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  شناسي بازديدكنندگان مناطق جنگي ايران  گونه
 و نقش آن در انتقال فرهنگ پايداري دفاع مقدس

  *حميد ضرغام بروجني

  **مهديه سهرابي

  چكيده
درگيـر   1359در سـال   ،پس از تجاوز رژيـم بعثـي عـراق    ،جمهوري اسالمي ايران

 اين دفاع مقدس، عالوه بر آثار و بركات بيروني، دستاوردهايي. جنگي طوالني شد
تبيين دستاوردهاي فرهنگي اين دفاع . درون نظام اسالمي بر جاي گذاشته است نيز

اسـتراتژي حركـت و    ةكننـد  تعيـين مايـة   د بنتوان مياست كه  رياتيمقدس از ضرو
هـاي آشناسـازي جوانـان     ترين روش يكي از اثربخش. شود روند آتي انقالب تلقي

با دستاوردهاي جنگ تحميلي و ترويج فرهنـگ پايـداري دفـاع     نسل سوم انقالب
آثـار  مشـاهدة  ، حضور آنان در مناطق عملياتي هشت سـال دفـاع مقـدس،    مقدس

بـه  . ك فضاي معنوي ايـن منـاطق اسـت   و در ،مانده از آن دوران از نزديك جاي به
راهيـان  «كـه در كشـور مـا     ،اشتياق جوانان به چنين سفرهايي ،استناد ارقام موجود

هاي  در سال ،شوند خوانده مي» ي مناطق جنگيگر گردش«و در ادبيات علمي » نور
ة بـا هـدف بررسـي انگيـز     ،ايـن مقالـه  . اخير بـيش از پـيش افـزايش يافتـه اسـت     

كمـك بـه انتقـال     به منظور ،بندي آنان به مناطق جنگي و طبقه ان از سفرگر گردش
اي، مصـاحبه بـا    خانه اطالعات الزم از منابع كتاب. فرهنگ پايداري تهيه شده است

 جامعـة . بازديدكنندگان به دست آمـده اسـت  شدة  تكميل ةنام پرسشو  ،كارشناسان
اند  بازديد كرده ايرانياني است كه از مناطق جنگي كشورهمة آماري پژوهش شامل 
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نمونـه پرسـش    منزلـة  نفر از آنان بـه  152 برفي گيري گلوله و به كمك روش نمونه
ين گـروه بازديدكننـدگان منـاطق    تـر  مهمنتايج تحقيق حاكي از آن است كه . شدند

ميراثـي  ــ   ان فرهنگـي گـر  گـردش و  يادبوديـ  ان زيارتيگر گردشجنگي ايران را 
 بـه بازديـد   هـاي ملـي و مـذهبي    ان با انگيزهگر گردشاين ة عمد. دهند تشكيل مي

ان و جنگـاور هـاي   رشـادت  شـنيدن وافـري بـه   عالقـة  و  رونـد  ميمناطق جنگي 
ان و گـر  گـردش د در مـديريت  توان مينتايج اين تحقيق . آن دارند دربارة ها ناشنيده
 ي جنـگ، گـر  گـردش هاي فرهنگي و اجتمـاعي  دستاوردريزي براي ارتقاي  برنامه
  .داشته باشد كاربرد
شناسـي   فرهنگ پايداري، دفاع مقدس، بازديد از مناطق جنگي، گونـه  :ها واژهكليد

  .، انگيزش، راهيان نور)visitors typology( بازديدكنندگان
  

  مقدمه. 1
هاي اوليه پس از پيـروزي   كشور در سال ،1359سال در با تجاوز رژيم بعثي عراق به ايران 

شروع اين دفـاع مقـدس   . انقالب اسالمي درگير جنگي شد كه هشت سال به طول انجاميد
 ةروانو عزت  ،نسل پيروزمند انقالب اسالمي را براي حفظ كيان انقالب، ميهن، دين، شرف

  .ها كرد و فرهنگ انقالب با فرهنگ جبهه عجين شد جبهه
داشـت موجـب    هخسارات سهمگيني كه بـه همـرا   رغم بهاين جنگ  تاريخ، شهادت به

هشـت  . المللي به نفع اسالم و ايران بـود  قدرت بين ةموازنسربلندي نظام اسالمي و تعديل 
درون نظام اسالمي بـه   نيزسال دفاع مقدس، عالوه بر اين آثار بيروني، آثار و دستاوردهايي 

توانـد راهنمـاي    تاوردهاي فرهنگـي آن مـي  كـه اتكـا بـه دسـ     جـا  آنتا . جاي گذاشته است
حفظ آثار جنگ تحميلـي  . شودراهبرد حركت و روند آتي انقالب اسالمي تلقي  ةكنند تعيين

و اقتصادي آن از جمله احساس صـالبت، قـدرت،    ،اعم از آثار سياسي، اجتماعي، فرهنگي
طلبـي،   شـهادت  مقابل قدرت اليـزال الهـي،   سرفرازي در مقابل زورمداران و كرنش تنها در

اعتماد بـه امـدادهاي غيبـي از وظـايفي     و اعتماد به نفس، ايثار و از خود گذشتگي، قناعت، 
توجـه بـه    ،از سـوي ديگـر  . توجهي به آن موجب خسران فراوان خواهـد شـد   كماست كه 

امـري   ،اسـت  انقـالب كه حاصل خـون هـزاران شـهيد     ،اين فرهنگ ةتهديدكنندهاي  آفت
جنگ و كفرستيزي، پيدايش اخالق  ةروحيكردن  فراموش: بهداروند ةگفتبه . ضروري است

 يتـوجه  بـي گرايـي،   مصـرف  ةروحيـ آميز،  مسالمت ةروحيگرايي،  تجمل ةروحيدنياگرايي، 
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بركفان  جاناساسي به انحرافات عقيدتي مخصوصاً در نسل جوان، تحقير نيروهاي رزمنده و 
ات سهمگيني است كه همواره اين انقـالب  از آف... گرداني از معنويات، و  رويجنگ،  ةجبه
كنـد   شـدت تحقيـر مـي    بـه اسالمي  جامعةهاي الهي را بر  آن يعني حاكميت ارزش نتايجو 
ها  ي از قهرمانيبلكه نمايش ،و رويداد نيست ،جنگ فقط يك زمان، مكان). 1390 بهداروند،(

است كه امـروزه در گـذران اوقـات     هاي ملتي سرافراز ها و ايثارگري و نمودي از جانفشاني
  .تي نقش مهمي پيدا كرده اسگر گردشفراغت و 

فرهنگ مسـلط   »ايثار« هاي دفاع مقدس سال ياول پيروزي انقالب اسالمي و ط ةدهدر 
اقتصـادي   ةتوسـع  سـوي  يافتن كشور بـه  سوقدوم انقالب و با  دهةدر . ايران بود جامعةبر 
گيـري   موج دوم تبليغات در كشور موجب شـكل . تتدريج تبليغات تجاري گسترش ياف به

در واقع، تبليغات در . گرايي شد و تجمل ،زدگي، اسراف و تبذير ، مصرفها دوگانگي ارزش
عـالوه بـر   . تري داشت هاي بومي پيوند مستحكم اول انقالب اسالمي با اصول و ارزش دهة

رو بـوده   هـاي مهمـي روبـه    هاي پيروزي نظام فرهنگي، كشور از درون نيز با چـالش  چالش
هـاي   ريزي فرهنگي و مطالعات و پژوهش برنامه: از اند عبارتها  برخي از اين چالش ؛است

نظر و عمل، تبليغات فرهنگـي منفـي از    ةحوزران فرهنگي در بخشي از مدي كارامدعلمي نا
هاي فرهنگي  اي از دستاوردها و ارزش هنرمندانه و كليشه تصويري غير ةارائدرون همچون 

مخاطب و نيازها و عاليق او، فقدان وحدت رويه در ميان  نشناختنانقالب و دفاع مقدس، 
كه از آن سوي مرزهـا فضـاي فرهنگـي     هايي كاالهاي فرهنگي و رسانه و نهادهاي فرهنگي

يكي از اقداماتي ). 1386 جانقربان،( دهند تخريب و فسادآفريني سوق مي به سويكشور را 
آشناسازي نسل جوان با دسـتاوردهاي هشـت سـال جنـگ      به منظورهاي اخير  كه در سال

تحميلي و ترويج فرهنگ پايداري دفاع مقدس انجام شـده اسـت، سـفر بـه منـاطق جنـگ       
  .است »راهيان نور«ساله در قالب اردوهاي  شته

هـاي بازديـد از    و انگيـزه ل علـ هاي مربوط،  با نگاهي علمي به داده ،كوشد اين مقاله مي
در حفـظ و نشـر    هـا  آن بـا ارزيـابي نقـش    و ،كنـد  بنـدي  مناطق جنگي را شناسايي و گروه

  .دهدهاي دفاع مقدس راهكارهايي ارائه  ارزش
  

  بيان مسئله .2
 انقـالب  ارزشـمند  ذخـاير  از جامعـه  سطح در آن هاي جلوه نمود و شهادت وفرهنگ ايثار 

 ةكنند تأمينسالمت اخالقي و  ةكنند تضمين فرهنگ اين صحيح انتقال و حفظ. است اسالمي
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هـا، باورهـا، آداب،    آگـاهي  ةمجموعست از ا فرهنگ شهادت عبارت. سعادت جامعه است
 ةآگاهانكمال يعني انتخاب  ةدرجترين  و اعمالي كه موجب وصول انسان به عالي ،اعتقادات

