
 

 

 

 

 اهی فرهنگی و آموزشی توصیه 
 «اهاه و معینه، معینروحانیونه وژی»

 1398تمتع حج 

 

 فرهنگیمعاونت 





 

  ،زاران معظم فرهنگی در سفرهای حجگرانسنگ کارگتجارب 

مسئوالن فرهنگی بعثه را در حفظ و انتقال این رهاورد ارزشمند 

 سازد.می گزاران موظفیر خدمتبه سا

معاونت فرهنگی را برآن داشت تا حاصل  ،مسئولیت مهماین 

، ها در اختیار روحانیونها و نبایدها و توصیهتجارب را در قالب باید

حاصل آن  هک ها قرار بدهدهای محترم کاروانها و معینهمعین

. امید گرددتقدیم میتنظیم و بند  43در که روست نوشتار پیش

است که با حوصله و دقت مورد مطالعه و اهتمام همه کارگزاران 

و از با تدوین و  های حج تمتع قرار گیردگی کاروانمحترم فرهن

ارائه تجارب جدیدشان در این سفر در غنابخشی و انتقال تجارب 

 تان ما یاری رسانید.ارزنده

 
 معاونت فرهنگی

 1398فروردین 
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شرط موفقیت، همکاری صمیمانه همه عوامل و کارگزاران  .1

خواهد حفظ آرامش زایران آن  یثمرهکاروان با یکدیگر است و 

در صورت بروز هر نوع مشکل از شود توصیه می از این رو. بود

و هر اقدامی که منجر  انعکاس آن در میان زایران جلوگیری شود

 . دگردبه ناهماهنگی، تنش و تشویش زایران می شود، اجتناب 

اند که روحانی کاروان در همه زایران و کارگزاران متوقع .2

یشه رویی پشرایط و موقعیت ها، صبر و بردباری و متانت و گشاده

کند که این اقدام در کاهش فشار و اضطراب زایران اثر زیادی 

 دارد.

 ت بروز مشکالت خاص و یا ترکیب ویژه در کارواندر صور .3

حتماً مراتب را به مسئول دفتر نمایندگی  ،در ایران قبل از اعزام

معاونت فرهنگی بعثه )مدیریت جذب و یا بعثه در استان 

 به مدیر امور روحانیون اطالع دهید. در موسم و (سازماندهی

جلسات آموزشی با هماهنگی مدیر کاروان بر اساس  .4

دت م های ابالغی تشکیل و از هر نوع تغییر در تعداد ودستورالعمل

 زمان آن اجتناب شود.
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معینه هستید عالوه بر استفاده از توان یا اگر دارای معین و  .5

فعال کردن او در حوزه ، ازوی در امور مشخص مطابق مقررات

لت غفها در کاروان ی و برگزاری مراسم و سایر فعالیتفرهنگهای 

 نشود. 

عالوه بر استفاده، از توان وی کاروان، در خصوص معین  .6

ایفای سازی وی برای آموزش و آمادهفرهنگی،  و در امور آموزشی

 .مورد عنایت قرار گیردهای بعد نقش روحانی کاروان در سال

از  ،مسئولیت شورای فرهنگی با روحانی کاروان می باشد .7

این رو از ایران نسبت به تشکل منظم و مستمر جلسات شورای 

 .شود تا اجراییپیگیری اخذ شده، و تصمیمات  فرهنگی اقدام گردد

های یاوران حجاج جلسه توجیهی و برای اعضای گروه .8

فای تا نسبت به ای هماهنگی قبل از اعزام و در موسم برگزار نمایید

 .شوندهای تعریف شده آگاه و ترغیب نقش

از توان و انگیزه خدمت در اعضای یاوران برای اجرای  .9

زایران در انجام اعمال  مساعدتبندی زایران و ها و گروهمهبرنا

   استفاده کنید.توان کم
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نشاط و شادابی معنوی زایران مستلزم حضور با نشاط و  .10

فعال شما به عنوان محور امور معنوی و فرهنگی در کاروان است. 

ظاهری آراسته و روحیه با نشاط و فعال در جلسات لذا هم با 

کاروان حضور یافته و زایران را  همراهی کنید و هم ارتباط و 

 تعامل سازنده و فعالی با زایران برقرار کنید.

