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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

۳۱ شهریور ســالروز شروع جنگ 
تحمیلی و آغاز هفته دفاع مقدس است. 
هفته ای که تا 6 مهر ادامه دارد و روزهای 
آن یادآور حماسه و رشادت مردان و زنان 
دلیری است که برای حفاظت از این مرز و 
بوم از جسم و جان خود گذشتند. به سهم 
خود و برای گرامیداشت این حماسه ها 
این هفته به سراغ یکی از زیرشاخه های 
صنعت گردشگری؛ یعنی گردشگری 

جنگ رفتیم...
گردشــگری جنگ به عنوان یکی 
از شــاخه های پرجاذبــه در صنعت 
گردشگری طرفداران زیادی داشته و 
افراد بسیاری همه ساله در قالب تورهای 
مناطق جنگی از جاذبه های گردشگری 
جنگ دیــدن می کننــد. در ایران نیز 
فرصت های گردشگری فراوانی در این 
زمینه وجــود دارد که تاکنون کمتر به 

آن ها پرداخته شده است.
متاســفانه در طول تاریخ، شــاهد 
وقوع جنگ های بسیار در نقاط مختلف 
جهان بوده ایم. اما مشخصا بزرگترین 
جنگ دوران معاصر، جنگ جهانی دوم 

بوده است.
تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم بود 
که زمزمه های گردشگری جنگ بر سر 
زبان ها افتاد. ایده ای که وقتی مطرح شد، 
هدفی جز رونق دوباره مناطق جنگ زده 
و بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق 
نداشت اما بعد از مدتی وجهه تاریخی آن 
قوت گرفت و با بهبود وضعیت مناطق 
جنگ زده، به حاشیه دنیای گردشگری 

رانده شد.
گردشــگری جنگ، درواقع درون 
خود حــاوی یک تناقض نیز هســت، 
چون معمــوال همــه انتظــار دارند 
گردشگری همراه با شــادی و فراغت 
باشد. گردشگران معموال برای گذراندن 
اوقات خوش به مراکــز دیدنی و مفرح 
سفر می کنند. حداقل درنهایت به دیدن 
آثار تاریخی می رونــد. اما در یک کالم 
گردشگران با هدف تفریح و لذت بردن 
از وقت خود به گردشگری می پردازند. 
پس چرا اصال گردشگری جنگی باید 
مطرح شود؟ پاســخ به این پرسش را 
باید در روحیه ماجراجویانه و تنوع طلب 
انسان ها خصوصا گردشگران حرفه ای 
جســت وجو کرد. از طرف دیگر هدف 
گردشــگری جنگ در این است که با 
نشان دادن ویرانی ناشی از جنگ، حس 
جنگ ستیزی و عواطف انسان دوستانه 
را در گردشگران تحریک کند و از طرف 
دیگر موجب حفظ تاریخ حماسی یک 
ملت و کشــور شــود و درنهایت رونق 
دوباره ای به مناطــق جنگ زده بدهد. 
همه این اهداف می تواند در بهبود وضع 
زندگی مردم مناطق جنگ زده کمک 
شایانی کند. به طور مثال در مورد شهر ها 
و اســتان های جنگ زده باید گفت در 

کوچه  پس کوچه ها و خیابان های این 
شــهر ها هنوز هم خانه هایی هستند 
که سند زنده جنایت های ارتش بعثی 
صدام بر در و دیوارشان وجود دارد. قطعا 
هر گردشگری این خانه ها یا نخل های 
ســوخته را ببیند، پی به عمق فاجعه 
می برد و حقانیت مــردم ایران برایش 
زنده تر می شــود. از طــرف دیگر این 
خانه ها نمادی از ۸ ســال دفاع مقدس 
زنان و مردان ایرانی است که با پوست 
و گوشت و اســتخوان خود تا آخرین 
قطره خــون از سرزمین شــان دفاع 
کرده اند. این خود یــک تبلیغ بزرگ 
برای روحیه تســلیم ناپذیر ایرانیان در 
نزد هر گردشــگری اســت. اگر با یک 
برنامه ریزی درست نسبت به راه اندازی 
تورهای گردشگری جنگ در شهر ها 
و مناطــق جنگی اســتان های مرزی 
اقدام شــود، قطعا موجب واردشــدن 
سرمایه های بســیار برای بازسازی و 
بهبود وضع زندگی مردمان این منطقه 
می شود. گردشگرانی که به این مناطق 
جنگی می روند از نزدیــک با مردمان 
خونگرم آن آشنا می شوند و همه اینها 
در بلندمدت به توسعه پایدار این مناطق 