و  ،پيـام شـهيدان   ،مانده از شـهدا، سـيره، روش   گونه آثار باقي هر. شود مرگ در راه خدا مي
  .قدس آنان بخشي از اين فرهنگ استباالخره تربت پاك و م

وقوع واسطة اخير به  دهةمفهومي است كه در چند  »فرهنگ ايثار و شهادت«اصطالح 
گيري  با اوج. استشده انقالب اسالمي و هشت سال دفاع مقدس در فرهنگ جامعه رايج 

مبارزات ايران در جريان انقالب اسالمي و دوران دفاع مقدس، مردان و زنـان بسـياري در   
شـهادت،  نحـوة  مبـارزه،  شـيوة  اخـالق،  . هاي مبارزه و پيكار بـه شـهادت رسـيدند    صحنه

مـادي   اعـم از مـادي و غيـر    هـا  از آن مانده جاي و آثار به ،ت و شخصيت ايشانخصوصيا
» فرهنـگ ايثـار و شـهادت   «عنوان با د كه نده اي ارزشمند را تشكيل مي مجموعه) معنوي(

  .اند معرفي شده
عامـل تحقـق انقـالب و     ،فرهنگ ايثار و شهادت نماد عظمت و شكوه انقالب اسالمي

انقـالب  . شـود  ين علت بارز عزت و اقتدار نظام محسوب ميتر مهمو  ،پيروزي دفاع مقدس
 ةغلبـ ). همان(و ايستادگي است  ،فرهنگ ايثار و شهادت، صداقت، استواري ةيدياسالمي زا

او را در مسير الهي مقاوم  بخشد و ميفرهنگ ايثار و شهادت به زندگي انسان معنا و مفهوم 
هاي آن در سطح جامعه از مواردي است كـه   و ارزشكارگيري اصول  به اما ،كند ميو پايدار 

نيـاز   و فرهنگي را پيش ،شناخت صحيح و كافي از شرايط و محيط مناسب فردي، اجتماعي
هاي نوجوان و جوان از فرهنـگ ايثـار و    صحيح و كافي نسل نشناختن ،ديگر ياز سو. دارد

ر اصـلي فرهنـگ   شهادت، هجوم فرهنگي دشمنان و بيگانگان داخلي و خارجي بـه عناصـ  
پيامدهاي مثبت و ديني نهضت اسالمي از صدر اسالم تاكنون، ناتواني  كردن كمرنگاسالمي، 

ترويج  ةبازدارنداز عوامل ...  و ،هاي جديد در امور مختلف ديني و ضعف در آموزش نسل
  ).1385 سليماني و شرفي،(فرهنگ ايثار و شهادت در سطح جامعه است 

به اين معنا كه اين فرهنگ منحصر . مند فرازمان است، نه زماناي  پديدهفرهنگ شهادت 
بلكه در هر زمان و دوره كاركرد و آثار مخصوص به خود را  ،به زمان جنگ و جهاد نيست

 واجد استرا خود  ةويژدر زمان صلح و ثبات نيز تأثيرات و كاركردهاي  ،همچنان كه. دارد
ين است كه فرهنگ شـهادت در سـه دوره   ترين نكات ا يكي از ملموس). 1383 نوروزي،(

  :داراي تأثيرات متفاوتي است
 دوران رزم و جنگ؛. 1
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هـاي جنـگ را    دوران نسـل جنـگ و افـرادي كـه حماسـه     (دوران پس از جنگ . 2
 ؛)اند كردهمشاهده 

هاي بعدي صرفاً از طريق مكتوبـات و آثـار    دوران پس از نسل رزم و جنگ كه نسل. 3
  .توانند با نسل پيشين ارتباط برقرار كنند جامانده مي  عنوي بههنري و فرهنگ مادي و م

 

  اهداف پژوهش .3
امـا بـه    ،بازديد از مناطق جنگي انجام گرفته است ةاين پژوهش با هدف كلي شناخت تجرب
  :توان چنين برشمرد شكل دقيق اهداف اين پژوهش را مي

 ؛بازديد از مناطق جنگيل علها و  شناخت انگيزه. 1
 .بازديد از مناطق جنگي در ايرانل علها و  ين انگيزهتر مهمبندي  شناسايي و طبقه. 2
  

  سؤاالت پژوهش .4
  :استيي به سؤاالت زير گو پاسخدر بخش قبل، اين تحقيق در پي شده  مطرحبر اساس اهداف 

هايي اقدام بـه بازديـد از ايـن     بازديدكنندگان مناطق جنگي با چه انگيزه ،به طور كلي. 1
 كنند؟ مناطق مي

 ند؟ا بازديد از مناطق جنگي در ايران كدامل علها و  ين انگيزهتر مهم. 2
سپس نتـايج مطالعـات ميـداني شـرح داده     و ادبيات موضوع بررسي نخست بدين منظور 

  .خواهد شد
  

  اهميت و ضرورت پژوهش .5
هاي پس از پايان جنگ تحميلي رسـم نيكـوي    مردمان قدرشناس و غيرتمند ايران در سال

بازديد از مناطق جنگي و زيارت قدمگاه رزمندگان و مدافعان وطن و مشهد شهيدان را بنا 
همـه سـاله    ،بـه طـوري كـه    ؛ي يافتتر بيشنهادند و اين آيين پسنديده هر سال مشتاقان 
درسـتي   بـه هـايي كـه    يا در قالـب كـاروان   ،صدها هزار نفر به صورت انفرادي، خانوادگي

هاي نوراني دوران جنگ تحميلي  د، از اين مناطق نبرد و يادماننشو ناميده مي» راهيان نور«
ميليـون و   2، 1389بر اعالم سـازمان بسـيج در سـال     بنا ).1389خاطري، ( كنند بازديد مي

هـا از منـاطق جنگـي     ميليون نفر در قالب ايـن كـاروان   4، 1390ر نفر و در سال هزا 900
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با فراگيرشدن روزافزون اين آيين و با تولد نهادها و . اند كردهجنوب و غرب كشور بازديد 
لـزوم رويكـرد جـامع و     ،انگر گردشهاي متولي هدايت و ساماندهي اين زائران و  سازمان

ي جنگ در ايران گر گردش ةهايي در زمين پژوهش دادن انجامعلمي به اين مقوله و اهميت 
  .استشده آشكار 

بـراي تجليـل از    را فرصـتي  كـه  ايـن عـالوه بـر    ،امروزه تورهاي مناطق جنگي در دنيـا 
تـرويج فرهنـگ    كالسي براي آمـوزش و  منزلة ، بهكنند فراهم مي رزمندگان مدافع هر كشور

ها و  هاي بعدي و مرور درس جنگ و خشونت به نسل گر ويراندادن پيامدهاي  نشانصلح و 
  .روند شمار مي توان از آن نبردهاي خونين گرفت، به هايي كه مي عبرت

اما در  ،شود ميفرهنگي محسوب  يبرگزاري اردوهاي راهيان نور اقدام ،به طور كلي
  فرهنگي مجموعه اقداماتي اسـت كـه بـا مخاطـب ارتبـاط     هاي  فعاليتمنظور از  جا اين

فرهنگي كه در اردوهاي  هاي فعاليتمجموعه . گذارد ميو بر او اثر فرهنگي كند  ميبرقرار 
ي، گـر  روايـت ، هـا   غ، فضاسازي يادمـان اعزام مبلّ: از اند عبارتپذيرد  راهيان نور صورت مي

محصـوالت  ارائـة  محصـوالت فرهنگـي مكتـوب،    ارائة اجراي رزمايش، تعيين شعار سال، 
، هـا  افزاري، برگزاري مراسم ويـژه، برپـايي نمايشـگاه    نرممحصوالت ارائة سمعي و بصري، 

و  ،خـدمات تربيتـي بـراي كودكـان    ارائـة  سرود، هاي  گروهاجراي تئاترهاي بياباني، اجراي 
  .ها همايشبرپايي 

ها و  گونه اقدامات ضروري است به بررسي انگيزه تر اين چه بيش اثربخشي هر به منظور
تر از نوع مخاطبـان و   از بازديد مناطق جنگي بپردازيم تا با شناخت بيشان گر گردشداليل 

مفيـدي از   ةو تجرب ودشهاي مختلف انجام  گروه برايريزي مناسب  نيازهاي هر يك، برنامه
  .رقم بخورد گر گردشبازديد اين مناطق براي 

  
  بررسي ادبيات موضوع. 6

  ي و جنگگر گردش 1.6
 ،آرامش، به ويژه بين كشورهاي همسايه و در خطوط مـرزي ي در برقراري صلح و گر گردش

ر پايـداري  دعـاملي اثرگـذار    منزلـة  از آن به ،به طوري كه. داراي نقش و اهميت بسزايي است
برخوردهاي نظـامي  بدون شك . زمان صلح است ةي اساساً پديدگر گردش. شود صلح ياد مي

كند كه  زيرا جنگ شرايطي را فراهم مي ،ي داردگر گردش ةبر توسع اي پيامدهاي منفي و جنگ
ـ اقتصـادهاي متكـي    همـة تـاكنون   ؛رسـد  ممكن به نظـر مـي   ن غيرآي در گر گردشم وتدا  رب
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لبنـان از ايـن نظـر     ؛انـد  هها تحت تأثير قرار گرفت جنگ ناشي ازناپايداري  علتي به گر گردش
رشـد و تنـوع اقتصـادي،     زمينـة ي قادر اسـت  گر گردشه همان ميزان كه ب. مثال خوبي است

