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چكیده
یکی از موثرترین روشهای آشناسازی نسلهای آینده با دستاوردهای جنگ ،ایجااد و توسا فضااهایی
مثل باغ موزه دفاع مقدس و نمایش آثار فرهنگی -هنری جنگ برای گردشگران میباشد .آثار فرهنگی تولیاد
شده اسرای جنگی ایران در اردوگاههای عراق میتواند یکی از این جاذب های اثربخش باشد .لذا هدف تحقیق
حاضر ،توس گردشگری جنگ با استفاده از آثار فرهنگی و هنری اسرای جنگی ایران در اردوگاههاای عاراق
میباشد .جام آماری تحقیق شامل  243آزاده است ک از میان آنان با  20نفر (ب عنوان نمون آماری بخش
اول پژوهش) ،مصاحب ب عمل آمد همچنین جهت بررسی تاثیر آثار فرهنگی و هنری اسرای جنگی بر جذب
گردشگر س نوع پرسشنام محقق ساخت تنظیم شد .ساس باا اجارای برناما هاایی از ببیال نماایش آثاار
فرهنگی هنری تولید شده توسط اسرای جنگی ،پخش فیلم و سخنرانی ،پرسشانام هاای ماذکور در اختیاار
مردم (یک نمون  384نفری ب عنوان نمون آماری بخش دوم پژوهش) ،برار گرفت .برای آزمون فرضی هاا از
روش مدل م ادالت ساختاری استفاده شده است .نتایج حاصل از تجزی تحلیال دادههاا نشاان داد کا آثاار
فرهنگی و هنری اسرای جنگی ایران در اردوگاههای عراق ب صورت مساتقیم و در ساح بااالیی بار تارویج،
توس و جذب گردشگر تاثیر دارد.
واژههای کلیدی :صن ت گردشگری ،توسا
اردوگاههای عراق.
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مقدمه
افزایش و تنوع گون های گردشگری در جهان ،از ده  ،1990گون جدیدی با عنوان «گردشگری
تلخ» ب گون های رایج گردشگری افزوده شده اسات .در حاالی کا بخاش گساتردهای از محال اات
ادبیات گردشاگری در ماورد بازاریاابی ،مصارف و عرضا مقاصاد تفریحای ،شااد و سارگرم کنناده
گردشگری است .برخی محققان و نویسندگان گردشگری در جست و جاوی آنتای تزهاای تارا دی،
مرگ و جنگ هستند .در این میان گردشگری جنگ در برن بیستم ،یکی از زیر مجموع های مهم و
اساسی در گردشگریهای تلخ میباشد .بررسیها نشان میدهاد میلیاون هاا گردشاگر هار ساال از
مکانهای تاریخی مربوط ب جنگ در سراسر دنیا بازدید مایکنناد .عرضا و حتای تقاضاای ناین
گردشگری مفهومی کامالً صل طلبان د ارد ،هر ند اهداف تجاری و سیاسی نیز در آنها نهفت است.
بنابراین آثار ب جای مانده از جنگ در دنیای امروز ،این پتانسیل را دارد ک ب عامل انگیزشی مهمی
در گردشگری تبدیل شود .پیش بینی شده است گردشگری جنگ در برن  21نیز ن تنهاا یاک زیار
مجموع مهم در گردشگری تلخ خواهد بود ،خود تبدیل ب یکی از اناواع پار طرفادار گردشاگری در
جهان خواهد شد (اسمیت .)1377 1،آنچ گردشاگری جناگ را از ساایر اناواع گردشاگری متماایز
میکند ،جنب فرهنگای آن اسات کا در آن انتقاال مفااهیم فرهنگای ارزشامندی همچاون دفااع،
مقاومت ،حماس  ،همکاری ،فداکاری ،وطن پرستی و غیره امکان پاذیر مایشاود .تجربیاات کشاورها
نشان میدهد گردشگری جنگ میتواند ب عاملی برای توس ابتصادی تبدیل شاود .موضاوعی کا
اگر ب آن پرداخت شود ،در مدت کوتاهی میتواند کشور را با توسا ای پایادار برسااند و زمینا را
برای رشد فرهنگی و ابتصادی در دیگر جهات آماده کند (تی تا )1399 .2،این شااخ از گردشاگری
وبتی ب مرزهای ایران میرسد رنگ و بوی دیگری میگیارد .در ایاران پتانسایل هاای مت اددی در
گردشگری جنگ وجود دارد ک هر یک از آنها با توج ب ماهیتشان ب عنوان محصاول گردشاگری
جنگ میتوانند مورد توج برار گیرند .در حال حاضر ،میراث جنگ تحمیلی ایران و عراق مهمتارین
پتانسیل گردشگری جنگ در ایران میباشد .این جنگ ک از سوی عاراق آغااز و بار ایاران تحمیال
گردید از سال  1359تا  1367ب طول انجامید و در طول ایان هشات ساال کال کشاور و با ویاژه
مناطق شمال غرب و جنوب غرب درگیر این جنگ بودند و ب د از جنگ میاراث ارزشامند از آن با
جای ماند ک میتوان در توس گردشگری جنگ از آن بهره گرفت .احترام ب بربانیان جناگهاا با
ویژه ارج نهادن ب فداکاریهای فرماندهان ،سربازان و حتی غیر نظامیانی ک جان خاود را در جناگ
از دست دادهاند ،تقریباً وج مشترک تمامی ملل و فرهنگها مایباشاد و محادود با دیان و آیاین