است زایران محترم را  الزمجهت دوری از هر نوع شائبه،  .11

و یا دفاتر جهت تسویه دیون شرعی به دفاتر مراجع عظام 

و وکالی ایشان در شهرها و به ها ایشان در استاننمایندگی 

ارجاع دهید و از طرح در موسم مراجع عظام اعزامی  های هیئت

 شود. بسندهدر حد ضروری بیان احکام شرع صرفاً به،  مسایل مالی

ا ربا دستگاه تلفن همراه هوشمند تاپ لپ االمکانحتی .12

ولی از تخلیه اطالعات آن اطمینان حاصل  ،ببریدهمراه برای سفر 

جاسازی ها و روی ویندوز و برنامهکنید و از هر نوع رمزگذاری 

 .شوداجتناب  تاپلپ
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زا منع شده و حساسیتها و مطالب از همراه بردن کتاب .13

 ...(های مختلف )فلش، لوح فشرده، حافظه دستگاه و در قالب

 اجتناب شود.

افزارهای آموزشی ارایه شده از نرمشود حتماً از تقاضا می .14

بخشی و کارآیی جلسات و سوی مدیریت آموزش برای تنوع 

 استفاده کنید.قبل و حین سفر دگیری زایران افزایش یا

 ،ثبت به موقع گزارش جلسات آموزشی و سایر اقدام ها .15

ا هفرصتی را برای رصد مناسب کم و کیف روند اجرای برنامه

شود مطابق دستورالعمل نسبت به ضا میکند. لهذا تقافراهم می

ها در سامانه آموزش اقدام ، برگزاری جلسات و سایرهاثبت گزارش

 نمایید.بعثه 

تالش نمایید حکم مسایل مورد نیاز و مبتالبه را با مراجعه  .16

افزارهای تقدیمی استحصال نمایید و به مناسک محشی یا نرم

 ،در موارد حاد و نوپدید جزتالش شود برای بدست آوردن مسایل 

اسخ پدریافت برای با اعضای هیئت استفتا های تلفنی تماس از

 مسایل اجتناب شود.
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با مشورت و همکاری مدیر کاروان از وضعیت بیماری یا  .17

اطالعات که در انجام اعمال آنان موثر است  ،مسایل خاص زایران
ت عارا قبل از سفر دریافت کنید. ولی توجه شود که اطالالزم 

شود و از طرح آن به صورت زایران از اسرار ایشان محسوب می
 علنی و عمومی و در جمع اجتناب شود.

 ،صیالت عالیدارای تحو ر کاروان زایران فرهیخته اگر د .18
ررات و مقو اختصاصی با رعایت جلسات ویژه نسبت به برگزاری 

 اقدام نمایید.با هماهنگی مدیر کاروان 

حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران در کاروان موجب  .19
خواهد بود و حق بزرگی که بر برای زایران و کاروان خیر و برکت 

کند نسبت به تکریم و تجلیل از ایشان به نحو ایجاب میما دارند 
فقد به دیدن آنان و تسعی گردد االمکان و حتیشود شایسته اقدام 

برنامهبا هماهنگی مدیر کاروان ایشان در موسم و قبل از آن از 
 .گرددو اقدام ریزی 

نسبت به ترویج فرهنگ اقامه نماز اول وقت و نماز  .20

جماعت ساعی باشید. از ایران زایران را به شرکت در نمازهای 

ای هیکی از راهیادآور شوید ترغیب کنید و محله جماعت مساجد 

  باشد.می طریقهمین از  تصحیح قرائت اذکار نماز



   اه اه و معینهاهی فرهنگی هب روحانیون، معینصیهتو   9
در موسم در مدینه منوره شرکت در نمازهای حرم مطهر 

. ترغیب شوندمسجدالحرام جماعت نمازهای در و در مکه  9نبوی

در الزمه ترغیب شرکت منظم روحانی، معین و معینه کاروان 

 باشد.مینمازهای جماعت 

در مکه به علت گرمای هوا و مشکالت تردد اجازه اقامه  .21

نماز جماعت در هتل ها داده شده است، الزم است اقامه نماز 

شما در نماز با اهمیت و منظم برگزار شود و شرکت  جماعت

های جماعت نقش مهمی در ترغیب زایران و نیز ترویج ارزش

  دارد.و برگزاری شایسته آن دینی 

انتخاب روحانی که برای اقامه نماز جماعت در هتل مکه  .22

و فرد مسن و از سادات باشد ترجیح داده  دارای صوت مناسب

ها بسیار با شود. نظم و انضباط در اقامه نماز جماعت در هتل

اهمیت و شایسته اهتمام همه عزیزان روحانی و مدیران کاروان

 هاست.