 يرا به نحو مطلوبي ايجاد كند، جنگ در مدت زمـان و تبادالت فرهنگي  ،ها زيرساخت ةتوسع
دوري از جنگ و مناقشات داخلي و خارجي  ،بنابراين. چيز را تخريب كند تواند همه كوتاه مي

 ي و نزديكي فرهنگي در كشـورها كمـك  گر گردشو حفظ شرايط صلح و امنيت به پايداري 
  ).1387 ي،گر گردشسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و (كند  مي

 درگيـر،  كشورهاي براي جنگ، ازمانده  جاي هاي يادبود به جنگ و مكان ،از سوي ديگر
 هـايي دربـارة   روايـت . آينـد  مـي  شـمار  به گري گردش توسعةمنبع  جنگ از پس دوران در

هـاي   سـالح  ،جنگ، سنگرهاي نظامي هاي ميدانقهرمانان جنگ،  هاي يثارگريها و ا رشادت
. ي شـوند گر گردش ة، اين قابليت را دارند كه بعد از جنگ تبديل به جاذبمانند آنو  ،جنگي

 بازديـد از منـاطق  « عنـوان  بـا  نـويني بازار  ،يگر گردش ةتوسعريزان  اين مقوله، براي برنامه
  .است به وجود آورده »يجنگ

به شكل عميقـي  تجليل از رزمندگان  و افتخارات، خاطرات، نوستالژيِ صورتجنگ به 
و  ها ، خاطرهحاصل از آن رغم وحشت و ويراني به و كند در رفتار و كردار انسان رسوخ مي

ي فرهنگـي و  گـر  گـردش به ويژه  ،يگر گردشهاي منحصر به فرد  هاي آن به جاذبه يادمان
ادبيـات، موسـيقي،   . فراموشي سپرده نشوند ةو به بوت بمانندشوند تا زنده  تبديل مي ،مذهبي

. هاي آن سهم دارند كشيدن جنگ و يادمان تصويرو بناهاي جنگ همگي در به  ،سينما، موزه
هاي تاريخي مربوط به جنـگ در سراسـر دنيـا بازديـد      هر ساله از مكان گر گردشها  ميليون

ي در فرانسـه بيـان   گـر  گردشگر  پژوهش) Marie L’Enfant, 1988( ماري النفانت. كنند مي
ان در گـر  گـردش جنگ خود را براي بازديـد   »هاي ويرانه«هاي اروپا  دهكده ةكند كه هم مي

ها، چه كوچك چه بـزرگ، چـه    اين جاذبه همةبه طور تقريبي . اند معرض نمايش قرار داده
  .دارندشده، اهميت  بازسازيويران چه 

هـاي   ايجـاد بيـنش   علـت كه به  ،است يمهم امنيتي بزرگ و ةاما به هر حال جنگ مسئل
. از جنايـت و تروريسـم منفـك شـده اسـت      ،بلندمـدت خـود   تـأثيرات عميق اجتماعي و 

 در« ،»قبل از جنگ« ةبه سه دور است جنگ روي داده ها آن كه در را جوامعي گران پژوهش
ي گـر  گردشدهد كه  مطالعات نشان مي. كنند بندي مي تقسيم »بعد از جنگ«و  ،»طول جنگ

ايـن نـوع    در گـر  گـردش  ).Smith, 1998(شـود   ميتقسيم  زماني ةبه اين سه دور نيز جنگ
هاي آن  جنگ و يادمانهاي  ميدانبه بازديد از  مند عالقهي كسي است كه صادقانه گر گردش
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هاي مرتبط با جنـگ را   مدت از مكان كوتاهان تمايل به بازديدهاي البته گر گردشاين . است
هاي  به اين معنا كه برنامه ؛يافته دارند سازمان گشتهاي يك  ز برنامهبخشي ا چهارچوبدر 

هاي فرهنگي مرتبط با موضوع جنـگ و   از جمله برنامه موضوع جنگغير از  مكمل ديگري
  .گنجانده شودها  گشتبايد در اين تاريخ كشور 

نـد كـه طـي سـفر نـوع      ا انگـر  گـردش خاصي از  ةمجموع يجنگ بازديدكنندگان مناطق
كنند و بعد  و حتي مذهبي را تجربه مي ،از احساسات هيجاني، معنوي، بشردوستانه مشخصي
 در آن كننـدگان  جنگ و شـركت  ةهاي خود را دربار توانند اين احساسات و انديشه از سفر مي

باشـند   نيكسـا  اين افرادممكن است . ابراز كنند) اند افرادي كه به هر نوع با جنگ درگير بوده(
ـ  هم حال به هر اند و در جنگ شركت داشته ها آن دوستان يا ،انوادهكه خود، خ بـا   ي بـااليي دل

ان متفاوت است، گر گردشبا ديگر  افراد اغلبهاي اين  انگيزه .دارندكنندگان در جنگ  شركت
 ياي از موضـوعات  و انگيـزه  علـت  بردن از سفر نيست و به هر لذتفقط چرا كه هدف آنان 

  .ان دشوار استگر گردشو ديگر  ها آن ينكشيدن ب خط ،اما در عمل ،كنند تلخ ديدن مي
در  ي نيزگر گردشدهد،  دارد جايي كه جنگ رخ مي صراحت بيان مي به )1998(اسميت 

كـردن   كـم حـداقل   بردن يـا  بيني را عاملي براي از گر گردشو ا. رشد خواهد كرد آن مكان
 كه كند و اين مثال به جنگ كويت اشاره مي براي. گيرد در نظر ميجنگ  پس ازهاي  دشواري

به تمـامي فـرو ننشسـته بـود كـه       1991هنوز آتش درگيري در جنگ خليج فارس در سال 
هـاي مـرتبط بـا     تا مكـان  هاي جنگ به كويت سفر كردند براي بازديد از نشانهان گر گردش

در صـورت   كه است بر آنامروز جهان،  فنّاوري ةبا اشاره به توسع ،اسميت. جنگ را ببينند
. اي از جهان شرايط سختي براي كشورهاي درگير پديد خواهد آمد وقوع جنگ در هر نقطه

 ةو توسـع  كنـد گونـه جنگـي تـالش     هر كشوري بايسـتي بـراي اجتنـاب از هـر     ،بنابراين
ها و رسـيدن بـه صـلح جهـاني      تقارب فرهنگ در ،ي جنگگر گردشبه ويژه  ،يگر گردش

آيـا  : كـه  شود ميبه دنبال آن اين سؤال بدون جواب مطرح  ؛عامل بسيار مؤثري خواهد بود
هـاي   كشورهايي كه در سـال  فضايي ةدر توسع ،شده ريزي برنامه يعامل منزلة به ،يگر گردش

هـاي   ورد جنـگ كـه در مـ   طـور  همـان (؟ كـرد عمل خواهد ند، ا هاخير جنگ را تجربه كرد
  ).ibid( )كشورهايي مانند ويتنام مصداق داشته است

 ةتوسـع هـاي اصـلي و پشـتيبان     فـوق، رهيافـت   ةشد مطرحبنابراين و با توجه به موارد 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي ( داشتتوان شامل موارد زير  ي جنگ را ميگر گردش

  .)1387 ي،گر گردشو 
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  ي جنگگر گردش ةتوسعهاي اصلي  رهيافت 1.1.6
 ةمنبـع توسـع   منزلـة  مانـده از جنـگ بـه    جـاي   هـاي بـه   ن جنگ و يادمانكرد مفروض) الف

  ؛ي فرهنگيگر گردشي، به ويژه گر گردش
اقتصادي كشور  ةيكي از عوامل توسع منزلة ي جنگ بهگر گردش ةمدنظر قراردادن توسع) ب

  ؛در دوران پس از جنگ) ان از مناطق جنگيگر گردشبا استفاده از درآمدهاي حاصل از بازديد (
 .و افتخارات جنگ ،خاطرات، ها عاملي براي حفظ ارزش منزلة ي جنگ بهگر گردش ةتوسع) ج

  ي جنگگر گردش عةتوس پشتيبان هاي رهيافت 2.1.6
هـاي   كـردن دشـواري   كمبردن يا  بينعاملي براي از  منزلة ي جنگ بهگر گردش ةتوسع) الف

  ؛پس از جنگ
صـلح و اجتنـاب از بـروز     برقـراري عاملي براي  منزلة بهي جنگ گر گردش ةتوسع) ب
  ؛هاي نظامي درگيري
  ؛تجديد ديدار رزمندگان و افراد درگير در جنگ از مناطق جنگي) ج
 ؛و ايثار رزمندگان ،ها آفريني ها، افتخار تجليل از رشادت) د
اع مقدس به بازديدكنندگان و افتخارات جنگ و فرهنگ دف ،ها، خاطرات انتقال ارزش) ه

  .ان داخلي و خارجيگر گردشو 
  

  هاي مناطق جنگي عوامل محرك بازديد از جاذبه .7
هـاي دفـاع مقـدس و تـرويج فرهنـگ پايـداري و        ين موانع گسترش آمـوزه تر مهميكي از 

بـه منظـور رفـع ايـن     . استمخاطب و نيازهاي مخاطبان  نشناختن دقيقمقاومت در كشور 
و ل علـ بازديدكننـدگان منـاطق جنگـي، الزم اسـت      تـر  بيش هر چهمحدوديت و شناخت 

 به منظوربر اساس نتايج راهكارهايي  و ودشهاي بازديد از مناطق جنگي ايران بررسي  انگيزه
  .شودترويج اثربخش دستاوردهاي دفاع مقدس ارائه 

