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 گردشگری جنگ به مثابه یك فرایند تاریخی و فرهنگی، اصطالحی است که برای تشریح ایده سفر به مناطق جنگی 
با هدف بازدید از رویدادها و یادمان های جنگ به کار می رود. این نوع گردشگری ممکن است با رویکردهای مختلفی 
چون رویکرد اسطورهای، رویکرد مبتنی بر آگاهی تاریخی و تبادل فرهنگی، رویکرد سیاسی و رویکرد صلح طلبانه 
توسعه یابد. گردشگری جنگ عماًل بعد از جنگ جهانی اول مرسوم شد و به تدریج در بسیاری از کشورهای درگیر 
جنگ ازجمله ژاپن، فرانسه، ویتنام، روسیه، لهستان، بلژیك، ترکیه و... رواج یافت. آنچه گردشگری جنگ را از سایر 
انواع معمول گردشگری متمایز می کند، ابعاد فرهنگی آن و انتقال مفاهیم ارزشمندی چون دفاع، مقاومت، حماسه، 
فداکاری، وطن پرستی و... است. مهم ترین بُعد گردشگری جنگ در ایران میراث جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
یعنی بقایا و یادمان های دفاع مقدس در مناطق غرب و جنوب کشور است که در قالب کاروان های راهیان نور، آثار 
مادی و معنوی به جامانده از دوران دفاع مقدس مورد بازدید قرار می گیرد. راهیان نور در ایران امتیازات و ویژگی های 
منحصربه فردی دارد که در دیگر تورهای گردشگری از مناطق جنگی کشورهای جهان دیده نمی شود و مهم ترین 
آن، انتقال فرهنگ شهادت و دفاع مقدس به جوانان، تأکید بر نسل جوان، تقویت اتحاد و هم گرایی بین مردم، ارائه 

تصاویر واقعی و به دور از مبالغه از جنگ و گردشگری توأم با معرفت و بصیرت است. 
واژگان كليدی: گردشگری جنگ، راهیان نور، دفاع مقدس، فرهنگ شهادت، مناطق جنگی.
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مقدمه
اخیر  دهه های  در  که  گردشگری  انواع خاص  از  یکی 
موردتوجه گردشگران و برنامه ریزان قرار گرفته است، 
دیگران، ۱390:  و  )سبکبار  است  "گردشگری جنگ" 
84(. این نوع گردشگری برای اولین بار و در سال های 
دور، در کشورهای غربی موردتوجه قرار گرفته و به شکل 
بازدید از آثار و بقایای برجامانده از جنگ جهانی اول و 

.)Strange et. al‚ 2003: P239( دوم، نمود یافته است

به  ارج نهادن  به ویژه  جنگ ها  قربانیان  به  احترام 
فداکاری های فرماندهان، سربازان و حتی غیرنظامیانی 
که جان خود را در جنگ از دست داده اند، تقریباً وجه 
مشترک همه ملل و فرهنگ ها است )حیدری، ۱393: 
جنگ  درگیر  کشورهای  از  بسیاری  ازاین رو،   .)۱۱9
ازجمله ژاپن، فرانسه، ویتنام، روسیه، لهستان، بلژیك، 
ترکیه و... بعد از سپری کردن دوران بازسازی جنگ، برای 
معرفی اتفاقات رخ داده در کشورشان و عبرت آموزی از 
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این رویدادها و تقویت موقعیت خود در سطح بین المللی 
فرهنگی،  و  اقتصادی  سیاسی،  بهره برداری های  و 
گردشگری جنگ را به عنوان ابزار مهمی در دستور کار 

خود قرار داده اند )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱48(.
انتقال  یکی از بهترین راه های حفظ آثار جنگ و 
به نسل های  ارزش های جامعة زمان جنگ  و  مفاهیم 
آینده، بازدید گروه های مختلف مردم از آثار و یادبودهای 
دوران جنگ است )همان: ۱49(. ازاین رو، قلمرو مناطق 
رزمندگان،  شهادت  محل  مهم،  فتوحات  و  عملیاتی 
دفاعی،  استحکامات  و  فیزیکی  تأسیسات  پادگان ها، 
موزه های جنگ، یادمان ها و غنایم به جامانده از دشمن 
می تواند به عنوان جاذبه های ایجادشده از جنگ محسوب 

شود )حاجی نژاد، ۱392: ۱08(.
از مناطق جنگی در قالب  بازدید  نیز  در کشور ما 
کاروان ها و اردوهای راهیان نور توانسته است دانشجویان، 
به سوی  را  مردمی  مختلف  گروه های  و  دانش آموزان 
مناطق غرب و جنوب کشور کشانده، نقش وافری در 
بسط فرهنگ دفاع مقدس و آموزه های آن در بین نسل 
جوان داشته باشد. در این مقاله سعی شده است ابتدا با 
بیان تاریخچه، تعاریف، رویکردها و رهیافت های مربوط به 
گردشگری جنگ و گونه شناسی گردشگران عرصه جنگ، 
به بررسی این نوع گردشگری در کشورهای مختلف جهان 
پرداخته و سپس تاریخچه و اهداف گردشگری جنگ در 
قالب کاروان های راهیان نور در کشور ایران و ویژگی های 

منحصربه فرد و متفاوت راهیان نور بیان شود.

گردشگری جنگ 
"گردشگری جنگ" اصطالحی است که رسانه ها آن را 
برای تشریح ایده سفر تفریحی به مناطق جنگی با اهداف 

تماشای مناظر و بازدید از رویدادها و یادمان های جنگ 
فرایند  به مثابه یك  کار می برند. گردشگری جنگ  به 
تاریخی فرهنگی می تواند در تبادل فرهنگی بین نسلی 
در سطح ملی و هم بین جوامع در سطح بینالمللی نقش 
داشته باشد. جاذبه های گردشگری جنگ همه عناصر 
معنوی  فضای  و  روحیه  یعنی  غیرملموس  و  ملموس 
که  می شود  شامل  را  جنگ  از  به جامانده  خاطرات  و 
قرار  اختیار گردشگران  را در  می تواند تجربه جدیدی 

دهد )همان: ۱07(.
معمول  انواع  سایر  از  را  جنگ  گردشگری  آنچه 
نوع  این  این است که در  گردشگری متمایز می کند، 
گردشگری نه تنها ابعاد اقتصادی در جذب گردشگران 
است(  موردنظر  گردشگری  انواع  سایر  در  )چنان که 
موردتوجه است و منافع آن متوجه کشور مقصد می شود، 
ابعاد فرهنگی آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است 
مقاومت،  دفاع،  همچون  ارزشمندی  مفاهیم  انتقال  و 
حماسه، فداکاری، وطن پرستی و... نیز ازاین طریق ممکن 

خواهد بود )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱49(.
جنگ،  میادین  قهرمانان،  داستان  حاضر،  زمان  در 
منابع  از  آن،  مانند  و  جنگ افزارها  نظامی،  سنگرهای 
را  قابلیت  این  و  گردشگری جنگ محسوب می شوند 
دارند که بعد از جنگ، تبدیل به جاذبه گردشگری شوند؛ 
زیرا جنگ صرفاً یك زمان، مکان و رویداد نیست، بلکه 
یك درام جدی و قوی بشری است که نه تنها تحت تأثیر 
تغییرات جمعیتی و نوآوری های فنی در دوران جنگ 
افتخارات،  خاطرات،  نوستالژی،  اهمیت  به دلیل  است، 
تجلیل از رزمندگان و تجدید دیدار در دوران پس از 
جنگ، در دنیای امروز این قابلیت را دارد که به عامل 
انگیزشی مهمی در گردشگری تبدیل شود. جنگ عمیقاً 
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در عمل و ذهن انسان رسوخ می کند و باوجود وحشت و 
ویرانی، خاطره و یادمان های آن باید به جاذبه های خاص 
گردشگری تبدیل شوند تا از یاد نروند؛ زیرا بخشی از 
تاریخ و گذشته ملت های درگیِر جنگ به شمار می آیند 

.)Winter‚2009: 12(

جنگ  گردشگری  جنگ:  گردشگری  مفهوم شناسی  ـ 
یعنی سفر به منظور بازدید از جاذبه های مناطق جنگی، 
جهت کسب تجربه جدید و ثبت وقایع برای رفع نیازهای 
 .)۱۱6  :۱388 )وثوقی،  معنوی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
و  بیستم، زیرمجموعه مهم  گردشگری جنگ در قرن 
اساسی از گردشگری سیاه بوده و پیش بینی شده است 
انواع پرطرف دار گردشگری  از  که در قرن 2۱ به یکی 
در جهان تبدیل شود )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱50(. 
گفتنی است از زمانی که مردم قادر به مسافرت بودند، این 
نوع از گردشگری همواره یکی از گونه های شناخته شده 

.)Sharpley & Stone: 2009( بوده است

گردشگری جنگ در دو بعد نوستالژیك و غیرنوستالژیك 
آن انجام می شود. در قالب نوستالژیك شکلی از دلتنگی است 
که برای دوباره دیدن زادگاهی که زمانی غرق خونریزی و 
صدای مهیب انفجارها بوده است یا برای زنده کردن خاطرات 
گذشته صورت می گیرد. در بحث نوستالژیکی گردشگری 
خانواده های  یا  جنگ  بازماندگان  بازدیدکننده ها  جنگ، 
رزمندگان جنگی اند، ولی در زمینه غیرنوستالژیك که امروزه 
رایج و متداول است، کسانی را در بر می گیرد که به منظور 
برطرف کردن حس کنجکاوی، عالقه به میدان های جنگی 
یا تحقیق در زمینه جنگ، از مناطق جنگی بازدید می کنند 

)رجبی، ۱39۱: ۱9(.
از  به جامانده  اجتماعی  برآیندهای  و  تاریخچه 
جنگ به عنوان یك تجربه انسانی و همچنین حوادث 
مکان  و  یادبود  نوستالژی،  آن،  از  ناشی  غیرمستقیم 
فیزیکی آن با عالئم و نشانگرهای تاریخی و محیطی، 
و  تهییج  برای  مهم  منابع  از  یکی  به عنوان  می تواند 

موزه جنگ مسکو، روسیه.
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خدمت  به  جنگ زده،  مناطق  در  گردشگری  تحریك 
گرفته شود و فواید گردشگری در ابعاد مختلف اقتصادی 
و اجتماعی و در کنار آن زنده نگه داشتن خاطرات جنگ 
را به همراه داشته باشد )صادقلو، ۱395: ۱94(. این نوع 
گردشگری، فرصت تجربه گردشگری آموزشی، عاطفی 
و احساسی را به دست می دهد؛ بدین  شکل که پیام های 
مهمی را درخصوص رویدادهای گذشته منتقل می کند 
و همچنین نقش بالقوه عاطفی و درمانی دارد )تقدیسی 

و دیگران، ۱394: ۱38(.
بر  پژوهشگران  از  برخی 
جنــگ  کــه  باورنــد  این 
انرژی بخش  منبعی  همیشه 
در گردشگری در تــاریخ و 
از  است.  بوده  معاصر  دوران 
این نقطه نظر، جنگ محرک 
بــرای گردشــگری  مهمی 
درجهت تغییــرات و نوآوری 
تکنیکی و پــس از جنگ نیز 
به دلیل یادآوری خاطــرات و 
نوستالژی، یادمان ها، احترام 
و تکریم و گردهمایی ها است. گفته می شود جایی که 
جنگ رخ می دهد، به دنبال آن گردشگری نیز در آن 
یا  ازبین بردن  برای  عاملی  و  کرد  خواهد  رشد  مکان 
حداقل کم کردن دشواری های بعد از جنگ می شود. به 
گفته "اسمیت" هنوز آتش درگیری در جنگ کویت در 
سال ۱99۱ به تمامی فرو ننشسته بود که گردشگران 
برای بازدید از نشانه های جنگ به کویت سفر کردند تا 
 Smith:( از مکان های مرتبط با این جنگ بازدید کنند

.)1998

تاريخچه گردشگری جنگ
 گرچه از دیرباز مردمانی با انگیزه ها و سالیق مختلف 
بازدید  بوده اند،  جنگی  مناطق  از  بازدید  به  عالقه مند 
عموم مردم از این مناطق، عماًل بعد از جنگ جهانی 
اول مرسوم شد و به تدریج پس از جنگ جهانی دوم، به 
شکل کنونی تکامل یافت )James et al‚ 2010(. کمتر 
جایی را در جهان می توان یافت که از پدیده جنگ و 
منازعات مسلحانه در امان بوده باشد. تاریخ جهان مملو 
از خاطرات تلخ و شیرین و پیروزی در جنگ ها بوده و 
نقاط زیادی در جهان یادآور حوادث خونین و خاطره 
قربانیان این نبردها است؛ ازاین رو، گردشگری جنگ در 
بسیاری از نقاط دنیا رایج است )حیدری، ۱393: ۱3۱(.