کمک می کند.
گردشگری جنگ در ایران

مدیریت کالن در بخش گردشگری 
باید فرصت ها را در کشــور شناسایی 
کرده و آن ها را در طرح جامع گردشگری 
کشــور بگنجاند. گردشگری جنگ و 
جاذبه های مرتبط با آن می تواند به عنوان 
یکی از فرصت های مناسب برای کشور 
محسوب شود که باعث می شود ساالنه 
بدون توجه به زمان خاص، گردشگران از 
مناطق جنگی بازدید کنند. گردشگری 
جنگ از شــاخه های تخصصی و مهم 
گردشگری اســت که با نشــان دادن 
ویرانی های ناشی از جنگ عالوه بر بیدار 
کردن حس جنگ ســتیزی و عواطف 
انسان دوستانه در گردشگران به حفظ 
تاریخ معنوی و حماسی یک کشورکمک 
می کند. جنگ تحمیلــی رژیم بعثی 
عراق علیه ایران یکــی از جنگ هایی 

است که برای گردشــگران قابل توجه 
است و فرهنگ شهادت و ایثار را می توان 
به عنوان یکــی از گزینه هایی که برای 
گردشگران اهمیت دارد به خوبی معرفی 
کرد. نسل ســوم انقالب و بعد از آن با 
چگونگی جنگ تحمیلی، رشادت ها، 
شهادت ها، ازخودگذشتگی ها و اتفاقات 
این جنگ تحمیلی به خوبی آشنایی 
ندارند؛ می توان با معرفی دفاع مقدس 
از طریق تورهای گردشــگری جنگ 
این فرهنگ را به نسل های بعد انتقال 
داد، البته این امر جز با فرهنگ سازی و 
نهادینه کردن گردشگری دفاع مقدس 

محقق نخواهد شد.
با بیان این میراث معنوی و ناملموس 
کشور، داستان دالوری جوانان ایران در 
پاسداری از وطن و از سوی دیگر رنج های 
مردم به خصوص ساکنان مناطق جنگی 
با صدای رســاتری به گوش جهانیان 
می رسد. بر اثر بمباران شیمیایی عراق 
در حلبچه، سردشت، پیرانشهر و دیگر 
مناطق، فجایعی رخ داد که تاکنون این 
مقاصد چنان که باید عرضه نشده اند و 
برنامه خاصی برای جذب گردشگران 
بین المللی به این مقاصــد نیز وجود 
نداشته است. کشور ما، ایران، با وجود 
داشتن بسیاری از ویژگی های الزم برای 
توسعه صنعت گردشگری، نتوانسته در 
این عرصه جایگاه واقعی خود را به دست 
آورد. از آنجــا که مدیران و مســئوالن 
دولتی نتوانســته اند به اهداف اصلی 
خود برسند؛ بازنگری و ایجاد تغییراتی 
در چارچوب ســازمانی این صنعت در 
کشــورمان ضروری به نظر می رسد. 
مردم مناطق جنگــی می توانند راوی 
جنگ باشند و اقدامات سودده حاصل 
از بازدید مناطق جنگی در شهرهایی 
چون خرمشهر توسط مردم همان شهر 

صورت گیرد.
خــاک، خرابــه، آوار... ایــن تنها 
هدیه ای است که گردشگری جنگ به 
بازدیدکنندگانش می دهد تا با تماشای 
فجایع انســانی عواطف بشردوستانه و 
جنگ ستیزی و کمک به همنوع را در 
آنها بیدار کند. گردشگری جنگ با تمام 
بهره ای که نصیــب دولت ها می کند؛ 

عایدی زیادی برای گردشگران ندارد. اما 
همین شاخه توریسم وقتی به مرزهای 
ایران می رســد، رنگ و بــوی دیگری 
می گیرد. تاریخ، معنویت و حماســه 
دستاوردهایی هستند که گردشگران 
جنگ در ایــران، از آوار مناطق جنگی 
نصیــب می برند تــا این شــاخه تلخ 
گردشــگری در ایران،  چارچوب های 
تازه ای پیدا کند. گردشــگری جنگ 
وقتی به مرزهای ایران می رسد؛ رنگ و 
بوی دیگری می گیرد. تاریخ، معنویت 
و حماسه دســتاوردهایی هستند که 
گردشــگران جنگ در ایــران، از آوار 

مناطق جنگی نصیب می برند.
در دوران جنگ تحمیلی که ۳ استان 
خوزستان، ایالم و کرمانشــاه به طور 
جدی درگیر جنگ بودند، آسیب های 
زیادی به این مناطق وارد آمد که حتی 
گذشــت زمان هم کمک چندانی به 
بهبود وضعیــت ایــن مناطق جنگ 
زده نکرد. این مهم تریــن بهانه رونق 
گردشگری جنگ در سال های اخیر بود 
که منسجم تین فعالیت مربوط به آن در 
 چارچوب کاروان های راهیان نور تعریف 
می شــد. کاروانی که با عبور از این سه 
استان، مناطق جنگ زده و آثار مادی و 
معنوی به جا مانده از دوران دفاع مقدس 
را به بازدیدکنندگان معرفی می کردند.