االمکان از سخنرانی بین دو نماز اجتناب شود و سخنرانی حتی

 شود. کوتاه مطابق مقررات اعالمی بعد از نماز ایراد
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با لباس روحانی حرمین شریفین حضور روحانیون در  .23

تشرف با لباس ضروری است، تحمل سختی و مشکالت در 

های سفر و قطعاً اجر مضاعف و تبلیغ مکتب جزو شیرینی ،روحانی

   خواهد بود. :باعث شادی پیروان اهل بیت است و :اهل بیت 

در جلسات کاروان چه در ایران و چه  معمماز حضور غیر .24

 در مکه و مدینه جز هنگامی که محرم هستید، اجتناب شود.

االمکان با زایران در سالن غذاخوری غذا صرف حتی .25

، مگر آنکه برای همه اتاق ها اجتناب شود بهنمایید و از بردن غذا 

  .زایران کاروان این امر فراهم باشد

ت مناسب برای جلساها فضای با توجه به محدودیت .26

، با همکاری مدیر ثابت و مسئول کاروان به ویژه در مدینه منوره

د امکانات مدیریت بفرماییو فضا و زمان در استفاده فرهنگی هتل 

تا ضمن برگزاری جلسات، از فرصت ها به نحو شایسته استفاده 

 .و این کمبودها باعث بروز تنش و مشکل نشود شود

ها در سفر حج براساس معینه کلیه روحانیون، معین و .27

 ،گیرندبار مورد ارزیابی قرار میشده حداقل یک تعیینهای شاخص
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ان ممکن است دو بار ارزیابی گردند، همانند افراد اما بخشی از ایش

 :های زیرو گروه

 شوند.کسانی که برای بار اول در این سمت اعزام می 
 یهنمر، هاکسانی که در سفرهای قبلی در یکی از شاخص 

 پایین بوده است. شانارزیابی
  آن دسته از روحانیونی که دارای معین یا معینه سال اولی
 باشند
  از سازمان و بعثه گزارشی مختلف واحدهای از کاروان یا

افت دریدر حوزه فرهنگی و آموزشی کاروان  ازنارسایی یا مشکلی 
 شود.

از شاخص ها بر اساس گزارش ،ارزیابی تعداد قابل توجه .28
 هایی است که شما در سامانه ثبت می کنید، مانند:

 گزارش برگزاری جلسات آموزشی 
  تشکیل جلسات شورای فرهنگی کاروان 
 شرکت در شورای فرهنگی مجموعه 
  اعضای گروه یاوران جلسه توجیهی تشکیل 
 اعضای طرح مودت ثبت اسامی 

 معرفی خبرنگار افتخاری 
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برگزاری مراسم معنوی دعا و محافل انس و معرفت در  .29

ها برای زایران فرصت ارزشمندی است و متوقع است که هتل
صوص خ روحانیون معزز نیز در این جلسات حضور داشته باشند به

آنکه مراسمی همانند انس و معرفت به نام بعثه جمهوری اسالمی 
ه نمایندگان بعث کاروان،شود و روحانیون محترم ایران برگزار می

 شوند.در کاروان تلقی می

 فین و نیز زیارتیشود زایران را در حرمین شرتوصیه می .30
عمره تمتع و حج تمتع دوره به ویژه انجام اعمال و مناسک 
ها و فشارهای ناشی از همراهی کنید و برای کاهش استرس

نگرانی ایشان در انجام درست مناسک، حضور و همراهی و 
 عامل موثر و ارزشمند است.مراقبت شما 

دقت و اهتمام در کنترل ومراقب بهنگام اعمال زایران می .31
تواند در جبران برخی خطاها یا اعتراضات احتمالی تأثیر بسزایی 

درنگ بعد از اتمام آن داشته باشد. توجه شود، درحین اعمال و بی
 با صبر و حوصله به کنترل و بررسی اعمال انجام گرفته اقدام کنید
و در صورت مشاهده خطا و نیاز نسبت به تدارک و جبران با 
خونسردی و بدون ایجاد هر نوع اضطراب و استرس راه حلی 

 مطابق احکام شرع اقدام کنید.
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برای پاسخگویی به سواالت زایران و جهت در دسترس  .32

برای بودن حتما فرصت مناسب در طول مدت اقامت در موسم 

نوع اقدامی که شما را از دسترس  و از هر آوریدزایران فراهم 

سازد همانند: اعتکاف در طول روز محروم می درزایران 

مسجدالحرام، حضور کامل در طول روز در حرمین شریفین یا 

 بیرون از هتل محل اقامت خودداری شود.