و  مقاله  در  سال ۱996  در  فولی"*  و  "لنون  اولین بار 
کتابی مشترک اصطالح گردشگری سیاه یا تلخ را مطرح 
کردند. کتاب گردشگری سیاه، جاذبه مرگ و مصیبت** 
که در سال 2000 به چاپ رسید، اولین کتابی است که 
به گونه ای انحصاری به این نوع گردشگری پرداخته است. 
بعد از چاپ این کتاب، گردشگری تلخ در محافل علمی 
 Sharpley &( گردشگری بسیار مورد توجه قرار گرفت
Stone: 2009(. گردشگری تلخ، محصول اوضاع و شرایط 

دوران مدرن جهان است؛ چراکه برای انسان امروزین 
دیدن و حس کردن اثرات مهم و پرمعنی آن دوران دارای 
.)Lennon & Floy ‚2000: 5( جذابیت و اهمیت است

گردشگری  نوعی  را  تلخ  گردشگری  محققان،  سایر 
فرهنگی و میراث می دانند؛ زیرا سراچه های گردشگری 
 King‚( تلخ، اغلب اهمیت فرهنگی و تاریخی باالیی دارند

* Lennon & Foley
** Dark Tourism: The Attraction of Death And 
Disaster

برای  مهمــی  محرک  جنگ 
گردشگری درجهت تغييرات و 
نوآوری تکنيکی و پس از جنگ 
نيز به دليل يادآوری خاطرات و 
نوستالژی، يادمان ها، احترام و 

تکريم و گردهمايی ها است. 
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p47 ‚2011(. با گسترش فعالیت های گردشگری به ویژه 

از اواسط قرن بیستم، تقاضا و عرضه تجربه گردشگری 
سیاه یا تلخ ازنظر مقیاس و گستره نیز افزایش یافته 

است )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱50(.

انواع گردشگری تلخ
محصوالت  از  هریك  ویژگی های  برمبنای  استون 

گردشگری تلخ، آن را به هفت دسته تقسیم می کند:
تلخ:  سرگرمی های  و  تفریح  ایجاد  عوامل   .۱
محصوالت این دسته شامل جاذبه هایی می شود که در 
یك کانون سرگرمی، رویدادهای مرتبط با جنگ و مرگ 

را به صورت واقعی یا شبیه سازی شده عرضه می کند.
نمایشگاه ها  این  جنگی:  موزه های  و  نمایشگاه   .2
برای  خوبی  فرصت های  جنگی،  نمایشگاه های  مانند 
بر  کامل  به طور  آنها  از  برخی  هرچند  است؛  آموزش 

مباحث تجاری متمرکز است.
3. زندان های سیاه: مانند آلکاتراس.

4. مکان های دارای سکون و ایستایی سیاه مانند 
در  امریکایی ها  قبرستان  ازجمله  ویژه  قبرستان های 

نورماندی فرانسه.
5. معابد و زیارتگاه های سیاه برای گرامیداشت و ادای 

احترام به درگذشتگان و ازبین رفتگان در حوادث ویژه.
شامل  مکان ها  این  سیاه:  جنگ های  مکان   .6
میدان های جنگ، سنگرها و سازه های نظامی و مانند 
آن اغلب بر جنبه های آموزشی و یادبودی متمرکز است.

و  آشویتس  مانند  سیاه:  کشتارجمعی  اردوگاه های   .7
.)Stone‚ 2006: 152-157( تربلینکا

دراین میان، پژوهشگرانی همانند اسمیت )۱998( 
مانند  جنگ  بقایای  و  محصوالت  که  می کنند  بیان 

میدان نبرد، آرامگاه ها، یادمان ها، موزه ها و نمایش های 
گردشگری  توسعه  اصلی  منابع  تاریخی،  زنده 
جنگ اند. این بقایا خود هم جاذبه های تاریخی دارند 
Big-(  و هم زیرساخت های توسعه گردشگری جنگ

ley‚2010:p79(. استرانگ در پژوهش خود بازدید از 

زندان های سیاه، آرامگاه ها و قبرستان ها، اردوگاه های 
مکان های  دیگر  و  جنگ  میدان های  جنگ،  اسرای 
تلخ  به عنوان گردشگری  را  بشری  رنج های  با  مرتبط 

.)Strang ‚2003: p390( عنوان می کند

رهيافت های اصلی توسعه گردشگری جنگ
رهیافت های اصلی توسعه گردشگری جنگ را می توان 

چنین برشمرد:
الف( مفروض پنداشتن جنگ و یادمان های به جامانده 

از جنگ به عنوان منبع توسعه گردشگری.
جنگ  گردشگری  توسعه  قراردادن  مدنظر  ب( 
به منزله یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشور با استفاده 
مناطق  از  گردشگران  بازدید  از  حاصل  درآمدهای  از 

جنگی در دوران پس از جنگ.
ج( بهره گیری از توسعه گردشگری جنگ درجهت 

حفظ ارزش ها، خاطرات و افتخارات جنگ.
د( توسعه گردشگری جنگ به منظور ازبین بردن یا 

کم کردن دشواری های پس از جنگ.
برای  عاملی  به عنوان  توسعه گردشگری جنگ  ه( 

ایجاد صلح و اجتناب از بروز درگیری های نظامی.
و( تجدید دیدار رزمندگان و افراد درگیر در جنگ 

از مناطق جنگی.
ایثار  و  افتخارآفرینی ها  رشادت ها،  از  تجلیل  ز( 

رزمندگان.
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ح( انتقال ارزش ها، خاطرات و افتخارات جنگ به 
بازدیدکنندگان و گردشگران داخلی و خارجی )سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱387(.

گونه شناسی گردشگران ميادين جنگ 
گردشگران جنگ، مجموعه خاصی از گردشگران اند که 
عالقه مند به بازدید از میادین جنگ و یادمان های آن 
بوده، در طی سفر خود، احساسات هیجانی، معنوی، 
بشردوستانه، مذهبی و معنوی را تجربه و بعد از سفر، 
احساسات و اندیشه هایی را درباره جنگ ابراز می کنند 
معموالً  جنگ  گردشگران  )حاجی نژاد، ۱392: ۱07(. 
گردشگرانی اند که احساسات و هیجانات بشردوستانه و 
انتخاب این نوع سفر  حتی مذهبی و معنوی آنها در 
از  نوع  این  اوقات  بسیاری  دارد.  مهمی  بسیار  نقش 
گردشگران کسانی اند که خود، خانواده یا دوستانشان در 
جنگ شرکت داشته اند یا خاطرات واضحی از جنگ به 
یاد دارند )رجبی، ۱39۱: 22(. گردشگران و مسافران 

مناطق جنگی را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
الف( مسافران زیارتی یادبودی: شواهد قرن حاضر 
نشان می دهد که مردم بیش از همیشه به مکان هایی که 

در آن عزیزی را از دست داده اند، بازمی گردند.
ب( مسافران کنجکاو: این مقوله شامل افرادی است 
که می خواهند عواقب و نتایج جنگ را به طور مستقیم 

ببینند و انگیزه اصلی آنها کنجکاوی است.
ج( مسافران وظیفه ای کاری: مشخص ترین افراد این 
دسته خبرنگارانی اند که برای تهیه گزارش یا ساخت برنامه 
در میادین جنگ حضور دارند. گروه دیگر شامل افرادی 
است که در قالب گروه های حافظ صلح یا جویندگان 
فرصت های شغلی و تجاری به این مناطق سفر می کنند.

از  دسته  آن  شامل  طبقه  این  بی گناه:  افراد  د( 
یا  درگیر جنگ  مستقیم  به طور  که  است  گردشگران 
فعالیت های خشونت آمیز شده بودند و بعد از جنگ برای 

یادآوری خاطرات به این مکان ها برمی گردند.
در  که  افرادی  رزمندگان:  و  جنگ  داوطلبان  هـ( 
طول جنگ به عنوان رزمنده در جبهه ها حضور داشته اند، 
مجموعه ای از خاطرات خود را با حضور در میادین جنگ 
و  مهم ترین  از  افراد  از  دسته  این  می کنند؛  بازسازی 

پایدارترین مسافران جبهه های جنگ اند.
و( مسافران فرهنگی بازدیدکنندگان میراث: شامل 
همه افرادی است که باتوجه به آموزش ها و معیارهای 
میراث  به  عالقه  ازجمله  خود  درونی شده  فرهنگی 

تاریخی و ملی به این مناطق سفر می کنند.
ز( مسافران تصادفی: کسانی اند که در توقف میان 
راهی به طور اتفاقی از این مناطق بازدید می کنند؛ این 
جنگی  مناطق  از  بازدید  در  افراد  بی انگیزه ترین  گروه 

محسوب می شوند.
ح( مسافران آموزشی: شامل دانش آموزان، دانشجویان و 
پژوهشگرانی است که به منظور تحقیق و یادگیری وارد 

.)Ryan‚ 2007( این مناطق می شوند

عوامل انگيزشی گردشگری جنگ
عامل  به  امروز،  دنیای  در  جنگ  از  به جامانده  آثار 
و  است  شده  تبدیل  گردشگری  در  مهمی  انگیزشی 
میلیون ها گردشگر هرساله از مکان های تاریخی مربوط 
به جنگ در سراسر دنیا بازدید می کنند )وثوقی، ۱388: 
۱07-۱08(. بررسی عوامل انگیزشی فردی و اجتماعی 
در گردشگری جنگ یکی از مسائل مهم و پیچیده است. 
بسیاری از مطالعات انجام شده درباره این موضوع، دامنه 
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وسیعی از عوامل را مطرح کرده اند؛ از جمله:
۱. تقدس مکان های مرتبط با جنگ.
2. دفاع از میهن، قوم و هویت ملی.

3. بازدید از آثار به جامانده تاریخ و میراث ملی.
4. احساس دلتنگی.

5. رسانه ها.
6. سایر عوامل: کنجکاوی، احساس همدردی، تمدد 

اعصاب و... )رجبی، ۱39۱: 28(.
سه انگیزش به عنوان اجتماعی روانی که شامل فرار از عالم 
خاکی درک  شده، ارزیابی و شناخت خویشتن، آرامش 
روحی، اعتبار و قدر و منزلت، تقویت ارتباطات خویشاوندی، 
دیگر  انگیزش  دو  می شود.  اجتماعی  تعامالت  تسهیل 
شامل آموزش و تازگی و جذابیت در زمره علل فرهنگی 

.)Crompton‚1979:408( دسته بندی می شود
درخصوص انگیزش های گردشگری جنگ، اسمیت 
بر این باور است که می توان گونه شناسی انگیزش های 
حوزه حماسی  مواردی چون  در  را  گردشگری جنگ 
از فراموشی  قهرمانی، یادبود کشته شدگان، جلوگیری 
گذشته  مجدد  تجربه  و  جوانی  یادآوری  و  گذشته 
نتایج اجتماعی و ویژگی های مکانی  طبقه بندی کرد. 
بر  جنگ  گردشگری  پنج گانه  انگیزش های  به عنوان 

شمرده می شود )صادقلو، ۱395: ۱94(.
یکی از علل حیاتی سفر به مناطق جنگ زده، شکلگیری 
انتظار و امید است )Gnoth:1997(. بنابراین تجربه قبلی 
برای  تصمیمگیری  در  مهمی  نقش  جنگ زده  مکان 
 Huang and Hsu‚( حضور مجدد در آن ایجاد می کند
2009(، و مردمی که تجارب یا دانش پیشینی از مکان 

جنگ زده دارند، از تمایل بیشتری برای حضور در آن 
.)Dann‚1998( محل برخوردارند

رويكردهای گردشگری جنگ
گردشگری جنگ ممکن است با رویکردهای مختلفی 
آگاهی  بر  مبتنی  رویکرد  اسطوره ای،  رویکرد  چون 
رویکرد  و  سیاسی  رویکرد  فرهنگی،  تبادل  و  تاریخی 

صلح طلبانه توسعه یابد )صادقلو، ۱395: ۱94(.
جنگ  پدیده  رویکرد،  این  در  اسطوره ای:  رویکرد 
به عنوان فرایندی فراواقعیت، تبیین می شود و عناصر 
مرتبط با جنگ باشکوه تر از واقعیت عینی به نمایش 

بناهای  ساخت  درمی آیـد. 
از  استفــاده  و  بــاشکــوه 
مجســمه هــای عظیــم در 
نمایــش جنگ، از آن جمله 

است.
رویکرد مبتنی بر آگاهی 
تاریخی و تبادل فرهنگی: این 
رویکرد با نقد اسطوره گرایی 
بــه جنــبه های عیــنی و 
قابل فهــم و دردستــرس و 

آگاهی تاریخی اعتقاد دارد. 
رویکرد سیاسی: رویکرد 

مذکور برای پیشبرد اهداف خاص سیاسی شکل گرفته 
به  سیاسی،  رویکرد  تبیین  برای  نظریه پردازان  است. 
برای  هیروشیما،  گردشگری  از  ژاپن  دولت  استفاده 
تطهیر نقش خود در جنگ جهانی دوم اشاره می کنند و 
در همین چارچوب به سیاست دولت آلمان غربی برای 
حفظ آثار و ویرانه های تخریب شده در مرکز برلین اشاره 

دارند )طرح جامع گردشگری جنگ، ۱387: 60-57(.
رویکرد صلح طلبانه: از پرطرف دارترین رویکردها در 
گردشگری جنگ است و بر ماهیت عبرت آموزی جنگ 

گونه شناســی  می تـــوان 
انگيــزش های گردشـگری 
جنــگ را در مواردی چون 
قهرمانی،  حماســی  حوزه 
يادبــود كشتـــه شدگان، 
از فراموشــی  جلوگيــری 
گذشــته و يادآوری جوانی 
و تجربــه مجدد گذشــته 

طبقه بندی كرد.
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تأکید و با نمایش بالیا و آثار زیان بار و برجسته کردن 
ارزش ها به ویژه فداکاری و ایثار، به ارزش های صلح باور 

دارد )نعمتی، ۱390(.