ـ  مـي جنگي  هاي هبازديد از جاذب . را در فـرد ايجـاد كنـد   اي  چندگانـه د احساسـات  توان
كـه    بازديد از ميدان جنگ برانگيختـه شـود، جـايي    ةد در نتيجتوان مي» احساسات عاشقانه«

. هـا را در ذهـن بپرورانـد    د تصور جنگيدن براي اهداف مقدس و ارزشتوان ميبازديدكننده 
به اين معنا  ،دنافتخار بيننده شود باعث نتوان ميند كه ا بسياري از اماكن جزئي از هويت ملي

بازديد از يك محل مهم شخصي يـا  . از دست اين گونه افراد نجات يابيمايم  توانسته» ما« كه
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انگيز  غمتراژيك و  يبازديد از محل .كردن را به فرد بدهد زيارتاجتماعي ممكن است حس 
كشـيده   رنجكننده و فرد به ويژه اگر بين بازديد ،د حس عرفاني و تصوف را برانگيزدتوان مي

فراتر . تر خواهد بود تر باشد، اين تجربه قوي هر قدر اين ارتباط نزديك. باشد برقرارارتباطي 
احسـاس   ةبـر پايـ   تـر  بيشاز اين حس عارفانه و اسرارآميز يك احساس روحاني است كه 

بازديـد از منـاطق    ،همچنـين ). Tarlow, 2005(مشترك انساني است تا ارتباط با يك نقطـه  
در آشنايي افراد با فرهنگ جنگ و پايداري در آن  مهمي راتواند نقش  جنگي يك كشور مي

  .كشور و شناخت قهرمانان ملي و افتخارآفرينان آن ايفا كند
. ندا نسل جديدي از مسافران در حال پيدايش) Moutinho, 2000( موتينچوآراي بر طبق 

ي آنان ها هانگيز. اند شدهگر تبديل وجو جستباشند به  گر گردشكه  آنجاي   اين مسافران به
. اسـت و آشنايي با فرهنگ جنگ  ،مختلفهاي  فرهنگشامل يافتن خود، تمايل به شناخت 

گر نياز به اكتشاف دارد كه اين اكتشاف بـا هيجـان و حتـي اعمـال خطرنـاك و      وجو جست
مرتبط با دانش و كنجكـاوي پاسـخ    ود تا از اين طريق به نيازهايش مي همراهداراي ريسك 

 هـا  هتارلو نيز اهميت و جايگاه تأثير رسان). 1390به نقل از نعمتي، 2000موتينچو،(داده شود 
د نـ توان مـي و اينترنـت   ،تلويزيـون، فـيلم  . ودش ميبازديدكنندگان مناطق جنگي يادآور  دررا 

 جا آنراغت خود را در د تا مردم اوقات فني مناطق جنگي را تعريف و برجسته كنگر گردش
  ).Tarlow, 2005(كنند سپري 

كـه در تحقيقـات    را، بازديدكننـدگان منـاطق جنگـي    ةشـد  هاي شناخته بخشي از انگيزه
  :چنين برشمرد اين توان مياشاره شده است،  ها آن گوناگون به

  
  هاي فرهنگي ارزش 1.7

خاطرسـپاري ايـن دسـته     به فراينددرك  ،افراد از بازديد مناطق جنگي ةبه منظور درك انگيز
 ،هاي فاجعه، مـرگ  محل همةنه . ضروري است ها آن ي و چگونگي احداثيها و چرا مكان

ي در نظر گرفتـه  گر گردشهايي كه براي  محل همة وند و نهش ميو ويراني به خاطر سپرده 
بـه  . هاي فرهنگي شكل گرفتـه اسـت   با ارزش ها قسمت اعظم اين خاطرهدر واقع، ؛ اند شده
 تـأثير هاي فرهنگي  گرايش به سوي خشونت و تراژدي از ارزش) Foote, 1997( فوت ةگفت
 يخشونت و تـراژد  اندازهاي چشم: تيره و تار سرزمينوي در كتاب معروف خود . گيرد مي
طـور   به  )Shadowed Ground: Americans landscapes of Violence and Tragedy( مريكاا

آن  آورييـك ملـت و منـاظر قابـل يـاد      ةر خـاطر دفرهنگـي  هاي  ارزش تأثيراتمفصل به 
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 را، سـازي  هاي خـاطره  محلطي چند دوره يا اقتصادي  عوامل سياسي، اجتماعي،. پردازد مي
  .اند دادهشكل  ،وندش ميكه امروزه ديده 

شـاهد بـروز يكـي از    كند  ميرا تجربه بار  تأسف يرويداد اي منطقهفوت وقتي  ةبه گفت
 كردن اصالح، )designation( سازي برجسته، )sanctification( تقديس: چهار پيامد زير است

)rectification(، يا نابودسازي )obliteration(.  
قهرمانان، رهبران  ديده، گذاشتن به افراد ستم احترامي تقديس ها هانگيزترين  مهيج: تقديس

مقدس است كه با يك بنا يـا   يشامل احداث مكان فراينداين . محروم است ةجامعو  ،بزرگ
  ).Yuill, 2003(يا باغ خاطرات مشخص شده است  ،ماندگار نظير مجسمه، يادبود يءش

شده ريشه در حوادثي دارند كه مهم و در عين حال فاقد  هاي مشخص محل: سازي برجسته
ـ  مـي كردن يـك محـل    مشخص. ندا به تقديس فشاني مربوط هاي قهرماني يا جان كيفيت د توان
  .ودش ميمرسوم باشد كه آن محل به مرور وقف يا در نهايت از ذهن محو  اي همرحل
  
  هويت 2.7

سـت؛  ها هي ريشگر گردششكلي از ) يا فرهنگي(ي ميراث گر گردشند ك ميآشوورث بيان 
نويسنده نشان . ندا خويشتن )identity( ان به دنبال شناخت خود و هويتگر گردشجايي كه 

ناشـي  يي از تاريخ شخصي يا خانوادگي يا اداي احتـرام بـه كسـاني    ها هچنين انگيزدهد  مي
براي مثـال تحقيقـي   ) 2003(اسالد . داردبستگي  هماحساس با آنان كه بازديدكننده ود ش مي

ان زالنـدنو در  و مردمـ هـا   اسـتراليايي  ةانگيزدهد  ميدر اين زمينه انجام داده است كه نشان 
ها چه كساني  كه آن اينشناخت (هاست  آن» هاي ملي ريشه«مربوط به » گالي پولي«بازديد از 

  ).چيست ها آن و مليت است، ها كجا بوده و خاستگاه آن أهستند، منش
  
  اكتشاف و آموزش 3.7

ي مهـم بـراي سـفر    هـا  هرشد دانش و علوم و يادگرفتن چيزهاي جديد هميشه جزو انگيـز 
، معمول اسـت  افتد ميباليي اتفاق  يا ،فاجعه ،شرارت كه اينپس از . ده استش ميمحسوب 

و  ،اتفاق افتاد، چگونه به پايـان رسـيد  اي  حادثهكه مردم كنجكاو شوند بدانند كه چرا چنين 
 اكتشـاف  واز اين رو جاي شگفتي نيست كـه آمـوزش   . چه كساني درگير اين ماجرا بودند

)education and exploration( هاي مـرتبط بـا    براي بازديد از مكان ها هترين انگيز از معمول
  ).Yuill, 2003(مرگ و فجايع و باليا باشد 
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  عالقة تاريخي 4.7
مرتبط با مرگ و مير نظير مناطق جنگي هاي  مكانبست بر اين باور است كه بازديدكنندگان 

 نورفولـك  ةدر مورد بازديد از جزيـر اي  مطالعهدر . دارندق تاريخي يحداقل تا حدودي عال
)Norfole Island( جـداي از  ان استو مقصر اناز تاريخ مجرم مربوط به هاي آن كه جاذبه ،

عامـل در جـذب   تـرين   اصـلي  منزلـة  بـه  )historic interest( تـاريخي  ةاكتشـاف آن، عالقـ  
اني كه بـه پـارك نظـامي ملـي     گر گردش). 2007 بست،(بازديدكنندگان شناخته شده است 

 ةمـبهم دربـار   يحسـ  ازنيـز  رونـد   مي )Gettysburg National Military Park( سبورگ گتي
 ).همان( دهند خبر مي ،يكي از داليل خود در بازديد از آن منزلة به ،اهميت تاريخي اين مكان

  
  ميراث 5.7

د توان مياين ميراث . ماند جاي مي  شود كه از يك ملت به ميراث به ماترك و ارثي گفته مي
ـ  ميميراث يك جامعه  .باشد...  و ،فرهنگي، اجتماعي، تاريخي د شـامل آثـار ملمـوس    توان
. و تجربيات يـك ملـت باشـد    ،هاملموس مانند خاطرات، يادبود مانند منابع تاريخي و غير

خي كشـورها  تاري ةو گذشت ،ها هاي ناشي از جنگ نيز جزء ميراث، ارزش ها و يادمان مكان
شود تا افراد مختلفـي   ي به ميراث جنگ سبب ميمند عالقه ).1388وثوقي، ( گيرند قرار مي

برخي افراد مثل سربازان يـا بازمانـدگان   . ها سفر كنند به محل وقوع حادثه و نصب يادمان
اي ديگـر فرزنـدان و دوسـتان قربانيـان و      مسـتقيمي بـا حادثـه دارنـد؛ عـده      ةجنگ رابطـ 
ي هـا  هانگيزعلت اما به ، شمار آيند  و حتي شايد خويشاوندان عامالن جنايت بهبازماندگان 