جهت کنترل  ها بدون محارم ایشاناز حضور در اتاق خانم .33

 کنید، حتماً جهت کنترلاجتناب گویی به سواالت اعمال یا پاسخ

اعمال اگر کاروان دارای معینه است از ایشان کمک بگیرید و در 

 .ودقدام شزایران زن ادیگر شان یا غیر این صورت با حضور محارم

مراجعات زایران و اتاق اقامت روحانی کاروان، محل کار او  .34

باشد، لهذا شایسته است، در نظافت و مرتب بودن آن کوشا می

ها حتماً در اتاق باز باشد و در طول زمان مراجعه خانم باشید و

ساعاتی که امکان مراجعه نمی باشد به نحوی به زایران  نسبت به

ها توصیه شود سواالتشان و بهتر است به خانم رسانی شوداطالع

 .را از طریق خط تماس اتاق یا تلفن همراه مطرح کنند
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مشرفه توقع زایران به مدیریت زمان و بهرهدر مشاعر  .35

وحانی ر بنابراین .گیری بهینه از فرصت ها برای امور معنوی است

زایران را به  ،مراسم دعا و نیایش جمعیاجرای عالوه بر  ،کاروان

های اقامت در مشاعر و خواندن قرآن و نماز شب در شب یاقامه

 ترغیب کنند. های مأثورهمناجاتادعیه و 

در مشاعر، چون چادرها در کنار هم قرار می در اقامت .36

گیرند در استفاده از بلندگو و برگزاری مراسم رعایت حقوق زایران 

های های دیگر مورد توجه قرار گیرد و از ایجاد مزاحمتکاروان

 صوتی پرهیز شود.

بر زایران شیعه، زایران اهل  در چادرهای مشاعر، عالوه .37

سنت نیز در مجاورت چادر شما اقامت دارند، لذا از طرح مسایل 

 زا و اختالفی پرهیز شود.تنش

به منظور ایجاد نظم و صیانت از سالمت زایران و  .38

جلوگیری از ازدحام در مسیر منا به رمی جمرات، کشور میزبان 

نظور کرده است بندی را برای حجاج همه کشورها مبرنامه زمان

که از طریق سازمان حج و زیارت در موسم به اطالع مدیران و 



   اه اه و معینهاهی فرهنگی هب روحانیون، معینصیهتو   15
ها هماهنگ و رسد. الزم است روحانیون محترم کاروانزایران می

های تعیین شده در حرکت همراه با مدیران در اجرای دقیق زمان

ر نظمی دزایران برای رمی تالش نمایند و از هر نوع تغییر و بی

 ب کنند.این امر اجتنا

در خصوص انتقال یا عدم انتقال زایران به مکه مکرمه  .39

ها و روزهایی ها، در شببرای انجام اعمال یا استراحت در هتل

که زایران در منا اقامت دارند، با هماهنگی کامل با مدیران کاروان 

و رعایت ضوابط و مقررات ابالغی و اعالمی سازمان حج و بعثه 

اقدام و تصمیم بدون هماهنگی و خالف  اقدام کنید و از هر نوع

 ضوابط اجتناب کنید.

در مدینه منوره از اجتماع کاروان به ویژه بانوان زایر در  .40

 الحرمین اجتناب نمایید.بین

بانوان زایر نسبت به حضور در روضه منوره در  .41

کامالً توجیه شوند و اگر کاروان دارای معینه می 9مسجدالنبی

برای حضور در روضه  9در تشرف به حرم نبوی باشد، حتماً آنان را

 های تعیین شده همراهی کنند.در وقت



   اه اه و معینهاهی فرهنگی هب روحانیون، معینصیهتو   16
همسر و محارم روحانی، چه به عنوان معینه یا زایر نمی .42

در یک اتاق سکنی داشته باشند و الزاماً باید با با روحانی، توانند 

های جداگانه سکونت دیگر زایران زن، مطابق مقررات در اتاق

 د.داشته باشن

تجارب مفید و ارزشمند و موفق شما در این سفر در  .43

های فرهنگی، معنوی و آموزشی برگزاری جلسات و اجرای برنامه

هذا ل ،باشدگزاری میسرمایه ارزشمند برای بعثه و امر مقدس حج

 انتقال تجارب والمقدور نسبت به ثبت و شود حتیتقاضا می

گیری از آنها اقدام رهبه معاونت امور فرهنگی جهت به ابتکارات،

 .فرمایید