گردشگری جنگ در برخی كشورهای جهان 
در  شکست خورده  یا  پیروز  ملت های  تاریخ،  طول  در 
جنگ ها به تناسب معیارهای ارزشی حاکم بر آن جامعه، 
رخدادهای جنگی را به شیوه خاص خود بیان و عرضه 
می دارند. در این خصوص، نزدیك ترین جنگ ها به زمان 
ما، جنگ کره، ویتنام، جنگ اول و دوم خلیج فارس، جنگ 
بالکان، جنگ اعراب و اسرائیل، جنگ های جهانی اول و 
دوم و انقالب های کمونیستی در کشورهای مختلف است. 
در همه جنگ ها، گروهی از ملل، مظلومیت، بعضی پیروزی 
و معدودی از کشورها نیز شکست خود را بیان کرده اند. 
نشانه و نماد مظلومیت نمایی در زمان حاضر، کشور ژاپن 
است که آثاری درباره اینکه مردمش اولین قربانیان بمب 
اتم در تاریخ بشریت بوده اند، مطرح کرده است. کشورهایی 
مثل لهستان و بعضی دیگر از کشورهای بلوک شرق نیز 
مظلومیت خود را در جنگ جهانی دوم همراه با رشادت 
ملی بیان کرده اند. کشورهای بلوک غرب هم به شیوه های 
مختلف به تشریح پیروزی خود پرداخته اند. از دیگر سو، 
کشور آلمان که بعد از شکست در دو جنگ عظیم جهانی 
مجدداً سر از تاریخ بر آورده است، به گونه ای متمایز، تاریخ 
جنگ را با آمیزه ای از غرور و سرشکستگی و در تضاد بین 
شکست و پیروزی، برای آیندگان به تصویر کشیده است 

)اصغریان جدی، ۱378(.
مناطقی  در  بیشتر  جنگ  گردشگری  به طورکلی، 
نیز  میراث گونه  و  تاریخی  اهمیت  از  که  دارد  جریان 
دیوار  ادینبورگ،  قلعه  لندن،  برج  مانند  برخوردارند؛ 

برلین و سازه های نظامی نیروهای متفقین و متحدین 
جاذبه های  از  بزرگی  بخش  گرچه   .)Joan‚ 2000(

گردشگری در قطب های گردشگری جهان مثل اروپا، 
آسیای دور و مدیترانه، مبتنی بر تاریخ جنگ هاست، 
پدیده سازمان یافته گردشگری جنگ بیشتر در دهه 50 
میالدی و بعد از جنگ جهانی دوم، براساس پیامدها 
و نتایج دو جنگ بزرگ جهانی و همچنین جنگ های 
رهایی بخش ضداستعماری دهه های 50 و 60 میالدی 

.)Strang‚ et al. ‚ 2003: 392( استوار است
بررسی ها نشان می دهد که ساالنه میلیون ها نفر از 
گردشگران از مناطق و موزه های جنگی در کشورهای 
پژوهشگر  النفانت  ماری  می کنند.  بازدید  مختلف 
اروپا  دهکده های  همه  که  می کند  بیان  فرانسوی، 
"ویرانه های جنگ" خود را برای بازدید گردشگران در 
معرض نمایش قرار داده اند. تقریباً همه این جاذبه ها، 
بازسازی شده، دارای  یا  بزرگ، ویران  از کوچك و  اعم 
اهمیت اند )وثوقی، ۱388: ۱۱5(. در ادامه، گردشگری 

جنگ در تعدادی از کشورهای جهان تشریح می شود.

ژاپن
"پارک های  و  موزه ها  یادمان ها،  و  معابد  ژاپن  در 
جاذبه های  مهم ترین  از  ناکازاکی"  و  هیروشیما  صلح 
گردشگری جنگ تلقی می شوند. اولین و تنها مرتبه 
شهرهای  در  انسان  علیه  اتمی  بمب  از  استفاده 
هیروشیما و ناکازاکی، میراث تلخی از وحشت و مرگ 
را بر جای گذاشت که امروزه تبدیل به جاذبه های تلخ 
اتمی  بمباران  است.  ژاپن شده  در  گردشگری جنگ 
شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ازنظر ژاپنی ها سمبل 
شرارت محض بشری علیه ژاپن است که آن را هم سطح 
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هلوکاست در اروپا می دانند. به منظور یادآوری و حفظ 
خاطرات تلخ بمباران اتمی شهر در 9 آگوست ۱945 
در طول جنگ جهانی دوم و همچنین برای کمك به 
برقراری صلح جهانی، پارک صلح ناکازاکی در ۱955 
در نزدیکی مرکز انفجار ناکازاکی برپا شده است. این 
از تندیس های نمادین جنگ و صلح است.  پارک پر 
کشته شدگان  یادبود  مراسم  آگوست،   9 در  هرسال 
یادبود صلح"، در  "مراسم  عنوان  اتمی تحت  بمباران 
این  ناکازاکی در  این پارک برگزار می شود و شهردار 
می کند  ارسال  جهانیان  برای  صلحی  بیانیه  مراسم 
)Cooper‚ 2006(. معروف ترین جاذبه های گردشگری 

جنگ در هیروشیما عبارت اند از: الف( مراسم روز ششم 
آگوست: یادبود قربانیان بمباران اتمی یا مراسم یادبود 
صلح. ب( موزه یادبود صلح هیروشیما. پ( پارک صلح 
و یادمان های آن. ت( گنبد اتمی. ث( یادمان ساداکو 

)یادمان صلح کودکان( )حیدری، ۱393: ۱34(.

فرانسه
کشور فرانسه از معروف ترین مقاصد گردشگری جنگ 
در دنیا است؛ چراکه بسیاری از وقایع مهم دو جنگ 
دولت  است.  داده  رخ  کشور  این  در  جهانی  بزرگ 
فرانسه می کوشد نوعی تابو را که حول فعالیت برخی 
ازطریق  درآمد  کسب  برای  توریستی  آژانس های 
ببرد.  بین  از  است،  شده  ایجاد  جنگی  تورهایی 
مقامات و مردم این کشور به توسعه زیرساخت های 
توجه  کشور  این  در  جنگ  آثار  و  جنگ  گردشگری 
ویژه ای دارند )Philip‚2012(. در کشور فرانسه، ایالت 
نورماندی از ایالت های شمالی است که 360 مایل از 
نوار ساحلی دریای مانش را در اختیار دارد و اسکله 
تاریخ،  طول  در  نظامی  اسکله  بزرگ ترین  نورماندی 
بستر حوادث جنگی ژوئن ۱944 طی جنگ جهانی 
دوم بوده است. نورماندی در زمان جنگ جهانی دوم 
به شدت صدمه دید و قسمت های بسیاری از شهرها و 

پارک یادبود صلح هیروشیما، ژاپن.
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روستاهای آن ویران شد. یادمان ها، موزه ها، سنگرها 
در  است،  نورماندی  نبرد  یادآور  قبرستان هایی که  و 
جنگ  گردشگری  محصوالت  به عنوان  حاضر  زمان 
نورماندی، در کنار جاذبه های دیگر برای عالقه مندان 
خاص عرضه می شوند. همچنین تورهایی تحت عنوان 
جذاب  برنامه  یك  طی  نورماندی،  جنگ  میدان  تور 
با  مرتبط  مکان های  همه  از  بازدید  امکان  متنوع،  و 
حوادث جنگ جهانی دوم در نورماندی را فراهم کرده 
معروف ترین  از  برخی   .)۱22  :۱388 )وثوقی،  است 
دارد،  را  بازدید  بیشترین  که  فرانسه  جنگی  مناطق 
 D-Day سرنوشت ساز  عملیات  منطقه  از:  عبارت اند 
در نرماندی، منطقه نبرد سم،* منطقه نبرد وردان،** 
قبرستان  و  یادمان  آرگون،***  موز  نبرد  منطقه 
سربازان  ملی  )یادمان  ویمی  یادمان  دومون،**** 

کانادایی(***** )حیدری، ۱393: ۱32(.

ويتنام
درگیر  سال ها  که  آسیایی  کشور  یك  به عنوان  ویتنام 
جنگ و مبارزه بوده، از دوران اتحاد و صلح، تالش های 
فراوانی برای توسعه گردشگری با محوریت گردشگری 
جنگ و جاذبه های برجامانده از آن دوران کرده است. 
درحال حاضر، چندین شرکت توریستی ویتنامی سفرهایی 
را با موضوع جنگ تدارک می بینند و برخی از این سفرها 
به طور خاص برای سربازان قدیمی امریکایی، استرالیایی، 

* Battle of Somme
** Battle of Verdun
*** Meuse-Argonne Battle
**** Dumont Ossuary and Cemetery
***** Canadian National Vimy Memoial

فرانسوی و کره ای که در مقاطع مختلف قرن گذشته درگیر 
 Agrusa‚( جنگ با ویتنام بوده اند، طرح ریزی شده است
2006(. میراث دوران جنگ، خصوصاً درگیری با امریکا و 

متحدان آن، مؤلفه مهمی در این خصوص است و توسعه 
گردشگری جنگ در برنامه جامع گردشگری ویتنام به طور 
جدی مورد توجه قرار گرفته است. تونل های کوشی برای 
محسوب  زیرزمینی  پناهگاهی  جنوبی،  ویتنام  ارتش 
ارتش  و زمینی  نیروی هوایی  برتری  باوجود  و  می شد 
امریکا، به آنها توان مبارزه می داد؛ چنان که در بروشورهای 
تبلیغاتی آمده است: »تونل های کوشی نمایانگر خواست، 
هوشیاری و غرور مردم و سمبل قهرمانی ویتنام هستند. 
در تونل های کوشی به روی بازدیدکنندگان باز است تا 
آنها از نبرد دشوار مردم ویتنام آگاه شوند و اشتیاق آنها 
را برای صلح پایدار، استقالل و شادی دریابند.« از سال 
۱992 تونل های کوشی در ویتنام تبدیل به جاذبه های 
گردشگری شدند و از سال ۱994 به صورت پارک های 
تفریحی درآمدند )Henderson‚ 2000(. مناطق جنگی 
این کشور به دلیل سابقه دو جنگ معروف، در فهرست 
مقاصد پرطرف دار گردشگری جنگ در دنیا قرار گرفته 
است: الف( مبارزه با استعمار فرانسه و نبرد معروف دین 
امریکا. هم اکنون چندین  و  ویتنام  فو. ب( جنگ  بین 
شرکت توریستی ویتنامی سفرهایی را با موضوع جنگ 
برای سربازان  این سفرها  از  برخی  و  تدارک می بینند 
قدیمی امریکایی، استرالیایی، فرانسوی و کره ای طراحی 

شده اند )حیدری، ۱393: ۱38-۱37(.

بلژيك
بلژیك به قبله گردشگری جنگ معروف است؛ چراکه اوالً 
گردشگری جنگ عمالً از این کشور آغاز شد، ثانیاً یکی 
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از مشهورترین مقاصد گردشگری جنگ دنیا به نام منطقه 
"ایپر"* در این کشور واقع شده است. به عالوه بخشی از 
رویدادهای سرنوشت ساز و تاریخی جنگ جهانی اول در 
این کشور کوچك رقم خورده است. مهم ترین جاذبه های 
گردشگری جنگ بلژیك عبارت اند از: الف( موزه جنگ 
روزانه  مراسم  ج(  جنگ.  یادمان های  ب(  اول.  جهانی 
یادبود.** د( گورستان های جنگ. ه( برنامه ها و مراسم 
جنگ  به  مربوط  مختلف  مناسبت های  در  بزرگداشت 
از  بازدید  تورهای  اولین  اول )خاطری، ۱389(.  جهانی 
مناطق جنگی به ویژه منطقه نبرد ایپر در بلژیك تحت 
عنوان "کاروان های زیارتی"*** اندکی بعد از جنگ جهانی 
اول راه اندازی شد. در آن زمان، بیشتر اعضای خانواده 
نیز  و  جنگ  این  در  کشته شده  سربازان  بازماندگان  و 

* Ieper
** Last post ceremony
*** Pilgrimage Tours

رزمندگانی که از نبردهای سهمگین منطقه ایپر جان سالم 
به در برده بودند، به عنوان زائر و برای زیارت مناطقی که 
محل فداکاری همرزمان یا خویشاوندانشان بوده است، به 

.)James et al‚ 2010( این منطقه سفر می کردند

تركيه
امپراطوری  درگیربودن  به دلیل  امروزی  ترکیه  کشور 
بزرگ عثمانی در بسیاری از جنگ های تاریخ ساز قرون 
اخیر، اماکن و جاذبه های فراوانی برای عالقه مندان به 
گردشگری جنگ دارد، اما دراین میان آنچه نام ترکیه 
جنگ  گردشگری  پرطرف دار  مقاصد  فهرست  در  را 
در جهان قرار داده، منطقه نبرد "گالیپولی"**** است. 
شبه جزیره گالیپولی در شمال غربی ترکیه و در بخش 
اروپایی این کشور قرار دارد )حیدری، ۱393: ۱34( و 

**** Gallipoli 

بنای یادبود جنگ جهانی دوم امریکا، واشنگتن.
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همه ساله روز 25 آوریل، در این منطقه مراسم باشکوهی 
برگزار  گالیپولی  نبرد  کشته شدگان  بزرگداشت  برای 
می شود. از جاذبه های گردشگری جنگ در گالیپولی، 
 3۱ و  نبرد  این  قربانیان  از  یادمان   3۱0 به  نزدیك 
قبرستان از کشته شدگان است که سازمان بریتانیایی 
کمیسیون قبرستان های مشترک المنافع نگهداری آن را 

بر عهده دارد )خاطری، ۱389(.