  .نندك ميميراثي از محل ديدن 
ها پي  مكان از افرادمشخص در بازديد  عاملمستقل، به يك  ةمطالعدر دو  ،)2001(بيچ 

از نـد،  ك مـي وي خويشاوندان و ميراث مشترك را به گروه قبلي اضـافه   كه اينبا وجود . برد
 ةدوم بـيچ در زمينـ   ةمطالع. آيند ميشمار   نظر وي بازماندگان يك گروه از بازديدكنندگان به

دهد در آينده قربانيان و بازماندگان به مرور  وي احتمال مي. خويشاوندان است نه بازماندگان
  .ان كنار گذاشته شوندگر گردشزمان حذف خواهند شد و بايد از ليست 

  
  احساس غربت 6.7

دوري از وطن يـا حسـرت نسـبت بـه     حسرت دردناك  )nostalgia(  احساس غربتاصوالً
، ايـن  است حس غربت نامعلوم باقي مانده ةريش كه اينبا وجود . تعريف شده است گذشته
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ي اخير يك واكنش طبيعي انسان و نوعي حسرت نسبت به گذشته عنـوان  ها هحس طي ده
و  ،زماني كه زندگي به اين صورت پيچيده، ناپايدارتر  ساده ةويژه به يك دور  شده است، به

  .وجود ندارد آن با اين حال اتفاق نظر چنداني در مورد تعريف ؛نبودشده  تفكيك
  شـده انجـام   ،يگـر  گـردش  ةانگيز منزلة به ،احساس غربت ةزمينمطالعات گوناگوني در 

هـاي   سربازان پير به ميدان«: گويد ميي جنگ گر گردشدر مطالعات ) 1996(اسميت . ستا
اين مسئله  كه است بر آن) 2005(تارلو . »...تا ايام جواني خود را به ياد آورند روند  مينبرد 

حياتي و بسيار مهم است كه نوستالژي را با برداشت و درك از بازديد مناطق جنگي ارتباط 
 تشويق جـذابيت هاي جنگ نيز از احساس غربت براي  متوجه شد محل) 1996(دان . دهيم
با اين حال مسئله بـه ايـن   . ودش مينند كه اصوالً با پيروزي در نبرد عنوان ك مياستفاده  ها آن

در صـحنه ظـاهر   ) غلبه بر دشـمن (موضوع بستگي دارد كه آيا كشور مورد نظر با پيروزي 
  ).1390نعمتي، (شده است يا نه 

  
  خاطره و يادمان 7.7

 بـا كـه  براي نوع بشر است ها  ترين فعاليت حياتييكي از  )remembrance( ياد و خاطره
 خـود را شـكل دهـد   آينـدة  حـال و  توانـد   ميو كند  ميخود ارتباط برقرار گذشتة آن با 

)Lennon & Foley, 2000 .(ان گر گردشهاي  ين انگيزهتر مهماين موضوع يكي از  ،همچنين
تأكيـد  ) 2003(يويـل  . حمـي اسـت  ر و شرارت و بـي  ،باليا، فجايعهاي  مكاندر بازديد از 

بگيرنـد و بـه خـاطر     هـا  مكـان را از اين هايي  درسحاضر و آينده بايد هاي  نسلند كه ك مي
  ).Yuill, 2003(افتد  نميدوباره اتفاق گاه  هيچبسپارند، وقايعي كه ديگر 
هـايي ماننـد    بازديـد از مكـان   انگيـزة كه دارد  مياظهار ) 2006( به صورت مشابه، كوپر

بـودن جنـگ و    احمقانـه  ةدرباركردن مطالب آموزشي  دنبال تر بيش» هيروشيما«و » ناكازاكي«
مانده از جنگ ديگر  باقيكار  كهنهو برخي از سربازان ها  ژاپنيتر  نسل جوان. ستها آن يادمان

از ميادين جنگ بازديد و بـا ورود بـه    خواهند ميگذشته ندارند و  ةتمايلي به سكوت دربار
تـا بـه فهـم و دريافـت همگـاني از       ننـد در مباحث مرتبط با آن فاجعـه شـركت ك   ها هرسان

  .كنندكمك ها  جنگشدن از صفات انساني و وقوع  تهيهاي فرايندچگونگي 
  
  كنجكاوي 8.7

همچون مناطق  ،هاي مرتبط با مرگ و مير ان به مكانگر گردش) 2004(آشوورث  يآراطبق 



 ...شناسي بازديدكنندگان مناطق جنگي ايران و  گونه   88

  

يـوزل  . سـت ها آن )curiosity( كنجكـاوي  سبباز آن به  بخشيوند كه ش ميجذب  ،جنگي
هيجـان،   سـبب بـه   ها آن مردم در اين مورد شد؛ناپذير  سيرينيز متوجه كنجكاوي ) 1989(

  .نندك ميهاي اخالقي انگيزه پيدا  هاي رواني ارزش يا ديگر محرك ،يدل هم
» هوسـتون «هولوكاسـت در   ةمـوز است كـه بازديدكننـدگان   بر اين باور ) 2003(يويل 

 به را »مند عالقهكنجكاو يا « ةواژ آگروسا و همكاران. دارندي كنجكاوي و آموزشي ها هانگيز
ند ا هدر ميدان جنگ نداشت اي كه هيچ نوع درگيري يا دخالت شخصي اند اطالق كردهافرادي 

و براي شناخت كساني كه خودشان يا دوستانشان يا بستگانشـان در ميـدان جنـگ حضـور     
  ).Agrusa et al., 2006به نقل از  1390 نعمتي،(اند  آمده جا آنداشته يا دخيل بوده به 

  
  موقعيت 9.7

بازديــد از ميــادين و  رد )location( اهميــت موقعيــت تــأثير و چنــدين نويســنده بــر
 جنگياند كه ميادين  دريافته) 2002(هانينك و استاتس  . اند كردهتأكيد  ي جنگها هجبه

واقعيت اين است كه اگـر مكـاني   . در مراكز پرجمعيت سطوح باالتري از استفاده را دارند
مهـم   ،بنـابراين . د در تصميم افراد براي بازديـد از آن مـؤثر باشـد   توان مي ،در سر راه باشد

هـا در ميـزان بازديـدها اهميـت دهـيم       گونه مكان است كه به نقش جايگاه و موقعيت اين
)Yuill, 2003.(  

  
  رسانه 10.7

 هـاي انسـاني   ، و تـراژدي هاي مرتبط با مرگ، جنگ در زمان حاضر افسون بازديد از مكان
اخت اين توجه به صورت سـ . اي به اين نوع فعاليت شده است منجر به جلب توجه رسانه
فراگيـري   ،از طرف ديگـر . داراي اهميت است...  و ،هاي مستند فيلم، نمايش تصاوير، فيلم

انـد،   گونه مقاصد داشته و جذب مردم به اين و نقش مؤثري كه در آگاهي ها هو تحول رسان
كـه اشـخاص   است هاي اخير، باعث شده  به همراه افزايش درآمد و تمايل به سفر در سال

مير پيدا كنند؛ حوادثي   و  زيادي براي سفر به مناطق مرتبط با حوادث جنگ و مرگ ةانگيز
. انـد  و غيـره مشـاهده كـرده    ،كه اغلب آن را از طريق سينما، تلويزيون، مطبوعات، اينترنت

 ت بررسي درستي يا نادرسـتي آنچـه  كه بسياري اوقا است تحقيقات در اين باره نشان داده
 ،بنـابراين . اسـت سفر به چنين مقاصدي  ةانگيز و غيره منعكس شده، ، تصاويرها هدر رسان
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توانند شـرايط   ها نقش مهمي دارند و مي در تحريك افراد براي بازديد از اين مكان ها هرسان
  ).Sharply, 2008(ي تلخ فراهم كنند گر گردش ةمناسبي را براي توسع

 ةتوسـع . ناپذير اسـت  جنگي، اجتنابر برداشت مردم از مناظر، شامل مناطق تأثير رسانه د
 منزلة بهكه  اي حادثه پس. دث دنيا را تغيير داده استبين مردم و حوا ةي گروهي رابطها هرسان

 ةد صدها سال پيش اتفاق افتـاده باشـد و از طريـق رسـان    توان ميجاذبه نشان داده شده است 
حتـي   ند؛بازديدها را تنظيم كمقياس و شكل تواند  رسانه مي. يردجديد در اختيار مردم قرار گ

رسانه نقش مهمي در انتقال اطالعات به مـردم داشـته    ،قبل از گسترش ارتباطات الكترونيكي
رسد پوشـش   به نظر مي. اين مسئله باعث افزايش شهرت اماكن مختلف نيز شده است. است
ر انتقـال  جديـد نـه تنهـا د    ةرسان. دكنو هم دور  واند بازديدكنندگان را هم جذباي بت رسانه

ند ك مي در تفسير محل نيز نقش مهمي ايفا بلكه ،كردن مردم از مقصداطالعات به مردم و دور
اي ميـان عوامـل رانشـي و كششـي      به صورت واسـطه  ها هحال، رسان به هر). 1390 نعمتي،(

يـدها  توانند شـرايط مناسـبي را بـراي افـزايش بازد     ي ميگر گردشبازديدكننده و مقصدهاي 
  :دهد ي بازديدكنندگان را نشان ميها هو انگيز ها همدل زير روابط رسان. فراهم كنند