موزه دفاع مقدس
موزه انقالب و دفاع مقدس فرصت 
مناســبی برای معرفی و نشــان دادن 
دســتاوردهای دوران دفاع مقدس به 
عامه مردم است. این موزه ظرفیت های 
باالیی برای آشــنایی مردم با مباحث 
مربوط به انقالب و دفاع مقدس ایجاد 
کرده است. موزه مکانی است که با رصد 
گذشته و تاریخ یک ملت، با استفاده از 
ابزار هنر می کوشد حوادث، اتفاقات و 
فرازونشیب هایی را که آن ملت پشت سر 
گذاشته است به نسل آینده منتقل کند. 
مفهوم دفاع مقدس مفهومی متفاوت 
و مغایر با جنگ و جنگ طلبی اســت و 
دفاع مقدس از حیث ماهیت یک اتفاق 
متفاوت در طول تاریخ است. موزه انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس مسئولیت زنده 
نگه داشتن حافظه تاریخی مردم را دارد. 
کسانی که به این تاریخ اهمیت می دهند 
برای آینده و برنامه ریزی جهت ارتقای 
ارزش ها و پیشرفت جامعه ارزش قائل 
هســتند و نگاهی پویا به مسائل دارند. 
آنچه که می تواند دستمایه برای نسل 
آینده باشد آثاری اســت که می شود 
به عنوان موزه به آن نگریست. اصل بر 
حفظ و مراقبت و معرفی برای آیندگان 
است و قطعا این امر باید ادامه دار باشد. 
موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس 
رسالتی خطیر نسبت به موزه های دیگر 

دارد چون باید دو رکــن انقالب و دفاع 
مقدس را به صورت شایسته و مستند به 

نمایش بگذارند و از آن نگهداری کنند.
 باغ موزه انقالب اسالمی 

و دفاع مقدس
همه ایرانیان روایت هرچند کوتاهی 
از هشت سال دفاع مقدس شنیده اند؛ 
اما هیچ کدام دیداری نزدیک با فضایی 
که حتی شبیه به آنجا باشد و بتواند آن 
لحظات را تداعی کند نداشتند. باغ موزه 
دفاع مقدس تهران یک موزه رویدادی 
است. این مجموعه کامال هدفمند است و 
تنوع بسیار زیادی در سازه های آن وجود 
دارد. مطالعات اولیه پروژه این موزه در 
آذر ماه ۱۳۸۳ آغاز و طــرح اولیه طی 
جلسات متعدد بررسی شده و سپس 
در فروردین ۸4 به تصویب رسیده است.

ســپس طراحی موزه به مســابقه 
گذاشته شــد. 250 نفر در این مسابقه 
شــرکت کردند و 42 اثر به دبیرخانه 
تحویل داده شد. این موزه در شهریور ماه 
۱۳9۱ افتتاح شد. در اواخر سال ۱۳95 
باالخره این مکان با تغییرات در ساختار 
و اهدافش به »موزه انقالب اســالمی و 

دفاع مقدس« تغییر نام داد.
باغ دره موزه سراســر پوشــیده از 
گونه های مختلف گیاهی است. همه 
گونه گیاهی به کار رفته در طول مسیر 
یک ویژگــی مشــترک دارد و آن هم 
اســتفاده از گونه هایی اســت که عمر 
دائمی دارند و بسیاری از آن ها گیاهان 
دارویی هستند. همچنین یک دریاچه 
بسیار بزرگ با امکان نمایش فیلم روی 
آب احداث شــده کــه از ویژگی های 
منحصربه فــرد این باغ اســت. در این 
دریاچه بیش از ۱00 فــواره قرار دارد 
که شــب هنگام آغاز به کار می کنند و 
به محض روشن شــدن، تصاویری از 