روسيه
از  روسیه  در  دوم  جهانی  جنگ  مناطق  از  بازدید 
دنیا  در  جنگ  گردشگری  برنامه های  پرطرف دارترین 
دنیا  از سراسر  هزار گردشگر  و همه ساله صدها  است 
در قالب تور یا به صورت انفرادی برای دیدن یادمان ها 
و موزه ها و نیز مناطق نبردهای تاریخی روسیه به این 
کشور سفر می کنند. صنعت گردشگری روسیه تا حد 
زیادی وامدار جنگ جهانی دوم است. ازجمله جاذبه های 
مشهور گردشگری جنگ در روسیه عبارت اند از: الف( 
استالینگراد. ب( منطقه  نبرد  شهر ولگاگراد و منطقه 
نبرد کورسك. پ( شهر سن پترزبورگ )حیدری، ۱393: 
۱35(. امروزه شهر استالینگراد با لقب "شهر قهرمان" 
نماد مقاومت و وطن پرستی در روسیه به شمار می آید و 
همه ساله صدها هزار نفر از مردم این کشور از این شهر 

دیدن می کنند )خاطری، ۱389(.

لهستان
"اردوگاه اسرا در آشویتس و بیرکناو"* لهستان و "زاخس 
محل  و  نظامی  اردوگاه  برلین،  نزدیکی  در  هیزن"** 

*  s of AuschWitz & Birkenau
** Sachsenhausen

بازداشت و کشتار جمعی اسرا به دست نازی ها در طول 
جنگ دوم جهانی، امروزه از مراکز مهم گردشگری تلخ 
اروپا به شمار می آید که آشویتس به تنهایی نیم میلیون 

.)Miles‚2002( نفر در سال بازدیدکننده دارد

امريكا
یادمان های جنگ امریکا با ویتنام و کره در واشنگتن دی. 
سی، موزه و نمایشگاه های متعدد جنگ در سراسر جهان 
 Lnon( از دیگر مقاصد گردشگری جنگ در جهان اند
and Floy‚ 2000‚2( و همه ساله گردشگران عالقه مند، 

از این نمایشگاه ها و آثار مربوط به جنگ بازدید می کنند.

انگليس
در سال ۱820، عده ای از افسران انگلیسی که در نبرد بزرگ 
"واترلو" شرکت داشتند، به عنوان راهنما وقایع آن نبرد را 
برای گروه های بریتانیایی بازدیدکننده از این منطقه تشریح 
کردند. بااین حال، در آن زمان امکان بازدید از این مناطق 
 James( فقط برای اشراف و عده خاصی از مردم فراهم بود
et al‚ 2010(. بریتانیا در یادآوری تجربه جنگ و توسعه 

گردشگری جنگ، به شدت با احساسات نوستالژیك مردم 
بازی می کند؛ چنان که در یکی از بروشورهای تبلیغاتی 
نوشته شده است: »بریتانیا در جنگ است و تو می توانی 
در قلب آن باشی. با ما به یك سفر فراموش نشدنی بیا. 
برگرد به دوران جنگ لندن و بلیتس... بریتانیا در جنگ 
است... خیلی بیشتر از یك جاذبه گردشگری... این یك 
سفر منحصربه فرد است، خصوصاً برای کسانی که در آن 
روزهای تلِخ شیرین زندگی می کردند و همچنین برای 
کسانی که جوان تر از آن هستند که این خاطرات را به 
یاد آورند« )Lennon & Floy‚ 1999‚ 47(. مؤسسات و 
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شرکت های مسافرتی و گردشگری نیز به تدریج، سفر به 
مناطق جنگی را در برنامه های خود گنجاندند و تورهای 
گردشگری جنگ به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و با 
توسعه حمل ونقل ریلی و هوایی و سهولت امکان سفر برای 
همگان فراگیر شد. در سال های اخیر، گردشگری جنگ 
در مقیاسی وسیع به سرعت رشد کرده است و تورهای 
در کشورهای مختلف جهان  شخصی خاطرات جنگ 
برگزار می شود. عالقه به این نوع گردشگری از سال ۱996 
پیوسته رو به افزایش است و میانگین سنی بازدیدکنندگان 

.)vv‚ 2006( عمدتاً بین 40 تا 50 سال است

گردشگری جنگ در ايران
کشور ایران، پتانسیل های متعددی در زمینه گردشگری 
جنگ دارد که هریك از آنها باتوجه به ماهیتشان، به عنوان 
محصول گردشگری جنگ می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
موزه عبرت، موزه شهدا، موزه صلح، نمایشگاه های دائمی 
و موقتی که تصاویری از شهدای انقالب اسالمی و جنگ 
تحمیلی را عرضه می کنند و مناطق جنگ زده جنوب 
از جاذبه های جنگ محسوب می شوند  و غرب کشور، 
)حیدری، ۱393: ۱38(. در دوران جنگ تحمیلی، پنج 
و  آذربایجان غربی  کردستان،  ایالم،  کرمانشاه،  استان 
خوزستان به شدت درگیر جنگ بودند و هم اکنون نیز بقایا 
و آثار تخریبی جنگ و یادمان های دفاع مقدس در این 
استان ها وجود دارد؛ این شاید مهم ترین دلیل برای رونق 
گردشگری جنگ در سال های اخیر باشد. درواقع مهم ترین 
بُعد گردشگری جنگ در ایران همان میراث جنگ تحمیلی 
ایران و عراق است که در قالب کاروان راهیان نور، مناطق 
جنگ زده و آثار مادی و معنوی به جامانده از دوران دفاع 

مقدس را مورد بازدید قرار می دهند.

اقشار  تحمیلی،  جنگ  پایان  از  بعد  سال های  در 
مختلف مردم ایران رسم نیکوی بازدید از مناطق جنگی 
آیین پسندیده هر سال مشتاقان  این  و  نهادند  بنا  را 
بیشتری یافته است؛ به طوری که همه ساله افراد زیادی 
کاروان های  قالب  در  یا  خانوادگی  انفرادی،  به صورت 
راهیان نور از مناطق نبرد و یادمان های نورانی دوران 
دیگران،  و  )سهرابی  می کنند  بازدید  تحمیلی  جنگ 
۱392: ۱48(. بنابر اعالم سازمان بسیج در سال ۱389، 

2 میلیون و 900 هزار نفر و 
در سـال ۱390، 4 میلیون 
نفر از مناطق جنگی جنـوب 
و غرب کشور بازدید کرده انـد 

)حیدری، ۱393: ۱39(.
از  دهــه  دو  از  بیــش 
شکل گیری اردوهای راهیان نور 
به شکل امروزی آن می گذرد 
و هم اکنون ساالنه قریب به 5 
میلیون نفر در قالب کاروان ها 
شخــصی  خــودروهــای  و 
عــازم زیـــارت یادمـان های 
دفـاع مقدس در استــان های 
خوزستــان، ایالم، کرمـانشاه، 
ارومیه و آذربایجــان غربی با 

عنوان راهیــان نــور می شوند )قائدعلی و لطیفی، ۱393: 
2(. از اردیبهشت ۱393 تا اردیبهشت ۱394، بیش از 4 
میلیون و 500 هزار نفر از مردم در مناطق عملیاتی حضور 
یافتند. در طول سال های قبل راهیان نور فقط در یك 
استان و آن هم خوزستان وجود داشت، اما درحال حاضر، 
هرمزگان،  کرمانشاه،  ایالم،  خوزستان،  استان های  در 

در سال های بعد از پايان جنگ 
مردم  مختلف  اقشار  تحميلی، 
ايران رســم نيکوی بازديد از 
بنا نهادند  مناطق جنگــی را 
كه هر سال مشتاقان بيشتری 
به طوری كه  اســت؛  يافتــه 
همه ساله افراد زيادی به صورت 
انفرادی، خانوادگی يا در قالب 
كاروان های راهيان نور از مناطق 
نبرد و يادمان های نورانی دوران 
جنگ تحميلی بازديد می كنند.
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داریم.  را  نور  راهیان  حماسه  آذربایجان غربی  و  بوشهر 
در سال ۱393 تعداد 630 هزار نفر در مناطق عملیاتی 
آذربایجان غربی  و  کردستان  استان های  و  شمال غرب 
یعنی  نور  راهیان  اوج  دوران  در  فقط  که  یافتند  حضور 
اواخر مرداد و اوایل شهریور، بیش از ۱00 هزار نفر از این 
بازدید کردند که نسبت به سال ۱392 آن هم  مناطق 
فقط در دوران اوج راهیان نور، بیش از سه برابر افزایش 
کشور  غرب  استان های  در   ۱393 سال  در  بود.  یافته 
و  کرمانشاه  استان  همچـون 
ایالم، بیش از یك میلیون زائر 
حضور داشتنـد و در راهیان 
نور جنــوب کشـور و استـان 
خوزستان بیش از 3 میلیون 
بازدید  مناطق  ایــن  از  زائر 
کردند که بـا احتساب راهیان 
نور دانشجویی، دانـش آموزی 
و حضــور حداکثــری مردم 
در دوران اوج راهیــان نور، با 
جمعیتی قریب به 5 میلیون 
نفر مواجــه بوده ایــم که این 
فرهنگی  فعالیت های  توسعه  خدمت  در  عظیم  ظرفیت 

است.*
برگزاری اردوهای راهیان نور در زمان های مختلفی 
برای  خاص  مناسبت های  و  ایام   .۱ می شود:  انجام 
مقدس.  دفاع  هفته   .2 دانشجویان.  و  دانش آموزان 

نور  راهیان  مرکزی  ستاد  دبیر  ادیبی  نادر  سرهنگ  سخنان   *
کشور، در نشست خبری راهیان نور، 5 مرش4، خبرگزاری تسنیم: 

.https://www.tasnimnews.com

3. هفته بسیج. 4. تعطیالت عید نوروز. 5. تعطیالت 
اردوهای   .)99  :۱395 )رازقی،  دانشجویان  ترم  بین 
راهیان نور در نیمه اول فروردین و نیمه دوم اسفند 
پربازدیدترین روزهای سال را سپری می کند )قائدعلی 
این صورت  به  برنامه ها  و لطیفی، ۱393: 5(. کلیات 
مناطق  به  کشور  مختلف  نقاط  از  زائران  که  است 
جنگی سفر می کنند و در آنجا راویان مسئولیت اصلی 
معرفی مناطق و بازگویی خاطرات را بر عهده می گیرند 

)مسعودی و نوغانی، ۱392: ۱3۱(. 

تاريخچه راهيان نور
و  تفحص  عملیات  در  باید  را  نور  راهیان  پیشینه 
باالخص برنامه های مستند شهید سید مرتضی آوینی 
کرد.  جست وجو  رسید،  شهادت  به   ۱372 در  که 
)همان: ۱3۱( سال های ابتدایی جنگ به عنوان سرآغاز 
طرح راهیان نور ذکر می شود؛ چراکه درپی آزادسازی 
خوزستان،  شمال  در  اشغالی  سرزمین های  نخستین 
جبهه های  از  شهیدان،  خانواده های  به ویژه  عده ای 
بسیج   ،۱376 سال  از  پس  کردند.  بازدید  جنگ 
دانشجویی از ظرفیت های اردوهای راهیان نور استفاده 
کرد و اعزام کاروان های دانشجویی شروع شد و سپس 
کرد.  کاروان هایی  اعزام  به  شروع  نیز  محالت  بسیج 
اردوهای راهیان نور از سال ۱380 با بیش از 20 هزار 
زائر متشکل از دانشجویان دانشگاه ها و نخبگان علمی 
و نیز سازمان ها و نهادهای مختلف کشور شروع شد 
اولین بار  باوجوداین،  آرانی، ۱394: 220(.  )مهرآبادی 
در نیمه دوم دهه 70 )سال ۱376( بسیج دانشجویی 
دانشگاه شاهد، جمعی از دانشجویان خود را در قالب 
اردوهایی در ایام عید نوروز به جبهه های جنوب و غرب 

بايد در  را  نور  راهيان  پيشينه 
باالخص  و  تفحــص  عمليات 
برنامه های مستند شهيد سيد 
مرتضی آوينی كه در 1372 به 
شهادت رسيد، جست وجو كرد.
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از نزدیك جبهه های جنگ حق  تا بتوانند  اعزام کرد 
علیه باطل را ببینند )رجبی، ۱39۱: 30(. 