  
  بازديدهاي  بين بازديدكننده و مكان ةواسط منزلة بهرسانه  .1 شكل

  )Yuill, 2003( مأخذ
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  عوامل ديگر 11.7
د شـامل ايـن   توان ميو باليا  ،هاي مرتبط با شرارت، مرگ براي بازديد از سايت ها هساير انگيز
 ،)Yuill, 2003( ، نياز به تمدد اعصاب و آرامشها ه، نمايشگاها هساخت ديدن دست: موارد باشد

يـا تجديـد    ،)Best, 2007(تورهـا   ةبخشي از برنام منزلة بهگذران وقت با دوستان و خانواده 
  .ديدار با خانواده و بستگان

ي هـا  هانگيـز  دربـارة  را مطالعاتي ةگزيدي برها هاي از نمون بندي خالصه جدول زير جمع
  :دهد نشان ميبازديدكنندگان 

  بازديدكنندگان ةشده در مورد انگيز مطالعات انجام ةخالص .1 جدول

 ها هانگيز مكان نويسنده و سال  رديف

 نورفلوك ةجزير )2007(بست   1
شاف و عاليق تاريخي، تمدد اعصاب، گذران تاك

 وقت با دوستان

 بود و كنجكاويآموزش، ياد پارك صلح ناكازاكي )2006(كوپر   2

 يدرد همكنجكاوي، هويت، ترس و وحشت و   )2004(آشوورث   3

 ي مليها هريش گالي پولي )2003(اسالد   4

 ارتباط شخصي با جنگ، تفريح و سرگرمي واترلو )1999(سيتون   5

6  
استرنج و كمپا

)2003( 
 يادگيري و اكتشاف روبن ةجزير

 )2003(يويل   7
هولوكاستةموز

 هوستون

، ها هژي، رسانيادبود، آموزش، كنجكاوي، نوستال
 ...و  ،موقعيت

   ي بازديدكنندگانها هاين جدول در انتهاي مقاله، با افزودن نتايج تحقيق در خصوص انگيز(
  .)مناطق جنگي ايران، تكميل شده است

مناطق جنگي  گر گردشبازديدكننده را به  همه، صرف بازديد از يك ميدان جنگبا اين 
. بنـدي شـوند   ي مختلف طبقـه ها هالزم است بازديدكنندگان به گرو ،بنابراين ند؛ك ميتبديل ن

 شـناخت درسـتي از رفتارهـاي    ،صورت گيرد ها آن يها هبندي بر اساس انگيز اگر اين طبقه
  .به دست خواهد آمد ها آن
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 شناسي مسافران ميادين جنگ گونه .8
ي مشـخص مسـافران ايـن منـاطق را     هـا  هخصوص، گون  در اين هاساس مطالعات پراكند بر
  ):Ryan, 2007(بندي كرد  به شكل زير دسته توان مي
  

  يادبودي/ مسافران زيارتي 1.8
كـه در   پردازند ميهايي  مكانبازديد از به  اغلبدهد كه مردم  نشان مي موجودشواهد 

مسافران افرادي بودند  تر بيش ،پس از دو جنگ جهاني. اند آن عزيزي را از دست داده
در . مانده از جنگ و خونريزي باشند باقي تأثيراتكه توانستند در مسافرت خود شاهد 

در كشور عراق، شكل ديگر اين . شود ديده ميهايي مانند ايران نيز اين وضعيت  مكان
  .هاست و ناآراميرغم وجود جنگ  بهها  وجه، سفر افراد به بقاع متبركه و حرم

  
  مسافران كنجكاو 2.8

خواهنـد   شـامل افـرادي اسـت كـه مـي     ) the rubbernecker traveler(مسافران كنجكاو 
  .كنجكاوي است ها آن اصلي ةعواقب و نتايج جنگ را به طور مستقيم ببينند و انگيز

 
  كاري/ اي وظيفه مسافران 3.8

 ةخبرنگاراني دانست كه براي تهي توان ميدسته از افراد را  اين ترين ترين و ملموس مشخص
گروه ديگر شامل افرادي است كـه  . يا ساخت برنامه در ميادين جنگ حضور دارند گزارش

ويـژه در مـورد     بـه  ،هاي شغلي و تجاري ي حافظ صلح يا جويندگان فرصتها هتحت گرو
  .نندك ميبه اين مناطق سفر  ،ي بازسازيها هپروژ
 
  گناه افراد بي 4.8
هـاي   مستقيم درگير جنگ يا فعاليـت  طور غير  طبقه شامل آن دسته از افراد است كه بهاين 

 سـبب ايـن افـراد بـه    . همچون مناطقي مانند هيروشيما و ناكازاكي آميز شده بودند، خشونت
اند و پس از جنگ براي يـادآوري   زندگي يا كار خود كوچ كرده ةفوق از منطق ةوقوع حادث
  .گردند يا حتي بستگان خود به اين مكان برمي ،يتي واقعوجو جستخاطرات، 
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  رزمندگان /داوطلبان جنگ 5.8
اي از خـاطرات   مجموعـه  اند، حضور داشته ها هرزمنده در جبه منزلة بهجنگ  يط افرادي كه
اين كنند و حتي در  رزمان خود ديدار مي و با هم حضور در ميادين جنگ بازسازي خود را با

ين و پايـدارترين  تـر  مهـم اين دسته از افـراد از  . ودش ميمناطق براي اين افراد يادبود برگزار 
  .ندا ي جنگها همسافران جبه

  
  بازديدكنندگان ميراث/ مسافران فرهنگي 6.8

خـود از   ةشـد  ها و معيارهاي فرهنگـي درونـي   افرادي است كه با توجه به آموزش همةشامل 
همچنين فرهنگ انقالب و دفاع مقدس به ايـن منـاطق    ،ي و مليمله عالقه به ميراث تاريخج

  .سفر به مناطق جنگي و ساير مناطق مسافرتي يكسان باشد به ها آن ةنند و شايد عالقك ميسفر 
 

  مسافران اتفاقي 7.8
دهند كه در مسير سفر خود به طور اتفاقي از اين مناطق  اين دسته افراد كساني را تشكيل مي

راهي براي استراحت يـا تفـريح از ايـن منـاطق نيـز بازديـد        كنند و در توقف ميان عبور مي
گـروه  . وندشـ  ميترين افراد در بازديد از مناطق جنگي محسوب  انگيزه بي اين دسته. نندك مي

بـر اسـاس اعتقـادات و     ،داشـته باشـند  كه در جنگ حضـور   بدون آن ،اين دسته از ديگري
گونـه ارتبـاط    نند و گاه هيچك ميهاي خاص ديني به ميادين جنگ به اين مناطق سفر  نگرش

  .شغلي يا خانوادگي در مناطق جنگي ندارند
 

  مسافران آموزشي 8.8
گراني است كه به منظور تحقيق و يادگيري وارد  و پژوهش ،آموزان، دانشجويان شامل دانش

  .وندش مياطق اين من
 
  شناسي تحقيق روش .9

. ندهاي اين پژوهش به كمك بررسي ادبيات پژوهش و روش ميداني گردآوري شد داده
هاي بازديد از منـاطق جنگـي، از طريـق     يعني شناخت انگيزه ،پاسخ سؤال اول پژوهش

در خصـوص سـؤال اصـلي    . دشـ تـر مطـرح    اي فراهم و نتايج آن پيش بررسي كتابخانه
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ات يـ هـاي در دسـترس، نظر   موضـوع در پـژوهش   ةپس از بررسـي پيشـين   ،پژوهش نيز
و پس از پـااليش   يي مناطق جنگي شناسايگر گردشنظران بخش  كارشناسان و صاحب

ه مشتمل بـر چهـار شـاخص    نام پرسشاين . شدتهيه  ها آن بر مبناي اي هنام پرسشاوليه، 
  :هاي زير بود براي انگيزه

 ؛يادگيرية انگيز )الف
 ؛مذهبي ـ هاي ملي انگيزه )ب
 ؛هاي اجتماعي و كنجكاوي انگيزه )ج
 .ها انگيزه ساير )د

كـه   شدسؤال طراحي  شانزدهبراي هر شاخص چند گويه در نظر گرفته شد و مجموعاً 
سـؤاالت درصـدد بررسـي ميـزان     . شوند اي ليكرت سنجيده  با استفاده از مقياس پنج گزينه

نـد و از  ا الي مسافران در بازديـد از منـاطق جنگـي ايـران    هاي احتم يك از انگيزه اهميت هر
خيلـي  : نظر خود را از ميان پنج گزينة در مورد هر سؤال است كه يان خواسته شدهگو پاسخ

  .خيلي كم انتخاب كنندو زياد، نسبتاً زياد، متوسط، نسبتاً كم، 
ايرانياني است كـه الاقـل يـك بـار از منـاطق       همةآماري اين پژوهش شامل  جامعة

 انـد و  در سراسـر ايـران پراكنـده    جمعيـت بازديدكننـده  . انـد  ديد كـرده جنگي كشور باز
 هـا  ن محـدوديت كـرد  بـا لحـاظ   منظـور بـه ايـن    ؛ميسـر نيسـت   هـا  آن ةدسترسي به هم

 ،به مناطق جنگي اسـت  گر گردشاعزام ترين مبدأ  كه در واقع بزرگ ،ان تهرانگر گردش
هاي تحقيق بـا اسـتفاده از روش    نمونه. ندتحقيق در نظر گرفته شد آماري جامعة منزلة به

 از با توجه به نظر بسـياري . انتخاب شدند )snowball sampling( برفي  هگيري گلول نمونه
نفـر   100اي بـه حجـم حـداقل     نمونـه  وصـيفي هاي ت محققان كه معتقدند براي پژوهش