رزمندگان را روی آب نشان می دهند.
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
یکی از جاذبه های گردشــگری تهران 
است که در کنار مجموعه هایی مانند 
باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، 
فرهنگستان های جمهوری اسالمی، 
باغ هنر و مصــالی تهران بــه عنوان 
قطب فرهنگی شــهر تهران در اراضی 
عباس آباد احداث شده است. این موزه 
با زیربنای000 205 متر مربع یکی از 
بزرگترین باغ موزه های کشور است که 
از بخش های مختلفی مانند تاالرهای 
هفتگانه، بــاغ راه، دریاچه مصنوعی، 
آبنمایش، ســالنهای آمفــی تئاتر و 
سراسرنما تشکیل شــده و با استفاده 
از تکنولوژی های دیجیتال ســعی در 
انتقال مفاهیم تاریخ انقالب اســالمی 
و دفاع مقــدس دارد. اولین مدیر عامل 
موزه سردار سرتیپ دوم پاسدار جواد 
خضرایی راد بــود. در حال حاضر علی 
اصغر جعفری با حکم سرلشکر محمد 
حســین باقری به عنوان مدیر عامل 
موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس 
انتخاب شده اســت. از ایــن مکان به 
عنوان بزرگ تریــن موزه جنگ جهان 

اسالم و مدرن ترین موزه غرب آسیا یاد 
شده است. 

 Holy Defense معمــاری
Museum توســط خانم مهندس 
ژیال نوروزی انجام پذیرفته است. یکی 
از نکات جالب در طراحی این مجموعه 
این اســت که مخاطب پــس از آن که 
فضاهای داخلی موزه را مشــاهده کرد 
در انتها به یک مسجد در ضلع شمالی 
می رســد و می تواند به بازدیــد از این 
مسجد نیز بپردازد. در مجموع، معماری 
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس را 
می توان جزو زیباترین موارد معماری 

در کشور دانست.
ساختمان اصلی موزه شامل ۸ تاالر 
است. تاالر آستانه که در واقع آستانه ای 
برای ۷ تاالر پیش رو محسوب می شود؛ 
به تصویرسازی در مورد مبارزات مردم 
ایران با رژیم پهلوی در دهه ۳0 شمسی 
تا ورود امام خمینی در بهمن ماه سال 
۱۳5۷ می پردازد. خود تاالر آســتانه 

شامل دو بخش می شود.
از تاالرهای دیگر مــوزه می توان به 
تاال حیرت و حقانیت اشــاره کرد. این 
تاالر نشانی از شوک و حیرت مردم ایران 
از آغاز جنگ تحمیلی است. تاالر دفاع 
نشان دهنده دفاع شجاعانه و بی باکانه  
مردم پس از شروع جنگ تحمیلی است. 
تاالر های آرامش، شــهادت، پیروزی، 
سرانجام و پروانه ها از دیگر تاالرهای این 
موزه به شمار می روند که تماشای آنها، 
به خوبی می تواند تاریخ دهه های اخیر 

کشورمان را برای شما نقل کند.
تا ۱۴۰۴ تمام مراکز استان ها صاحب 

موزه دفاع مقدس می شوند
سردار سرتیپ بهمن کارگر )رئیس 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس( در آئین افتتاح همزمان ۸ موزه 
دفاع مقدس در ۸ اســتان کشور اظهار 
داشت: امروز افتتاح نمایشگاه ملی موزه 
دفاع مقدس در تهران است که این موزه، 

موزه مادر دفاع مقدس در کشور است.
او گفت: تا سال ۱4004 همه مراکز 
اســتان های ایران موزه دفاع مقدس 
خواهند داشــت و در مجموع ۳6 موزه 
دفاع مقدس در ایران مورد بهره برداری 
قرار می گیرد که در برخی استان ها چند 

موزه داریم.

جایی که گردشگران خاک، خرابه و آوار نصیب می برند

گردشگری جنگ؛ مرحمی بر زخم های کهنه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مشهدالرضا شهر شعر و دین و تاریخ ) بخش نخست(
بهسراغحکیمسخنمیرویم