از اتفاقات مبارکی که در طول دوره راهیان نور رخ 
داد، حضور رهبر معظم انقالب اسالمی در یادمان های 
مقام  به طوری که  است؛  عملیاتی  مناطق  مختلف 
چندین بار  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت  رهبری  معظم 
اقدام  این  مناطق مختلف جنگی سفر کردند که  به 
است.  داشته  همراه  به  ارزشمندی  دستاوردهای 
یادمان شلمچه  به  تاریخ ۱378/۱/8  ایشان در  سفر 
و حضور در میان زائران راهیان نور و حضور ایشان 
 ۱38۱/۱/9 تاریخ های  در  شهیدپرور  ملت  جمع  در 
دهالویه  یادمان  در   ۱385/5/۱ دوکوهه،  یادمان  در 
تأکید  ضمن  فتح المبین،  یادمان  در   ۱389/۱/۱۱ و 
نور، سبب  راهیان  توسعه  و  بر گسترش  ایشان  ویژه 
 ۱384 سال  در  نور  راهیان  مرکزی  ستاد  تشکیل 
بدین ترتیب،   .)220  :۱394 آرانی،  )مهرآبادی  شد 
ستاد مرکزی راهیان نور به صورت متمرکز، مدیریت 
یادمان ها، زائران، راویان و خادمان را بر عهده گرفت 
و با استفاده از ظرفیت سپاه و بسیج در حوزه اعزام 
و کمك ارتش توانست به گسترش راهیان نور کمك 

شایانی کند )قائدعلی و لطیفی، ۱393: 6(. 
در سال ۱377، معاونت پرورشی نیروی مقاومت 
تهیه  را  نور  سرزمین  راهیان  طرح  پیشنهاد  بسیج 
کرد. اردوهای بازدید از مناطق عملیاتی که با حضور 
رزمندگان، فرماندهان و جانبازان دوران دفاع مقدس 
برگزار می شد، در اوایل دهه 80 بین دانشگاه های دیگر 
نیز گسترش یافت. از اوایل دهه 80 اردوهای دانشجویی 
به جبهه های جنوب ساماندهی شد و بسیج دانشگاه ها 
تشکیالتی را ایجاد کرد تا دانشجویان بیشتری بتوانند 

این  از مدتی همه  این سفرها شرکت کنند. پس  در 
با عنوان اردوهای "راهیان نور" تجمیع شد و  اردوها 
بعد از دانشجویان به ترتیب بسیج مساجد، بسیج ادارات 
و دانش آموزی و خانواده ها عازم این سفر معنوی شدند 

)رجبی، ۱39۱: 30(. 
از  بهره برداری  و  نگهداری   ۱388 سال  در 
یادمان های دفاع مقدس، به سپاه و بسیج، ارتش و ناجا 
واگذار و سبب توسعه ساختاری راهیان نور در نیروهای 

مســلح شــد )قائــدعلی و 
لطیفی، ۱393: 6(. در سال 
۱392 راهیـان نور به عنوان 
در  معنــوی  ملی  میــراث 
سازمان میــراث فرهــنگی 
و گردشگری به ثبـت رسید 
عمومی  فرهنـگ  شورای  و 
کشــور روز 20 اسـفنــد را 
به عنوان روز ملی راهیان نور 

انتخاب کرد )همان: 7(.

ضــرورت و اهمـيــت 
راهيان نور و گردشگری جنگ در ايران

دفاع مقدس یکی از مهم تــرین حوادث تاریخی کشور 
شوند.  آشنا  آن  با  جامعه  جوان  نسل  باید  که  ماست 
از  بازمانده  رزمندگان  شهدا،  مادران  و  پدران  امروزه 
جنگ، جانبازان و آزادگان هم در حفظ دستاوردهای 
اجازه  نباید  بنابراین  دارند؛  مهمی  نقش  مقدس  دفاع 
بیفتد  فاصله  آینده  و نسل های  دفاع مقدس  بین  داد 
قرآن  دیگر،  از سوی  آرانی، ۱394: 224(.  )مهرآبادی 
کریم نیز تاریخ را آیین های می داند که در آن می توان 

جنگی  مناطق  تورهای  امروزه 
در دنيــا فرصتی برای تجليل 
هر كشور  مدافع  رزمندگان  از 
يادمان های  دراين ميان  است. 
برجامانــده از دوران دفــاع 
مقدس، ايــن قابليت را دارند 
تا به يکــی از قطب های مهم 
گردشگری كشــور برای همه 

بازديدكنندگان تبديل شوند
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همه حوادث زشت و زیبا را دید و از این حوادث الهام 
گرفت و سرنوشت آینده زندگی را با الهام از این آیینة 

گویا انتخاب کرد )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱48(. 
فرصتی  دنیا  در  جنگی  مناطق  تورهای  امروزه 
است.  کشور  هر  مدافع  رزمندگان  از  تجلیل  برای 
دفاع  دوران  از  برجامانده  یادمان های  دراین میان 
مقدس، این قابلیت را دارند تا به یکی از قطب های 
بازدیدکنندگان  همه  برای  کشور  گردشگری  مهم 
گردشگری   .)۱20  :۱393 )حیدری،  شوند  تبدیل 
نتیجه  که  است  نوینی  جاذبه های  ازجمله  جنگ، 
و  اسالم  رزمندگان  ایثارگری های  و  رشادت ها 
پشتیبانی ملت بزرگ میهن اسالمی در طی هشت 
مکانی  تبلور  بنابراین،  است.  تحمیلی  جنگ  سال 
مناطق  قلمرو  در  جنگ  از  ایجادشده  جاذبه های 
جنگ  از  تأثیرپذیر  مناطق  همچنین  و  عملیاتی 
می تواند  کشور،  غربی  و  جنوبی  مناطق  در  به ویژه 
از  صیانت  و  گردشگران  مقصد  برای  بزرگ  منبعی 
ارزش های معنوی دوران دفاع مقدس و انتقال آن به 
نسل های بعدی نیز باشد )حاجی نژاد، ۱392: ۱03(. 
آن  جلوه های  نمود  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
و  اخالقی  سالمت  تضمین کننده  جامعه،  سطح  در 
تأمین کننده سعادت جامعه است و شناخت نسل های 
جوان از فرهنگ شهادت، موجب کم رنگ شدن هجوم 
فرهنگی دشمنان داخلی و خارجی و آشنایی آنان با 
سیره و پیام شهیدان و آرمان های انقالب می شود. یکی 
فرهنگ  ترویج  و  آموزش  روش های  اثربخش ترین  از 
شهادت در میان جوانان نسل سوم انقالب، حضور آنان 
در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس و مشاهده 
آثار به جامانده از آن دوران و درک فضای معنوی این 

مناطق است. )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱55(
از سال ۱378  دوره  رهبری طی 4  معظم  مقام 
و  کردند  بازدید  عملیاتی جنگ  مناطق  از  تا ۱389 
همین امر مزید بر علت شد که توجه بیشتری به این 
مناطق شود )کاظمی، ۱394: 9(. ایشان درخصوص 
زیارت  و  جنگی  مناطق  در  حضور  ارزش  و  اهمیت 
شما  به  »من  فرموده اند:  مقدس  دفاع  سرزمین های 
از  مقدس  دفاع  دوران  یاد  نگذارید  می کنم،  عرض 
کار  بسیار  جنگی  مناطق  این  به  آمدن  برود.  یادها 
عاقالنه ای  کار  است،  درستی  کار  است،  پسندیده ای 
ایران می کند؛ خاطره این سرزمین ها  است که ملت 
را زنده نگه دارید... بنده باز هم به ملت ایران عرض 
بشمرید؛  مغتنم  را  نور  راهیان  حرکت  این  می کنم، 
راه های  از  که  عزیزی  خواهران  و  برادران  شما  از 
دور به این نقطه آمدید و بخشی از مجموعه عظیم 
حرکت راهیان نور را تشکیل دادید هم تقدیر و تشکر 
می کنم« )بیانات مقام معظم رهبری در یادمان های 

شهدای شرق کارون، ۱393/۱/6(.
راهیان نور از پدیده هایی است که به مثابه سدی 
و  می شود  محسوب  دشمنان  تالش های  دربرابر 
را  مقدس  دفاع  دوران  از  برخاسته  مقاومت  فرهنگ 
به نسل امروز منتقل می کند؛ ازاین رو، پدیده راهیان 
بارزی در خنثی سازی جنگ نرم دشمنان  نور نقش 
اسالم ایفا می کند. راهیان نور الگوی مقاومت را ترویج 
نسل های  الگو،  این  انتقال  و  ارتقا  با  باید  و  می دهد 
با دفاع مقدس آشنا کرد. راهیان نور سبب  دیگر را 
دشمنان،  خواست  برخالف  جامعه پذیری  روند  شد 
به  پدیده  همین  روزنه  از  امروز  نسل  و  برود  پیش 

گذشته خود مرتبط می شود )کاظمی، ۱394: ۱0(.
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اهداف راهيان نور
بازسـازی کامـل لحظه هـا و صحنه هـای دفاع مقدس 
به منظـور حفـظ، تحکیـم، تعمیـق، انتقال، توسـعه و 
تـداوم فرهنـگ ایثار و مقاومت و آثار وقایع حماسـی 
و حماسه سـازان دوران دفـاع مقدس، آشـنایی نسـل 
جـوان و نوجـوان بـا فرهنـگ دفـاع مقـدس، معرفی 
الگوهـا و اسـطوره های ارزشـی دفـاع مقـدس بـرای 
فرهنگـی  و  ارزشـی  پیونـد  تحکیـم  حاضـر،  نسـل 
نسـل جـوان دوران دفـاع مقـدس بـا نسـل جـوان 
امـروز )گفت وگـوی نسـل ها(، معرفـی و حفـظ آثـار 
و ارزش هـای دفـاع مقـدس، تبییـن عـزت، عظمـت 
و اقتـدار ملـت ایـران دربرابر اسـتکبار جهانـی، ثبت 
و انتقـال ارزش هـای آفریده شـده در دوران پرشـکوه 
دفـاع مقـدس بـرای همـه نسـل ها ازجملـه اهـداف 
کاروان هـای راهیـان نـور شـمرده می شـود )رجبـی، 

.)30  :۱39۱

تفاوت  جنگ،  گردشگری  گروه های  با  متناسب 
عوامل انگیزشی بین افراد وجود دارد و این امر تابعی 
از ویژگی های فردی، شغلی، اجتماعی و مذهبی است. 
در این زمینه، بین دانش آموزان انگیزش های اجتماعی 
و  سیاسی  انگیزش های  دانشجویان  برای  فرهنگی، 
انگیزش های  از  بعد  محالت  بسیج  گردشگران  برای 
سیاسی، انگیزش های فردی اعتقادی مطرح می شود. 
در گروه های گردشگری کارمندان دولتی و خانوادگی 
نیز انگیزش های فردی اعتقادی در اولویت است و پس 
از آن انگیزش های سیاسی و اجتماعی فرهنگی اهمیت 
بزرگداشت  و  یادبود   .)202  :۱395 )صادقلو،  دارد 
تاریخ، تجدید  به میراث گذشتگان و  قربانیان، عالقه 
پیمان با اهداف سیاسی نظام، آرامش روحی و تزکیه 
ارزشی  مفاهیم  و  وقایع  انتقال  و  آموزش  و  نفس 
جنگ، مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل انگیزشی در 

گردشگران راهیان نور است )همان: 204(.