عـدد   152كه  شده توزيع نام پرسش 200در اين تحقيق  ،)1388دالور، (ضروري است 
  .و مناسب تحليل بود شد تكميل ها آن از

  
  ها هاي آماري داده نتايج تحليل. 10

 مورد بررسي  ةشناختي نمون وضعيت جمعيت 1.10

و ارزيابي  ،نوع سفر ،شناختي، هزينه هاي جمعيت اين پژوهش از نظر ويژگي ةوضعيت نمون
  :سفر خود در جدول ذيل آمده استة آنان از تجرب
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  )بر اساس درصد فراواني(شناختي نمونة تحقيق  هاي جمعيت ويژگي. 2جدول 
 مرد زن

 جنسيت
40% 60% 

 50باالتر از 
 سال

 50تا  40
 سال

 سال 20زير  سال 30تا  20 سال 40تا  30
 سن

1% 8% 14% 56% 21% 

 متأهل مجرد
 وضعيت تأهل

58% 42% 

فوق 
 ليسانس و
 باالتر

سطح تحصيالت  زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس
 يانگو پاسخ

7% 33% 8% 36% 16% 

 هزار تومان 60بيش از 
هزار 60تا40

 تومان

هزار40تا20
 تومان

20ازتركم
 هزار تومان

تقريبي  ةهزين
 %31 %46 %17 %6 سفر

 انفرادي با كاروان
 سفر ةنحو

95% 5% 

 تفاوت بي خوب عالي
چنداننه

 مطلوب
ارزيابي از  بد

 %0/7 %0/7 %1/3 %37 %60 تجربة سفر

  كدام هيچ
نيروهاي 
  مسلح

 شهيد،ةخانواد
  جانباز يا آزاده

  جانباز يا آزاده  رزمنده
 گروه اجتماعي

3/69%  3/9%  12%  7/8%  7/0%  

. سـال سـن دارنـد    30از  تر كمدهندگان  درصد پاسخ 78 ،شود طور كه مشاهده مي همان
دهنـدگان   درصـد پاسـخ   52. هسـتند درصـد زن   40درصد آنان مرد و  60حدود  ،همچنين

. دارنـد تحصـيالت دانشـگاهي    درصدشـان نيـز   48تحصيالت ابتدايي و متوسطه و حدود 
درصـد   95حدود . ندا متأهل) درصد 42(مجرد و بقيه  دهنده درصد افراد پاسخ 58، همچنين

انجـام  » راهيان نـور «هاي  ان سفر خود را به شكل گروهي و در قالب كارواناز بازديدكنندگ
دهد سـفر بـه منـاطق     ن ميها نشا داده. اند هكرددرصد اقدام به سفر انفرادي  5تنها  اند و  داده
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درصـد بازديدكننـدگان    70به طوري كه بـيش از   هزينه است؛ جنگي كشور غالباً سفري كم
. اسـت روز  10الـي   5ميانگين طول مدت سـفر  . اند تومان داشته هزار 40از  تر كماي  هزينه

اين سفر را خوب يا عـالي  ) درصد 97حدود (ضمناً اكثريت قريب به اتفاق بازديدكنندگان 
  .اند توصيف كرده

  
  ها ساير نتايج تحليل داده 2.10

به  .استفاده شداز آزمون فريدمن بازديد از مناطق جنگي  هاي انگيزهين تر مهمبندي  براي رتبه
هـا محـرز شـناخته      بودن توزيع داده اسميرنوف نرمالـ  به كمك آزمون كلوموگروف ،عالوه
بازديد از مناطق جنگي ايـران   هاي انگيزهين تر مهمبندي  نتايج آزمون فريدمن براي رتبه .شد

  :شود ميمشاهده  در جدول زير
  مناطق جنگي ايراناز  بازديد هاي انگيزهين تر مهمبندي  رتبه .3 جدول

  ميانگين رتبه  انحراف معيار  ميانگين  شاخص
 82/2 04/1 3/3  يادگيرية انگيز

 12/3 80/0 4/3  مذهبي ـ هاي ملي انگيزه

 05/2 90/0 5/2  كنجكاوي هاي اجتماعي و انگيزه

 97/1 86/0 6/1  ها انگيزهساير 

بـه   بازديد از مناطق جنگي ايران هاي انگيزهين تر مهمها  بنابراين با توجه به ميانگين رتبه
  :شوند بندي مي صورت زير اولويت
  يرانبازديد از مناطق جنگي ا هاي انگيزهترين  مهم يتاهم يبترت. 4 جدول

  بازديد ةانگيز  اولويت
  يمذهب ـ ملي هاي انگيزه  1
  يادگيري انگيزة  2
 كنجكاوي و اجتماعي هاي انگيزه 3

  ها انگيزه ساير  4

تـر، بـا    هاي كلي فوق، به منظور شـناختي روشـن   يك از انگيزه هر دهندة تشكيلاجزاي 
  :شدند يبررس و هيتجز ريزتحقيق به شرح جدول  ةنام پرسشتوجه به 
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  بازديد داليل از كي هر ازاتيامت عيتوز. 5 جدول

  ميانگين  سفر ليدل  شاخص
 انحراف
  معيار

ي
 يريادگ

 209/1 80/3 .بودم تحميلي جنگ وقايع خصوص در يادگيري به مند عالقه

 252/1 20/3 .بودم كشور معاصر تاريخ خصوص در يادگيري به مند عالقه

 364/1 97/2 .سياسي بودم ـ عقيدتي مناقشات خصوص در يادگيري به مند عالقه

 و يمل ةزيانگ
ذهب

م
 ي

اعتقاد به تقدس اين مناطق، نوعي نياز معنوي بـه حضـور و   علتبه
 .ها داشتم درك فضاي روحاني آن

37/4 836/0 

 317/1 49/3 . كردم نسبت به دوران جنگ احساس مي) نوستالژي( يدلتنگ نوعي

 185/1 50/3 .كنم زيارت را مناطق اين كه كردم مي وظيفه احساس

 خـانوادة  يـارزمنده(دارمجنگباخانوادگيياشخصيارتباطنوعي
 .)شهيد و جانباز

46/2 590/1 

 رزمنـدگان هـايرشادتازتجليلوجنگقربانيانداشتبزرگبراي
 .كردم سفر مناطق اين به

55/3 217/1 

از آن  علـت و بـه ايـندانممييو معنويملراثيجنگي را ممناطق
 .بازديد كردم

59/3 319/1 
 يها زهيانگ

ماع
اجت

 و ي
كاو

كنج
 ي

 428/1 48/2 .كردم بازديد مناطق اين از اقوام و دوستان دعوت به

 يليتحم جنگخاصيهامكانباراخوداقوامودوستانخواستممي
 .كنم آشنا

71/2 426/1 

 416/1 80/2 .كرد جذب سفر اين به مرا ماجراجويي و كنجكاوي حس نوعي

 منـاطق  ايـن بـهانيآشـناودوستانهمراهبهفراغتامياگذرانبراي
 .كردم سفر

20/2 386/1 

 ريسا
 ها زهيانگ

بـه ايـن   ... يا،سازمانمدرسه،آموزشيةبرنامشركت دربرايصرفاً
 . مناطق سفر كردم

88/1 257/1 

 094/1 59/1 .تصميم به شركت در آن گرفتم سفر اين بودن قيمت ارزان علت به

در ايـن  ...) و  ،از طرف مدرسه، سـازمان (وجود نوعي اجبار  علت به
 .سفر شركت كردم

39/1 970/0 
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  گيري و پيشنهادات نتيجه .11
ان مناطق جنگي در ايران موضوع اصـلي ايـن مقالـه بـود تـا      گر گردشهاي  انگيزه بررسي

و بتوان بـه كمـك    شودفراهم  گر گردشة تحليل بخشي از تجرببراي مناسبي  چهارچوب
  .ي جنگ در كشور ارائه كردگر گردشبهبود وضعيت مديريت در ها پيشنهاداتي  اين يافته

ملـي  ة بازديد از مناطق جنگي ايران انگيزة ين انگيزتر مهمنشان داد كه مطالعة حاضر 
اعتقاد به تقدس اين منـاطق و نيـاز   : از اند عبارتهاي اين شاخص  گويه. استو مذهبي 
، احسـاس دلتنگـي نسـبت بـه دوران جنـگ،      هـا  آن ضاي معنـوي موجـود در  به حس ف

در اثر حضور خـود  (احساس وظيفه، وجود نوعي ارتباط شخصي يا خانوادگي با جنگ 
داشـت و يـادبود قربانيـان و تجليـل از      ، بـزرگ )يا يكي از اعضـاي خـانواده در جنـگ   

  .ميراث ملي و معنوي منزلة بهاعتقاد به مناطق جنگي  و هاي رزمندگان، رشادت
بسياري از افراد مناطق جنگـي   ،گفت توان ميمذهبي  ـ هاي ملي در خصوص انگيزه

 و اعتقـاد دارنـد سـربازان جنگـي افـراد بـا      داننـد   ميكشور خود را داراي نوعي تقدس 
. انـد  ند كه جان خود را در راه حفظ دين و مـيهن خـود فـدا كـرده    ا شهامت و ايثارگري
. شـود  ها مـي  زيارت اين مكانبراي به پيدايش نوعي اجبار در افراد چنين نگرشي منجر 

بـه نظـر    ،در واقـع . شـود  اين نوعي اجبار دروني است كه از تمايل شخصي ناشـي مـي  
هاي بعـدي، نـوعي تعهـد اخالقـي      انگيز در گذشته، در نسل غم اي هرسد وقوع حادث مي

