرت . 

ممماسه مفظهرمندنهیمرفتهفر مرفشنهیم ه  ممممممممآنچه مه همم. يِی زودتا به نتيجه می رسد ويِی دياتا

  هیمب  یمدمسفع مآنماشماه ف مچنیانیمبفخوندانمنفس م.

ی عای يک قانِ نموز نوعوءِ با قاريراِ نوعروءِ ديگرا  باعرث ءيجراد ءسرتاس و       مقايسه ب

 باوز مءِ   مت دد در سيا نموزشی وی خوءهد  ءت 

 :  هرگز از اهمیت تشویق صحیح فرزند خود فراموش نکنید  – 3

ءلبته بايد توعه دءشت كه  مؤثا می باشد . كوچِتاين تءويق شكا در پيءاَت َازندتاِ بسيار 

كا بره  تءويق های شكا شاكت شيِی ءز مهكتاين . ببِه  يءه تءويق مادی مورد نظا نيستهك

ِ هكاءه ديگا ءعضای خانوءده در عبسا  و محاَبی می باشد كه َازنرد   در نِ بره تر و     ترا

 .  می پادءزد

 : فرزند خویش بپرهیزید  از تغییر خود سرانه برنامه آموزشی – 2

مسئول نمروزش  ر بانامه قاننی َازند خوي  بدوِ هكاهنگی با ءز ها ونه تغييا خود ساءنه د

 موسسه عدء  پاهيز نكاييد . 

ءَاءد متفاوتی باحس  ميزءِ تخصص و تجابه خرود مكِرن ءسرت    در عبسا  ت و  قانِ   

در زمينه مسائل نموزشری بره شركا و َازنردتاِ بنكاينرد كره مكِرن ءسرت         پيءنهادء  مختبفی 

ِ ناپذيای ءيجاد كنرد . لرذء ءز   عباءو مءِ    خبلشی َازندتاِ ب ضی ءز ننها در سيا نموز

بِار يای ءين توصيه ها و پيءنهادء  قبل ءز مءور  با ءساتيد و مسئول نموزش موسسه عدء  

 .خوددءری نكاييد 

 ورمجری طرح ملی تالوت در کش لیست مشخصات مؤسسات

 تلفن موسسه شهرستان استان
مدیر مسئول 

 موسسه

 مسئول آموزش

 موسسه

 سبيم عوهاچی محكود صفای 3355185- 2253432 دءرءلقانِ ءلِايم ءردبيل ءردبيل

 مهدی عبيبی ماتضی بءيای 2253513 بينه ءصفهاِ ءصفهاِ
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 ستاد ءعاءيی طا  مبی ت و 

 م اونت قانِ و عتا 

 یوزءر  َاهن  و ءرشاد ءس م

 عبياضا محكدی پياءِ 3311 - 4472831 ءميا ءلكؤمنين بعد كاشاِ ءصفهاِ

نذربايجاِ 

 شاقی
 باءهيم پورغفور ء حسين قابانی 5511151 مجكع قارياِ تبايز

 51475915 –51477351 بياِ عاويد ءس م شها تهاءِ
غ م حسن 

 عهانگيای
 س يد َاءهانی

خاءساِ 

 رضوی
 مصطغی مصبا  حسين مقدم كيا 8489795 صاءط مءهد

سيستاِ و 

 ببوچستاِ
 حسين غ م پور عبياضا سابيءه ءی 3228341-3215442 عام ه ءلقانِ زءهدءِ

 قم قم
ف َنوِ قاءئت و م ار

 قانِ
 باقای هادی حائای 3251 - 3743334

 -------- سبيكاِ بهاری 3281 - 3351919 مدينه ءلاسول قزوين قزوين

 عبی ءحكدی نادر حسينی 2245487-2237353 رهپوياِ قانِ وعتا  رشت  ي ِ

محكدحسن نخوندياِ رقيه ءَتخاری من  2211281 طهورءی ساری ساری مازندرءِ

 ءبوذر كامی مجتبی س يدی 1320 -3663223 اوءِ واليتمهد ره ءرءن ماكزی

 هكدءِ هكدءِ
مجكع ءساتيد ، حاَظاِ و 

 قارياِ 
 ------- در ك مس يد  1300 - 6664611

 نتءی  ندمی 1360 - 2622626 ط يه دءرءِ نوءی وحی يزد يزد