یادمان شهدای عملیات کربالی4و5، شلمچه، استان خوزستان.
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يادمان های راهيان نور
یادمان ها  از  خود  سفر  طول  در  نور  راهیان  زائران 
و  غرب  جنوب،  در  متعددی  عملیاتی  مناطق  و 
به  ادامه  در  که  می کنند  بازدید  کشور  شمال غرب 

تعدادی از مهم ترین آنها اشاره می شود:

مسجد جامع خرمشهر 
 ،۱359 شـهریور   3۱ در  عـراق  ارتـش  هجـوم  بـا 
خرمشـهر در معـرض تهدیـد و حملـه قـوای عـراق 
قـرار گرفـت. در ایـن دوره مسـجد جامـع در طـول 
35 روز مقاومـت، مرکز فرماندهی و سـتاد نیروهای 
مردمـی بـود. بـا پیـروزی عملیـات بیت المقـدس، 
بـه  را  خـود  خرمشـهر  آزادی  از  پـس  رزمنـدگان 
مسـجد جامـع رسـاندند و نمـاز شـکر را بـه جـای 
مـوزه جنـگ  و  گلـزار شـهدا  آوردنـد. عاله برایـن، 
خرمشـهر از دیگـر جاذبه هـای گردشـگری جنـگ 

منطقه انـد. ایـن 

يادمان چزابه
تنگـه چزابـه یکـی از پنج معبـر اصلی هجـوم ارتش 
عـراق بـه خوزسـتان بـود. ایـن تنگـه که عـرض آن 
بـه ۱/5 کیلومتـر می رسـد، از جنبـه نظامـی اهمیت 
بسـیاری دارد. نیروهـای ارتـش عـراق پـس از سـه 
روز درگیـری، در نـوار مـرزی از تنگـه چزابـه عبـور 
کردنـد، امـا در روز ۱360/9/8 در جریـان عملیـات 
طریق القـدس ایـن تنگه آزاد شـد )حیـدری، ۱393: 
شـهادت  و  رشـادت  شـاهد  منطقـه  ایـن   .)۱43
رزمنـدگان تیـپ57 حضـرت ابوالفضـل)ع( در عملیات 

والفجـر6 در اسـفند سـال ۱362 نیـز بـوده اسـت.

يادمان شلمچه 
منطقه مرزی شلمچه در منتهاالیه خرمشهر واقع شده 
و نزدیك ترین نقطه مرزی به بصره و یکی از محورهای 
هجوم دشمن به خرمشهر است. در عملیات بیت المقدس 
خرمشهر آزاد شد، اما باتوجه به اهمیت نظامی شلمچه، 
دشمن به شدت در آنجا مقاومت کرد و آن را در اشغال 
خود نگه داشت. پس از آن هم موانع، استحکامات و 
کرد.  ایجاد  منطقه  این  در  متعددی  دفاعی  رده های 
رزمندگان اسالم با اجرای عملیات کربالی5 در دی ماه 
۱365، این مواضع را درهم شکستند و شلمچه را آزاد 
کردند )همان: ۱42(. در طول جنگ تحمیلی، منطقه 
رمضان،  بیت المقدس،  عملیات های  صحنه  شلمچه 
کربالی4، کربالی5، کربالی8 و بیت المقدس7 بوده که 
دراین میان، نبرد کربالی5 از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. این عملیات را می توان سخت ترین عملیات دوران 
دفاع مقدس نامید. در عملیات کربالی5 مردان بزرگی 
از این منطقه آسمانی شدند که در بین ایشان سرداران 
شهیدی چون حسین خرازی، یداهلل کلهر، عبداهلل میثمی 
و... به چشم می خورند. حضور مقام معظم رهبری در 8 
نورانیت  در مشهد شهیدان شلمچه،  فروردین ۱378 
خاصی به این منطقه بخشید و بنا به دستور معظم له 
یادمان شهدای شلمچه زیر نظر آستان قدس رضوی 
بنا شد. در این یادمان 8 شهید مدفون اند که مزارشان 

زیارتگاه زائران راهیان نور و مسافران کربالست. 

يادمان فكه
قرار دارد.  استان خوزستان  این منطقه در شمال غرب 
این  در  را  گوناگونی  موانع  فکه  اشغال  از  پس  دشمن 
تاریخ  والفجر مقدماتی در  ایجاد کرد. عملیات  منطقه 
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۱36۱/۱۱/۱8 آغاز شد و بنا به دالیلی ازجمله تجهیزات 
فراوان دشمن و مسلح بودن زمین، پیروزی و پیشروی 
رزمندگان اسالم را در پی نداشت. رزمندگان اسالم در 
عملیات والفجر مقدماتی بعد از نبردی دشوار در محاصره 
دشمن افتادند و برخی از نیروها نیز عقب نشینی کردند. 
این منطقه مزین به خون شهدای عملیات های والفجر 
مقدماتی، والفجر۱ و سرداران شهیدی همچون حسن 
مرتضی  سید  قلم  اهل  شهید  و  بقایی  مجید  باقری، 
آوینی است. محل فعلی زیارتگاه فکه، در عملیات والفجر 
مقدماتی محل نگه داشتن شهدا و مجروحان لشکر27 
محمد رسول اهلل)ص( و لشکر3۱ عاشورا بوده است که در 
سال ۱37۱ پیکر مطهر ۱20 تن از ایشان به همت گروهی 
از همرزمان شهدا کشف شد. در سال ۱372 هنگامی 
که شهید سید مرتضی آوینی به قصد روایت مظلومیت 
شهدای قتلگاه فکه عازم این محل بود، براثر برخورد با 
محمودوند  علی  شهید  سردار  رسید.  شهادت  به  مین 

فرمانده گروه تفحص لشکر27 محمد رسول اهلل)ص( نیز 
هنگام  منطقه  این  در  سال ۱379  قربان  عید  روز  در 

جست وجوی پیکرهای شهدا به شهادت رسید. 

يادمان طالئيه 
حدود 45 کیلومتری جاده اهواز خرمشهر، سه راهی طالئیه 
قرار گرفته که یکی از محورهای مهم عملیاتی خیبر و 
بدر است. طالئیه یکی از محورهای مهم عملیات های 
خیبر و بدر و کلید حفظ جزایر مجنون در طول جنگ 
بود؛ چراکه تصرف آن به معنی تثبیت پیشروی ایران در 
هور بود. عملیات خیبر در تاریخ ۱362/۱2/3 با رمز "یا 
به  رزمندگان  و  اجرا شد  منطقه  این  در  رسول اهلل)ص(" 
جزایر مجنون شمالی و جنوبی یورش بردند و حماسه ای 
به یادماندنی خلق کردند. این منطقه شاهد شهادت مردان 
بزرگی همچون شهیدان حمید باکری و حاج همت بوده 
اصلی  مقرهای  از  یکی  طالئیه  شهدای  یادمان  است. 

یادمان شهدای عملیات خیبر، طالییه، استان خوزستان.
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جنگ  از  پس  مفقودان  جست وجوی  کمیته  نیروهای 
تحمیلی است که پس از کشف پیکرهای شهدای عملیات 
خیبر، حسینیه ای به نام حضرت ابوالفضل)ع( در آنجا بنا شد 
که در مرکز آن یك ضریح زیبای چوبی قرار دارد و پنج 

شهید گمنام در آن آرمیده اند. 

يادمان شهدای هويزه 
به  که  دارد  قرار  سوسنگرد  جنوب غربی  در  هویزه 
در  هویزه  یادمان شهدای  درآمد.  عراق  ارتش  اشغال 
منطقه  این  در  دارد.  قرار  کیلومتری شهر هویزه   25
درحالی که سید حسین علم الهدی و یارانش از دستور 
عقب نشینی مطلع نبودند، عقب نشینی واحدهای زرهی 
ارتش آغاز شد و به همین دلیل، 68 نفر از پاسداران 
و نیروهای داوطلب ازجمله تعدادی از دانشجویان پیرو 
نصر  عملیات  در   ۱359/۱0/۱6 تاریخ  در  امام  خط 
با یك ستون تانك عراقی مظلومانه  از درگیری  پس 
به شهادت رسیدند. پیکرهای مطهر این شهدا ۱6 ماه 
بعد و پس از آزادسازی منطقه در عملیات بیت المقدس 
به همت  بقعه ای  و  و در همان محل دفن شد  کشف 
نصر  عملیات  در  بنا شد.  ایشان  برای  جهادسازندگی 
۱42 نفر از رزمندگان لشکر۱6 زرهی ارتش قزوین هم 

در این منطقه به شهادت رسیدند. 

يادمان دهالويه
دهالویه روستایی است در شمال غربی سوسنگرد که در 
گرفت.  قرار  بعث  رژیم  موردتهاجم  اول جنگ  روزهای 
دشمن  دربرابر  سرسختانه  روز  ده  دهالویه  مدافعان 
اینکه در ۱359/8/24 توان مقاومت  تا  مقاومت کردند 
به  را  خود  دهالویه  اشغال  با  دشمن  و  نماند  برایشان 

سوسنگرد رساند. در ۱360/3/26 نیروهای شهید چمران 
طی عملیاتی دهالویه را آزاد کردند، اما دشمن دوباره این 
روستا را اشغال کرد. در این عملیات، فرمانده نیروهای 
خودی )ایرج رستمی( به شهادت رسید و هنگامی که 
دکتر مصطفی چمران برای معرفی فرمانده جدید عازم 
دهالویه شده بود، در در این منطقه براثر اصابت گلوله 
خمپاره به شدت مجروح شد و هنگام انتقال به اهواز به 
عملیات  طی   ۱360/6/27 در  دهالویه  رسید.  شهادت 
شهید آیت اهلل مدنی آزاد شد. بنای یادمان شهید چمران 
در سال ۱374 به دست آزاده مجاهد حجت االسالم سید 
علی اکبر ابوترابی )از یاران شهید چمران( افتتاح و در سال 
۱384 پیکر مطهر یك شهید گمنام در محوطه مرکزی 
آن به خاک سپرده شد. در فروردین ۱385 رهبر معظم 
انقالب اسالمی در این یادمان با مردم منطقه و زائران 

راهیان نور دیدار و سخنرانی کردند. 

يادمان اروندكنار
قرار  آبادان  جنوب شرق  کیلومتری   48 در  اروندرود 
نبردهای  بزرگ ترین  و  موفق ترین  از  یکی  و  دارد 
دوران دفاع مقدس در آن انجام گرفته است. اروندرود 
از بزرگ ترین رودهای جهان است که از به هم پیوستن 
در  کارون  اتصال  و  عراق  القرنه  در  فرات  و  دجله 
تیز  به معنی  اروند  می شود.  تشکیل  آن  به  خرمشهر 
رود  تمام طول  به  باستان  دوره  در  و  است  تندرو  و 
اروند،  به  می شد.  گفته  امروزی  رود  اروند،  و  دجله 
جریان  نوع  دو  اروند  در  می گویند.  نیز  وحشی  رود 
وجود دارد: جریان آرام بر سطح آن و جریانی سریع و 
متالطم در عمق آن. این رودخانه به دلیل جزرومدها و 
نوع حرکت آب این لقب را گرفته است. اروند همیشه 
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مطلق  حاکمیت  و  بوده  عراق  و  ایران  موردمناقشه 
از آرزوهای دیرینه حاکمان بغداد بوده است.  بر آن 
بعثی عراق در هجوم سراسری  اهداف رژیم  از  یکی 
به ایران، حاکمیت مطلق بر اروند و انتقال مرزهایش 
دوران  در  اروند  بود.  رودخانه  این  ساحل شرقی  به 
بزرگ ترین  از  والفجر8،  عملیات  شاهد  مقدس  دفاع 
نبردهای دوران جنگ بود. عملیات والفجر8 در روز 
از  با عبور  فاطمه الزهرا)س("  "یا  با رمز   ۱364/۱۱/20
اروندرود، حدفاصل خسروآباد تا رأس البیشه، آغاز شد 
و پس از 78 روز جنگ تمام عیار شهر فاو به تصرف 
رزمندگان درآمد؛ عملیات دلیرانه ای که کارشناسان 
نظامی دنیا را متعجب کرد. در شمال شرق اروندکنار 
روبه روی شهر فاو عراق، بنای یادبود شهدای والفجر8 
نوروز سال ۱380  در  که 8 شهید گمنام  دارد  قرار 
ساحل  در  و  محل  این  در  محرم  ایام  با  هم زمان 

رودخانه اروند به خاک سپرده شدند.

يادمان فتح المبين 
کرخه،  رودخانه  غرب  در  و  شوش  شمال غربی  در 
و  حماسه  یادآور  که  دارد  قرار  فتح المبین  دشت 
عملیات پیروزمندانه فتح المبین در تاریخ ۱36۱/۱/2 
است. در این یادمان که در 8 کیلومتری شهر شوش 
واقع شده است، 8 شهید گمنام به خاک سپرده شده 
اند. در اولین روزها ی جنگ، دشمن تا پشت رودخانه 
اندیمشك  و جاده  بر شهر شوش  و  آمد  کرخه جلو 
اهواز مسلط شد. رزمندگان اسالم در این جبهه یك 
خط دفاعی شکل داده، عملیات امام مهدی)عج( را در 
روزهای پایانی سال ۱360 طرح ریزی و با فرماندهی 
که  رزمندگان  این  کردند.  اجرا  بقایی  مجید  شهید 
قصد رخنه به سنگرهای دشمن را در منطقه داشتند، 
درگیر  دشمن  کمین  سنگرهای  با  شیارها  این  در 
به  شیارها  این  در  ایشان  از  زیادی  تعداد  و  شدند 

شهادت رسیدند.

یادمان شهدای عملیات والفجر8، اروندکنار، استان خوزستان.