و قربانيـان آن را گرامـي   شـوند  كند با آن رويداد آشـنا   را ملزم مي ها آن و كند ميايجاد 
  ).Kang, 2011(بدارند 

اين انگيزه مشابه انواع ديگر . مهم سفر به مناطق جنگي است ةيادگيري دومين انگيز
اين شاخص با اين سـه گويـه   . گردي است ي فرهنگي و بومگر گردشي نظير گر گردش

ــنجش  ــدس ــ : ش ــادگيري در خصــوص جن ــور ي ــاريخ معاصــر كش و مناقشــات  ،گ، ت
  .اند ها نيز امتيازات نسبتاً بااليي كسب كرده اين گويه. سياسي ـ عقيدتي

  .ان از بازديد مناطق جنگي استگر گردشداليل اجتماعي و كنجكاوي سومين هدف 
كـه   ،بودن اين سفر يا سـفرهاي آموزشـي اجبـاري    قيمت ها از قبيل ارزان ساير انگيزه

رايجـي بـراي بازديـد بسـياري از      علتكه گاهي ( دهند ميها تدارك  مدارس يا سازمان
، نقش چنداني در تحريك ايرانيان به بازديد از مناطق )استتلخ ي گر گردشهاي  جاذبه

  .دننك ميجنگي كشور ايفا ن
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را  1هاي بازديد از مناطق جنگـي ايـران جـدول     بندي انگيزه با اولويت توان ميحال 
  :كردتكميل 

 ؛مذهبيـ  هاي ملي انگيزه. 1
 ؛يادگيري ةانگيز. 2
  .اجتماعي و كنجكاوي ةانگيز. 3

 تـوان  مـي شـده،   ارائـه هاي اين پـژوهش و مطالـب نظـري     اين، با انطباق يافته عالوه بر
  :كردبندي  بازديدكنندگان مناطق جنگي ايران را به ترتيب اولويت به شرح زير طبقه

 ؛يادبودي ـ ان زيارتيگر گردش. 1
 ؛ميراثي ـ ان فرهنگيگر گردش. 2
 ؛ان آموزشيگر گردش. 3
 ؛ان كنجكاوگر گردش. 4
 .هاي آنان رزمندگان دوران جنگ و خانواده. 5

آنـان بـه    ةعالقـ بودن جمعيت بازديدكننده از مناطق جنگـي كشـور و    جوانبا توجه به 
  :شوند ارائه ميپيشنهادات زير ) دوم ةانگيز(يادگيري در خصوص دفاع مقدس 

نديـده از   جنـگ در ذهـن نسـل    هـا  آن ها و ابعاد مختلف صحنه چندبعدي تصويرسازي
سـت  ا مقـدس الزم ترويج فرهنگ هشت سال دفاع  ةحوزين نكاتي است كه متوليان تر مهم

بيگانگي جوانان و  در موردهايي  با توجه به نگراني ،اين نقش. به آن توجه كافي داشته باشند
ها و اسناد سمعي و بصري مرتبط با اين حوزه، از اهميـت ويـژه و    نوجوانان كشور با كتاب
هـاي مختلـف و متنـوع     بارها مشاهده شـده اسـت كـه در برنامـه    . ممتازي برخوردار است

ي در منـاطق جنگـي، عوامـل    گـر  روايـت شـهيدان، از جملـه    ةخـاطر داشـت يـاد و    گبزر
هاي ديگـر آن غافـل    برگزاركننده با تأكيد بر وجه حماسي و رزمي جنگ از ابعاد و صورت

وجه جنگ، وجه حماسي آن  يگانهآمده كه گويا  پديدو اين شائبه در ذهن بسياري  ؛اند شده
وجوه بسيار ديگري نيز در اين جنگ تحميلي وجود داشت كه برخي از  ،حالي كه در. است
  :از اند عبارت ها آن ينتر مهم
 ؛بخش دفاع مقدس مسرتعد شاد و ب ـ
 ؛دفاع مقدس ةخردورزان بعد ـ
 ؛جنگ) تاكتيكي(علمي  بعد ـ
 ؛عاطفي و احساسي جنگ بعد ـ
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 ؛بودن جنگ از حيث حضور نهادها و اقشار مختلف فراگير ـ
 .رواني جنگ ةجنب ـ

هـاي متوليـان    ريزي هاي معرفتي و اجتماعي حاصل از برنامه دستاورددر ميان بسياري از 
هاي اجتماعي و معرفتي جمعيت هدف  فرهنگي دفاع مقدس، توجه به مبحث ارتقاي نگرش

واال حركت و تكـاپويي   ،ريزان آن قرار گيرد يست در صدر توجه برنامهبا ميامري است كه 
 .داشتنخواهد  رااي شأنيت الزم  همؤلفچنين عظيم بدون لحاظ چنين اين 

 :رسد اقدامات زير براي تحقق اين هدف مهم ضروري به نظر مي
هاي حقيقي به نسـل   تبيين علمي فرهنگ ايثار و شهادت، معرفي الگوها و اسطوره )الف
و آشناسازي آنان با فرهنگ غني دفاع مقدس به كمك راويان در مناطق راهيـان نـور    ،جوان

هـاي   علمـي آمـوزه   پااليش ،صورتبه هر . هاي گروهي عالوه بر نقش مهم و مكمل رسانه
 ،ها و پذيرش حقايق موجود ست با تكيه بر واقعيتا الزم .دفاع مقدس بسيار ضروري است

تبليـغ فرهنـگ    ةحوزكه كماكان در (احساسي ـ  اً عاطفيمطالب صرف اي و هاي كليشه قالب
د نـ تبليغي بدهـ  جاي خود را به رويكردهاي فراگير عقالني) دنشو دفاع مقدس مشاهده مي

  .درستي برجسته شوند بههاي دفاع مقدس و انقالب  تا ارزش
رسالت بنيادي كسـاني اسـت كـه     ها در رفتارها روح ارزش »نگهداشت«و  »حفظ« )ب
هـاي فرهنگـي شـهيدان و رزمنـدگان      ، مبتنـي بـر شـاخص   »فرهنگ پيش رو« ند ازا مصمم
قـراردادن   »در معرض ديد«آنان  ةوظيفدر گام دوم، . برخوردار باشند ،هاي دفاع مقدس سال

  .هاي نوين و مورد قبول است ها با استفاده از شيوه اين ارزش
. جانبـه تبيـين و تـرويج شـوند     همـه صفات شهيدان راه حق به صـورتي  فرهنگ و  )ج
  :از اند عبارتها  ويژگي اين ينتر مهم

 ؛ها فداكردن جان براي حفظ ارزش. 1
 ؛بخشيدن به افراد جامعه و زير بار ذلت نرفتن عزت. 2
 ؛طلبي در جامعه عدالتستيزي و  ظلم ةروحيايجاد . 3
 ؛ترويج فرهنگ ايثار و ازخودگذشتگي. 4
 ؛تماميت ارضي كشور در مقابل بيگانگانعامل استقالل و حفظ . 5
 ؛خدامحوري در مقابل خودمحوري. 6
 ؛اعتنايي به دنيا بيتوجه به آخرت و . 7
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 ؛ناپذيري در مقابل دشمنان خدا سازش. 8
 ؛پيروي و اطاعت از رهبري تا پاي جان. 9

 ؛حركت در مسير كمال. 10
 ؛عاليهصبر و استقامت در برابر مشكالت براي نيل به اهداف . 11
 ؛هاي دفاع از حق حضور فعال در صحنه. 12
 ؛اصالح و سازندگي جامعه. 13
 ؛طلبي در جامعه شهادت ةروحيگسترش . 14
 .ايجاد هويت و هدف مشترك در يك جامعه. 15
هـاي بازديـد و نيـز نيازهـا و      ي جنگ بـر اسـاس انگيـزه   گر گردشبندي بازار  بخش )د

بندي اين بازار و شناسايي نيازها  با بخش. پژوهش ان به كمك نتايج اينگر گردشانتظارات 
را   آن و ي جنگ تنوع بخشـيد گر گردشتوان به محصول  و انتظارات افراد در هر بخش، مي

  .پسندتر كرد مشتريهاي مترتب  ضمن حفظ ارزش
 ها آنشده توسط  حمطرهاي جنگي و مسائل  مستقر در سايت )راويان( نقش راهنمايان )ه

بررسـي تجـارب ديگـر    . است ناپذيري بازديدكنندگان انكارگر گردش ةجربگيري ت در شكل
ي در انتقـال مفـاهيم وااليـي همچـون     گـر  گـردش استفاده از اين نـوع   ةدهند كشورها نشان

نقش مهم عنصـر آمـوزش را در    ،در واقع. است فرهنگ پايداري و دوستي، طلبي، نوع صلح
  .ي نبايد ناديده گرفتگر گردشاين نوع 

توان دريافـت طيـف وسـيعي از بازديدكننـدگان منـاطق       بررسي نتايج تحقيق ميبا ) و
دهند كه جوياي اطالعاتي در خصـوص فرهنـگ ايثـار،     جنگي ايران را افرادي تشكيل مي

ـ  و به طور كلي فرهنـگ دفـاع مقـدس    ،پايداري ،شهادت بازديدكننـدگان فرهنگـي و   (د ان
يي به ايـن  گو پاسخبه منظور ريزي الزم  هضروري است برنام ،بنابراين). آموزشي و زيارتي

 .شودنياز فراهم 
  
  منابع
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