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

باالخره بعد از ســال ها فرصتی پیش آمد تا به 
مشهد برویم و کمی دل را آرام کنیم در کنار پنجره 
فوالد. پارسال چند روز تعطیل را غنیمت شمردیم 
تا از خراسان رضوی به خصوص مشهد بازدید کنیم. 
اغلب گردشگران مشهد را زائران تشکیل می دهند 
و البته تعدادی هم مانند ما به ســراغ جاذبه های 
دیگر این شهر زیارتی نیز می روند. صبح زود به راه 
افتادیم، صبحانه را در پارکی در سمنان خوردیم، 
نهار شاهرود بودیم و در نهایت عصر همان روز به 
مشهد رسیدیم. با کمک نقشه به سمت اقامتگاه 
رفتیم و پس از جا به جا کردن وســایل و خوردن 
یک چای داغ در چشم بر هم زدنی خواب مان برد. 
صبح بعد از صبحانه اولین جایی که رفتیم حرم امام 
رضا بود. به خاطر دارم که اوایل پاییز بود و هوا ابری. 
کمی در صحن حرم نشستیم و به زیارت مشغول 
شدیم. پس از آرام گرفتن و درد و دل کردن، از حرم 
خارج شدیم و تصمیم گرفتیم نهار را در کوهسنگی 
بخوریم. کوهســنگی و یا به عبارتی کوســنگی 
یکــی از قدیمی ترین و مشــهورترین مکان های 
گردشگری مشهد است که به دلیل وجود دو کوه 
سنگی مشرف به شهر به این نام خوانده می شود. 
قدمت کوسنگی تا جایی است که گفته می شود 
شــاه عباس در ۱6 ســالگی در همین مکان تاج 
شاهی به سر نهاده است. بعد از نهار و قدم زدن در 
کوسنگی به سراغ یکی دیگر از جاذبه های تاریخی 
مشهد رفتیم: آرامگاه نادر شاه افشار. پس به سمت 
چهارراه شهدا که مجموعه باغ موزه نادری و آرامگاه 

نادرشاه افشار در آنجا قرار دارد رفتیم. 

این مجموعه دارای دو ســالن موزه  است که 
آثار جنگــی و غیرجنگی مربوط بــه حکومت 
افشــاریان را به نمایش می گذارد. معروف ترین 
شــیء این مجموعه که در ذهــن بیننده باقی 
می ماند، مجسمه نادرشاه اســت که بر ستونی 
قرار گرفته اســت. از موزه نادری بیرون آمدیم و 
غروب آن روز را به شهرگردی گذراندیم. فردای 
آن روز بعد از صرف صبحانه عازم طوس شــدیم: 
شهر شــاعر شیرین ســخن ایران زمین، حکیم 
فردوسی. به آرامگاه ســفید فردوسی رسیدیم و  
با گفتن » به نام خداوند جان و خرد ... کزین برتر 
اندیشــه برنگذرد« وارد محوطه آرامگاه شدیم. 
باغی بزرگ و محوطه ای سرسبز که مقبره سفید 
و بزرگ و اســتوار حکیم فردوســی در میان باغ 
خودنمایی می کرد. وارد ساختمان آرامگاه شدیم 
که به موزه فردوسی تبدیل شده است. دور تا دور 
دیوارهایش داستان های شاهنامه نقش بسته اند و 
سکوتی عجیب در فضای آرامگاه حکمفرماست. 
نزدیک به یک ســاعت در کنار کسی ماندیم که 
به گفته خودش ۳0 ســال برای زنده نگه داشتن 
زبان مان تالش کرده است و شاید اگر هر روز هم 
روز گرامیداشت فردوسی نام بگیرد باز هم برای 

مردی چنین بزرگ کم باشد. 
بعد از آرامگاه فردوسی به سمت کالت نادری 
رفتیم. کالت نادر یا همان کالت، شهری است 
که در شمال شرقی مشهد واقع شده است و در 
زمان نادرشاه به عنوان پایگاهی نظامی و دژی 
نفودناپذیر برای او اهمیت داشــته است. او پس 
از فتح هند دستور ســاخت عمارتی را در کالت 
نادر داد که هم اکنون به عمارت خورشید یا کاخ 
خورشید مشهور اســت. به راستی که معماری 
این بنا بی شباهت به خورشــید نیست اما کاخ 
خورشید در آنســوی کوه های خراسان غریب 
افتاده  است. بعد از کاخ خورشید به سمت آبشار 
قره سو رفتیم. آبشارهای هشتگانه قره سو که در 
منطقه ای ییالقی و خوش آب و هوا در باال دست 
کالت نادری واقع شــده اند. هفته آینده ادامه 
سفرنامه مشــهد و آنچه در آبشار هیجان انگیز 

قره سو گذشت را پی می گیریم.

سفرنامه

خاک، خرابه، آوار... این 
تنها هدیه ای است که 
گردشگری جنگ به 

بازدیدکنندگانش می دهد 
تا با تماشای فجایع انسانی 

عواطف بشردوستانه و 
جنگ ستیزی و کمک به 

همنوع را در آنها بیدار کند. 
گردشگری جنگ با تمام 

بهره ای که نصیب دولت ها 
می کند؛ چیز زیادی برای 

گردشگران ندارد

گردشگری جنگ وقتی 
به مرزهای ایران می رسد؛ 

رنگ و بوی دیگری می گیرد. 
تاریخ، معنویت و حماسه 

دستاوردهایی هستند که 
گردشگران جنگ در ایران، 
از آوار مناطق جنگی نصیب 

می برند
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