راهيان نور
الگوی بی بديل گردشگری جنگ در جهان

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

212

پادگان دوكوهه 
 7 فاصله  در  که  است  پادگاني  و  منطقه  نام  دوکوهه 
این  دارد.  قرار  اندیمشك  شهر  شمال غربي  کیلومتری 
پادگان در دوران دفاع مقدس مهم ترین پایگاه آماده سازی 
رزمندگان در جنوب تلقی می شد. دوکوهه، عقبه عملیات 
فتح المبین و در طول دوران دفاع مقدس، میزبان نیروها 
از لشکرهای متفاوت بود. پادگان دوکوهه قبل از انقالب 
به منظور پشتیباني براي لشکر92 زرهي اهواز و مقرهاي 
نظامي جنوب غربي کشور در نظر گرفته شده بود که 
محمد  تازه تأسیس  تیپ  اختیار  در   ۱360 بهمن  در 
رسول اهلل)ص( به فرماندهي جاویداالثر حاج احمد متوسلیان 
قرار گرفت. این پادگان عقبه یگان هاي عمل کننده در 
عملیات فتح المبین بود و لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( نیز در 
همین پادگان تشکیل و راه اندازي شد. امروز نام زیبای 
سردار بي نشان حاج احمد متوسلیان بر تارک دوکوهه 
مي درخشد، حسینیه اش هنوز بوی عطر یاران آخرالزمانی 
امام حسین)ع( را دارد و صدای همت که تو را به اخالص 
می خواند، از آن به گوش می رسد. حسینیه گرداِن تخریب 
و قبرهای خالی محل مناجات و استغاثه، یادآور اخالص 
تخریب چی هاست. در دوکوهه مردانی آسمانی همچون 
متوسلیان، شهبازی، همت، چراغی، کریمی، دستواره، 
وزوایی، موحد دانش، مهتدی، سعید سلیمانی و بسیاری 
دیگر از یاران امام روح اهلل زیسته اند. در طرفین حسینیه 
که  آرمیده اند  گمنام  شهید   4 دوکوهه،  همت  شهید 

زیارتگاه زائران و راهیان سرزمین نور شده اند. 

كانال كميل و حنظله 
فرانسوی  مهندسان  کمك  با  عراق   ،۱359 سال  در 
کانالی به طول 90 کیلومتر و عرض 5 متر و ارتفاع 4 

متر به صورت کاماًل حرفه ای و مهندسی شده حفر شد. 
این کانال در منطقه حمرین معروف به کانال حمرین 
و در منطقه شرهانی معروف به کانال شرهانی و کمیل 
این  است.  بجلیه  کانال  به  معروف  عراق  خاک  در  و 
دارد  چهارراهی  و  سه راهی  چند  منحصربه فرد،  کانال 
که به عنوان مانعی برای پیشروی رزمندگان اسالم حفر 
شده بود. 300 نفر از گردان حنظله در یکی از کانال ها 
محاصره شدند و اکثراً با آتش مستقیم دشمن یا تشنگی 

مفرط به شهادت رسیدند. 

يادمان شهدای هور
هور منطقه ای آب گرفته، شبیه به تاالب با نیزارهای 
بلند است. هورالهویزه از بزرگ ترین هورهای جهان است 
که از چزابه تا طالئیه تا جاده العماره بصره عراق امتداد 
دارد. در جریان جنگ تحمیلی، هورالهویزه مانع بزرگی 
برای عبور نیروهای نظامی بود و بعثی ها هرگز به عنوان 
یك معبر نظامی به آن نگاه نکردند. فرماندهان سپاه اسالم 
برپایه همین آسیب پذیری دشمن در جنوب این منطقه 
عملیاتی طراحی کردند که خیبر نام گرفت. پس از آن نیز 
عملیات بزرگ بدر در این منطقه اجرا شد. عملیات بدر در 
روز ۱363/۱2/20 با رمز "یا فاطمه الزهرا)س(" آغاز شد و تا 
۱363/۱2/26 به طول انجامید و عالوه بر واردکردن تلفات 
سنگین به دشمن، بیش از 500 کیلومتر مربع از منطقه 
هور و روستاهای این منطقه به تصرف نیروهای خودی 
درآمد. در جریان عملیات بدر، سرداران بزرگی چون شهید 
مهدی باکری، عباس کریمی، برونسی، تجالیی، رستگار 
و... به شهادت رسیدند. شهید علی هاشمی فرمانده سپاه 
امام صادق)ع( و قرارگاه سری نصرت، طی هجوم  ششم 
قطعنامه598،  پذیرش  از  سراسری مجدد دشمن پس 
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با  به همراه 4 نفر از یارانش در عملیات شهادت طلبانه، 
پیکرش  و  رسید  شهادت  به  دشمن  بالگرد  به  برخورد 
مفقود شد. پیکر مطهر این شهید در سال ۱389 پس از 
2۱ سال به آغوش امت بازگشت و در گلزار شهدای اهواز 
به خاک سپرده شد. اکنون در این منطقه یادمان شهدای 
هور به صورت نمایی از قایق عاشورا که در دوران دفاع 
مقدس مورد استفاده قرار می گرفت، در قالب خاکریزی 

ساخته شده است. 

يادمان پاسگاه زيد
زید نام پاسگاهی در شمال منطقه عمومی شلمچه در 
غرب جاده اهواز خرمشهر است که از محورهای هجوم 
اولیه عراق و از راه های دستیابی به جاده اهواز خرمشهر و 
همچنین از محورهای عملیات بیت المقدس بوده است. 
یادمان پاسگاه زید به یاد شهدای عملیات رمضان بنا 
شده است. عملیات رمضان در 23 تیر ۱36۱ در منطقه 

و  اجرا شد  منطقه کوشك  تا  عمومی شمال شلمچه 
پاسگاه زید یکی از محورهای عملیات بود. پس از جنگ 
زیادی  تعداد  مفقودین  تحمیلی، کمیته جست وجوی 
از پیکرهای شهدای عملیات رمضان را در این منطقه 
این  کشف کرد. ۱2 شهید گمنام خاکسپاری شده در 
یادمان همه ساله میزبان زائران کاروان های راهیان نورند. 

يادمان شرق كارون 
کنار  در  آبادان،  شهر  شمال شرقی  کیلومتری   ۱6 در 
کارون، ۱۱  رودخانه  بخش شرقی  و  اهواز  آبادان  جاده 
 ۱360 سال  در  ثامن االئمه)ع(  عملیات  گمنام  شهید 
امام)ره(  فرمان حضرت  از  به خاک سپرده شده اند. پس 
مبنی برشکست محاصره آبادان، عملیات ثامن االئمه)ع( در 
تاریخ ۱360/7/5 اجرا شد. این عملیات اولین عملیات 
مشترک نیروهای ارتش و سپاه پس از عزل بنی صدر بود 
که با موفقیت کامل پایان پذیرفت و با عنایت خداوند، 

یادمان شهدای هویزه، دشت آزادگان، استان خوزستان.
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این  در  روز شکسته شد.  از 349  آبادان پس  محاصره 
محل، شهدایی به صورت گمنام مدفون اند که مزارشان 
پس از سال ها کشف شده است و به عنوان یادمان شهدای 
عملیات ثامن االئمه)ع( در شرق کارون مورد بازدید زائران 

قرار می گیرند. 

يادمان شرهاني
 در کیلومتر 45 جاده دهلران اندیمشك، در منتهاالیه جاده 
عین خوش - چم سري )جاده شهید خرازي( و در نزدیکي 
پاسگاه چم سري، منطقه شرهاني و یادمان عملیات محرم 
قرار دارد. این یادمان درواقع مقر گروه تفحص لشکر۱4 امام 
حسین)ع( اصفهان بود که در این منطقه و محدوده فکه شمالي 
و شهداي  تفحص شهدا مي پرداختند  به  عراق  زبیدات  و 
تفحص شده را در معراج شهداي آن نگهداري و سپس به 
معراج شهداي اهواز منتقل می کردند. در سال ۱388 پیکر 
مطهر یك شهید گمنام در این محل به خاک سپرده شد که 
امروز زیارتگاه زائران و کاروان هاي بازدیدکننده از این منطقه 
است. عملیات محرم در تاریخ ۱36۱/۱0/8 به همت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي با رمز »یا زینب)س(« در این منطقه 
اجرا شد. همچنین در عملیات ارتش عراق در این منطقه در 
۱367/4/2۱ تعدادي از عزیزان ارتش جمهوري اسالمي ایران 

به شهادت رسیدند و عده اي مفقود شدند.

يادمان مرصاد 
تنگه چهارزبر در 35 کیلومتري غرب کرمانشاه و در 
جاده اصلی کرمانشاه - اسالم آباد معروف به راه کربال 
قرار دارد. این تنگه، دروازه اصلی ورود به شهر کرمانشاه 
از سمت غرب است که جاده ترانزیتي کرمانشاه خسروي 
نیروهاي  این تنگه مي گذرد. در سوم مرداد ۱367  از 

سازمان مجاهدین )منافقین( با پشتیبانی ارتش بعث 
عراق، پس از عبور از مرزهاي جمهوري اسالمي ایران 
در محور قصرشیرین سرپل ذهاب، بدون درگیري جدي 
تا اسالم آباد پیشروي و سپس به طرف کرمانشاه حرکت 
کردند. در شرق تنگه چهارزبر رزمندگان اسالم راه را 
بر آنان مسدود و درگیري را آغاز کردند. بدین ترتیب، 
با  آغاز شد.  تاریخ 5 مرداد ۱367  عملیات مرصاد در 
حمله نیروهاي خودي، نیروهاي منافقین که به آن نقطه 
دست یافته بودند، به هالکت رسیدند و تارومار شدند. در 
تنگه چهارزبر بنایي به یادبود عملیات مرصاد احداث شده 
که نمای بیرونی یادمان مانند مسجد حالت گنبدی شکل 
دارد و داخل آن به صورت یك موزه ساخته شده و مزار 

5 شهید گمنام در این یادمان زیارتگاه عاشقان است.

يادمان بازي دراز 
قرار  ذهاب  سرپل  جنوب غربی  در  که  ارتفاعات  این 
دارد، یکي از ارتفاعات مهم و استراتژیك منطقه است 
که بر شهرهاي سرپل ذهاب، قصرشیرین و نفت شهر 
در داخل خاک ایران و شهرهاي نفت خانه و خانقین 
در داخل خاک عراق دید و تسلط خوبي دارد. ارتش 
بدون  را  ارتفاعات  این   ۱359/7/۱5 تاریخ  در  عراق 
درگیري، اشغال و سپس جاده اي به طول 6 کیلومتر 
آزادسازي  براي  کرد.  آسفالت  و  احداث  آن  روي 
که  شد  اجرا   ۱359 عاشوراي  در  عملیاتي  بازي دراز 
موفقیتي در پي نداشت. پس از آن برادران سپاه طي 
کردند  طراحي  را  دیگري  عملیات  شناسایي،  ماه  دو 
که با اجراي آن در تاریخ ۱360/2/2 بخش مهمي از 
و  قله هاي ۱000، ۱050  ازجمله  بازي دراز  ارتفاعات 

۱۱00 گچي آزاد شد.
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پادگان ابوذر 
پادگان ابوذر را دوکوهه غرب می خواندند. این پادگان که در 
20 کیلومتری جنوب شرقی شهر سرپل ذهاب قرار دارد، 
مقر تیپ3 ابوذر از لشکر8۱ زرهي بوده است. پادگان ابوذر 
که مرکز تجمع نیرو و پشتیباني یگان هاي خودي بود، 
بارها هدف بمباران و موشك باران ارتش عراق قرار گرفت. 
بمباران رزمندگان مستقر در این پادگان در تاریخ هاي 6 و 
۱363/۱2/۱8 که آماده اجراي عملیاتي در جنوب سومار 
بودند، برگ دیگري از تاریخ سراسر مظلومیت رزمندگان 
اسالم است. این عملیات قرار بود هم زمان با عملیات بدر 
در جنوب اجرا شود که به دالیلي منتفي شد. در روزهاي 
اول جنگ، شهید خلبان اکبر شیرودي و شهید پاسدار 
وصالي از تخلیه و سقوط این پادگان جلوگیري کردند. 
به  پادگان  این  از ساختمان های  تعدادی  درحال حاضر، 
نقاط مورد  از  باقی مانده که یکی  حالت دست نخورده 

بازدید کاروان های راهیان نور است.

يادمان مطلع الفجر 
این تپه در غرب جاده گیالنغرب - سرپل ذهاب و در 
۱3 کیلومتری شمال غرب شهر گیالنغرب واقع است. 
این محل در کنار روستای آوزین در غرب گورسفید 
قرار دارد و پرچم ها و کانال های متعدد آن یادآور دوران 
یکی  مزار  یادمان  این  نزدیکی  در  است.  دفاع مقدس 
از شهدای گیالنغرب به نام شهید خوش روان نیز قرار 
"یا  رمز  با  در ۱360/9/20  مطلع الفجر  عملیات  دارد. 
مهدی)عج( ادرکنی" با هدف جلوگیری از تحرکات دشمن 
و فراهم کردن امکان آزادسازی قصرشیرین و نفت شهر 
در محور گیالنغرب سرپل ذهاب اجرا شد که درپی آن 

حدود 2000 نفر از قوای دشمن کشته شدند.

حاج عمران )تمرچين(
و  ایران  مرز  کیلومتری   ۱2 در  حاج عمران  پادگان 
عراق )در کشور عراق( و در جاده مواصالتی پیرانشهر 
در  پادگان  این  است.  شده  واقع  )عراق(  رواندوز   -
به تصرف رزمندگان اسالم درآمد.  والفجر2  عملیات 
در ارتفاعات این منطقه عملیات های زیادی اجرا شد 
کربالی2،  عملیات های  به  می توان  جمله  آن  از  که 
ارتفاعات  دامنه  در  کرد.  اشاره  والفجر2  و  کربالی7 
گمنام  شهدای  یادمان  )قمطره(،  منطقه  این  مرزی 
حاج عمران قرار دارد. شهیدان محمود کاوه، مصطفی 
به  منطقه  این  در  دانش  موحد  علیرضا  و  ردانی پور 

.)http://rahianenoor.com(شهادت رسیده اند

ويژگی های منحصربه فرد راهيان نور
پدیده گردشگری جنگ و بازدید از مناطق جنگی در 
ایران تمایزات و ویژگی های خاصی دارد که مختص 
کاروان راهیان نور است و در تورهای زیارتی از مناطق 
جنگی کشورهای دیگر دیده نمی شود. مهم ترین این 

موارد عبارت اند از:
به جوانان:  دفاع مقدس  و  فرهنگ شهادت  انتقال   .1

راهیان نور عماًل نگرانی و دغدغه چگونگی انتقال فرهنگ 
دفاع مقدس را تا حد زیادی برطرف کرده و نقش مؤثری 
در جامعه پذیری فرهنگ جهاد و شهادت در بین مردم 
نور  راهیان  اردوهای  راه اندازی  است.  داشته  جوانان  و 
ایجاد پیوند عمیق بین دفاع مقدس  با  توانسته است 
و نسل جوان، موجب انتقال فرهنگ و مفاهیم ارزشی 
چون ایثار و مقاومت در بین جوانان شود. باتوجه به زمینه 
معنوی فرهنگ شهادت در باورهای دینی و شرعی، این 

اصل در دیگر کشورهای جهان دیده نمی شود.
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مؤثرترین  از  یکی  جوان:  نسل  به  ويژه  توجه   .2

انقالب  سوم  نسل  جوانان  آشناسازی  روش های 
فرهنگ  ترویج  و  تحمیلی  جنگ  دستاوردهای  با 
پایداری دفاع مقدس، حضور آنان در مناطق عملیاتی 
این  هشت سال دفاع مقدس و درک فضای معنوی 
 .)۱47  :۱392 دیگران،  و  )سهرابی  است  مناطق 
نور  راهیان  اردوهای  راهبردهای  مهم ترین  از  یکی 
است  نوجوان  و  جوان  نسل  روی  سرمایه گذاری 
)مهرآبادی آرانی، ۱394: 225(. جمعیت عمده این 
اردوها را نسل جوان و نوجوانان اعم از دانشجویان و 
دانش آموزان مناطق مختلف کشور تشکیل می دهند 
و همین امر نشان دهنده عالقه و جامعه پذیری نسل 
در  درحالی که  است؛  مقدس  دفاع  فرهنگ  با  جوان 
کشورهای دیگر اغلب کسانی از مناطق جنگی بازدید 
جنگ  در  سهمی  و  خاطره  نحوی  به  که  می کنند 

داشته اند.
و  مـردم  بيـن  هم گرايـی  و  اتحـاد  تقويـت   .3

مـردم:  مختلـف  اقشـار  حضـور  بـرای  بسترسـازی 

اسـت  ملـی  حرکـت  یـك  نـور  راهیـان  اردوهـای 
و زائـران آن از همـه مناطـق و بـا آداب و سـنن و 
می کننـد.  شـرکت  آن  در  خـود  خـاص  فرهنـگ 
همچنیـن در مناطـق جنگـی و یادمان هـای دفـاع 
مقـدس، نشـانه های اصیـل هـر قـوم و نـژادی که در 
جنـگ سـهیم بوده انـد، دیـده می شـود که ایـن مهم 
بـه هم گرایی زائران و احسـاس غـرور همگانی کمك 
شـایانی می کنـد )مهرآبـادی آرانـی، ۱394: 228(. 
زائـران راهیـان نـور از یـك قشـر و منطقـه خاصـی 
نیسـتند و اقشـار مختلـف مـردم از پیـر و جـوان و 
از مـرد و زن )از همـه نقـاط کشـور(، در آن شـرکت 

می کننـد. ازایـن رو، راهیـان نـور می توانـد فرصتـی 
بـرای تقویـت اتحـاد و هم گرایی بین مـردم را فراهم 
کنـد و زمینه هـای اتحـاد و هم بسـتگی مـردم را در 
مکانـی رقـم بزنـد کـه زمانـی همـه برای یـك هدف 

وارد عرصـه جهـاد شـدند.
جنگ:  از  مبالغه  از  به دور  و  واقعی  تصاوير  ارائه   .4

مهم ترین راهبرد راهیان نور، بیان واقعیت های جنگ 
و  رزمندگان  از  غلو  از  به دور  و  واقعی  تصاویر  ارائه  و 
شهدا برای کسانی است که جنگ تحمیلی را از نزدیك 
ندیده اند. نسل جوان با شرکت در این اردوها می توانند از 
نزدیك واقعیت های جنگ و فداکاری و ازخودگذشتگی 
رزمندگان را درک کنند، اما در کشورهای دیگر سعی 
شده است گردشگری جنگ را با احساسات نوستالژیك 
و مصنوع آمیخته، تصویری انتزاعی و به دور از واقعیت 

را به بازدیدکنندگان ارائه کنند.
5. بُعد معنوی و زيارتی: کاروان راهیان نور بیشتر 

)رجبی، ۱39۱: 3۱(،  داشته  معنوی  و  زیارتی  جنبه 
ریشه در آموزه های دینی و اعتقادی دارد؛ درحالی که 
گردشگری کشورهای جهان امری صنعتی و اقتصادی 
است که برای کسب درآمد و اشتغالزایی انجام می شود؛ 
و  اشتغال  ایجاد  گردشگري  صنعت  »ماهیت  چراکه 
و  اجتماعي  مشارکت  اقتصاد،  متنوع سازي  درآمد، 
اما  )نعمتی، ۱393(.  است«  محلي  منابع  از  استفاده 
موضوع  در  جنگی  مناطق  و  جنگ  ایرانیان،  دید  از 
و  زیارتی  جنبه  بلکه  ندارد،  جای  سیاه  گردشگری 
محسوب  شهید  جنگ  کشته شدگان  داشته،  معنوی 
می شوند و هدف افرادی که در اردوها و تورهای راهیان 
با ارزش ها و نمادهای  نور شرکت می کردند، آشنایی 

معنوی و آثار باقیمانده از جنگ است. 
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6. سـنتی بـرای دفـع خطر تحريـف و فراموشـی: 

راهیـان نور سـنتی اسـت که دو آسـیب "فراموشـی" 
و "تحریـف" آموزه هـای دفـاع مقـدس و آرمان هـای 
 .)6  :۱394 )طباطبایـی،  می کنـد  دفـع  را  انقـالب 
نسـل جـوان با حضـور در مناطـق جنگی بـا فرهنگ 
دفـاع مقـدس و دسـتاوردهای جنـگ تحمیلی آشـنا 
می شـوند و راهیـان نـور از خطر تحریف و فراموشـی 
آثـار و ارزش هـای دفـاع مقـدس پیشـگیری می کند.

7. معرفـی شـهدای كمتـر يادشـده: راهیـان نـور 

بـرای معرفـی شـهدای کمتـر  را  توانسـته بسـتری 
یادشـده و از نقـاط دوردسـت و از اقوامـی کـه نـام 
آنها کمتر شـنیده شـده اسـت، فراهم کنـد. برگزاری 
شـبی بـا شـهدای همـه اقـوام در مناطـق مختلـف 
جنگـی و دعـوت از خانواده هـای شـهدا از شـهر و 
روسـتاهای مختلـف، کمـك زیـادی بـه هم گرایـی 
و بسـط فرهنـگ دفـاع مقـدس و شـهادت می کنـد 

.)228  :۱394 آرانـی،  )مهرآبـادی 
مذهبـی:  و  فرهنگـی  غرفه هـای  برپايـی   .8

طـول  در  تبلیغـی  و  فرهنگـی  متنـوع  برنامه هـای 
مسـیر و در محـل یادمان هـا، اردوگاه هـا و محل های 
اسـکان ازجملـه فضاسـازی های تبلیغی نمایشـگاه ها 
و فروشـگاه های محصـوالت فرهنگـی و فعالیت هـای 
ویژه فرهنگی برگزار می شـــود )ابیـــان و خانـــی، 
۱39۱: ۱0(. بــرپایـــی ایستـــگاه های صلواتــی و 
غرفه هـای فرهنـــگی و ارائـه محصـوالت مذهبـی و 
اعتقـادی از دیگـر امتیـازات راهیـان نـور اسـت. در 
ایـن غرفه هـا گردشـگران از محصـوالت فرهنگـی و 
مذهبـی بازدیـد کـرده، ایـن حرکت سـبب آشـنایی 
جوانـان و شـرکت کنندگان بـا آداب و رسـوم نقـاط 

مختلف کشـور می شـود کـه این مهم در گردشـگری 
دیگـر کشـورها دیـده نمی شـود. 

9. اجـرای فريضـه دينـی امر بـه معـروف و نهی از 

منکـر: راهیـان نـور زمینـه ای بـرای اجـرای فریضـه 

و  اسـت  منکـر  از  نهـی  و  معـروف  بـه  امـر  دینـی 
درحقیقـت همـه کسـانی کـه قـدم در ایـن مسـیر 
میگذارنـد، بـه تکلیـف دینـی خـود عمـل کـرده و 
در مسـیر اشـاعه معـروف برآمـده، آمـر بـه معروف و 
ناهـی از منکر محسـوب می شـوند و با ایجـاد فضایی 
و  معروفهـا  پذیـرش  ظرفیـت  دوسـتانه،  و  معنـوی 
تـرک منکرهـا را در خـود ایجاد می کننـد و هم ناقل 
خاطراتـی از ایـن سـفر بیـن خانواده هـا و دوسـتان 

خـود هسـتند )همـان: 229(.
10. گردشگری توأم با معرفت و بصيرت: نکته اصلی 

و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای 
جنگ  مناطق  از  بازدید  است.  معرفت"  با  "زیارت 
تحمیلی، درعین حال که نوعی زیارت تلقی می شود، 
معرفت شناسی و جهان بینی بازدیدکنندگان را بسط 
داده، آگاهی و بینش معنوی را در نسل جوان افزایش 

می دهد. 
همچنین  حسينی:  اربعين  راه پيمايی  با  ارتباط   .11

راهیان نور با گسترش در میان سطوح مختلف مردم، 
اربعین  راهپیمایی  توسعه  و  بسط  برای  را  زمینه 
حسینی فراهم کرد. »ارتباط دفاع مقدس با کربال رمز 
توفیق رزمندگان اسالم و عملیات آنان بود. امروز بجز 
مراسم های محرم و صفر که در جای خود در اردوهای 
راهیان نور آثار شگرفی گذاشته است، همگان مناطق 
جنگی را به عنوان کربالی ایران می شناسند« )همان: 

.)229
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نتيجه گيری
یکی از بهترین راه های حفظ و نگهداری آثار جنگ 
نسل های  به  جهاد  و  مقدس  دفاع  فرهنگ  انتقال  و 
یادبودهای  و  آثار  از  جوانان  و  مردم  بازدید  آینده، 
جنگ  گردشگری  می باشد.  جنگ  دوران  به  مربوط 
پدیده ای است که بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری 
از کشورهای جهان که زمانی جنگ را تجربه کرده اند، 
سایر  از  را  گردشگری جنگ  آنچه  است.  یافته  رواج 
انواع معمول گردشگری متمایز می کند، تأکید آن بر 
همچون  ارزشمندی  مفاهیم  انتقال  و  فرهنگی  ابعاد 
و...  وطن پرستی  فداکاری،  حماسه،  مقاومت،  دفاع، 
نیز در دوران جنگ تحمیلی،  ایران  است. در کشور 

درگیر  چشمگیری  به طور  غرب  و  جنوب  مناطق 
و  جنگ  تخریبی  آثار  نیز  هم اکنون  و  شدند  جنگ 
یادمان های دفاع مقدس در این مناطق وجود دارد که 
کاروان های  قالب  در  رونق گردشگری جنگ  موجب 
راهیان نور در سال های اخیر شده است. راهیان نور، 
به جامانده  معنوی  و  مادی  آثار  و  جنگ زده  مناطق 
می دهد  قرار  بازدید  مورد  را  مقدس  دفاع  دوران  از 
اتحاد  تقویت  جهاد،  و  شهادت  فرهنگ  توسعه  با  و 
معرفت  با  توأم  گردشگری  و  مردم  بین  هم گرایی  و 
منحصربه فردی  ویژگی های  و  امتیازات  بصیرت،  و 
دارد که در دیگر تورهای بازدید از مناطق جنگی در 

کشورهای جهان دیده نمی شود.
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