خاصی نمیشود .در فرهنگ کهان و غنای ایرانای ،پاسداشات و تکاریم بهرماناان و ماداف ان مایهن
ریش ای دیرین دارد ،حماس سرایان پارسی گوی همواره در نکوداشت مقام این بهرمانان و سرداران
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و سربازان ،اش ار و بصاید نغزی سروده اند .در آموزه ها و ادبیات دینی ما نیاز شاهیدان و مجاهادان
هم ردیف مقام انبیا و اولیا شمرده شده و از ارزش فوق ال اده ای برخوردارند .در بیشتر فرهناگهاا و
ملل دنیا نیز این سنت دیرین وجود دارد (خاطری و اسماعیلی .)1389 ،بر همین اساس ،گردشاگری
جنگ ب عنوان یکی از بابلیتهای توس در استانهای درگیر جنگ تحمیلی در ایران جایگاه ویاژه
ای دارد .بیش از  28سال از اتمام جنگ میگذرد ،اماا آثاار آن را در ابصای نقااط شاهرهای مارزی
میتوان دید ،مناطق عملیاتی و یادمان های شهدا و باغ موزه های دفاع مقدس هناوز پابرجاا باوده و
یادآور رشادت و جنگاوری جوانان و فرماندهان این کهن سرزمین است و در این میان ،آثار فرهنگای
هنری تولید شده توسط آزادگان در اردوگاه های کشور عراق این ظرفیت را دارند تا مانند سایر آثاار
بابیمانده از جنگ ک گردشگران بسیاری را ب خود جذب می کنند ،مورد بازدید گردشگران مختلف
برار بگیرند .این نوع گردشگری میتواند کارکردهای اجتماعی و فرهنگی گونااگونی را در جام ا با
دنبال داشت باشد ک تسهیل در جریان هویت بخشی ب جام ب ویژه جوانان از جمل مهام تارین
آنهاست .از این رو محققین کوشیده اند تا اب اد این نوع گردشگری را م ین نمایند .لذا سوال محوری
در این پژوهش این است کا آثاار فرهنگای وهناری تولیاد شاده توساط اسارای جنگای ایاران در
اردوگاههای عراق شامل مواردی است و آیا این آثار می تواند بر توس و جذب گردشگرتاثیرگذار
باشد؟
مبانی نظری
گردشگری فرهنگی
اعتقادات دینی ،ملی و فرهنگی ما توج خاصی ب خالبیت ،ابتکار و حفظ و نگهداری میراث و
آثار فرهنگی و دفاع مقدس دارد .ارزشهای دفاع مقدس بخشی از ارزشهای اجتماعی در جام
اسالمی ،محسوب می شوند ک در مقحع زمانی خاصی ب عنوان ارزش محرح شده و حال با گذشت
زمان  ،اهمیت اشاع آنها مسئل ای اجتماعی است  ،و ب ارزشها ،فرهنگ و اصالتهای بر گرفت از
ایثار و شهادت در جام باید توج بیشتری شود .گردشگری فرهنگی ،نوعی از گردشگری است ک
گردشگر را ب فراگیری ،آموزش ،کنکاش و کسب تجرب درباره فرهنگ حال و گذشت جام مقصد
و مقایس آن با داشت ها و انگیزه های جام خود و دیگران وا می دارد و در وابع تجرب کیفی میان
گردشگر و محیط ،مورد بازدید برار میگیرد (رامشت و دیگران .)1390 ،گردشگری فرهنگی را
می توان نوعی گردشگری جهت آشنایی با آداب ورسوم ،میراث فرهنگی وهنری ،آثار وبناهای تاریخی
با اهداف آموزشی دانست (رضوانی .)19 :1386 ،گردشگری فرهنگی  1عبارت است از مسافرت افراد
از محل سکونت خود ب مکان هایی ک جاذب های فرهنگی دارد ،این جا ب جایی ب بصد کسب
اطالعات و برای ارضای نیازهای فرهنگی گردشگران انجام می شود(کاظمی.)184 :1385 ،
Cultural Tourism
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گردشگری با بشر و انگیزه ها ،خواست ها و نیازهای او ک بر گرفت از فرهنگ جام است – ارتباط
دارد ،تا جایی ک می توان گفت عامل اصلی گردشگری ،در وابع همین اختالف فرهنگ هاست
(ضرغام )391 : 1376 ،در عصرحاضر ،رابح ای دو طرف بین فرهنگ و گردشگری ب وجود آمده
است  .فرهنگ منب ی بسیار مهمی برای توس گردشگری محسوب می شود و گردشگری نیز سهم
زیادی در توس فرهنگی دارد(ریچاردز)17-9 : 2002 1،دیدگاه های جدید احتماالً ناشی از توس
دانش بشر درباره اب اد گردشگری می باشد؛ ون امروزه ثابت شده ک گردشگری پدیده ای با اب اد
گوناگون و پیچیده است(گان.)9-8 : 2002 ،2
گردشگری جنگ
امروزه ثابت شده ک گردشگری واب اً پدیده ای ندوجهی و بسایار پیچیاده اسات(گان،)1381 2
ک دارای اب ادمختلفی است ک یکی از آن ها گردشگری جنگ است ،عزیمت گردشگر باهدف بازدیاد
از جاذبا هاای منااطق جنگای ،باهادف کساب تجربا جدیاد ،ثبات وباایع و بارآوردن نیازهاای
فرهنگی -اجتماعی و م نوی خود می باشد( اساترانگ 3وهمکااران)570 ،1382 ،گردشاگری جناگ
میتواند ندجنب داشت باشاد .از یاک طارف سایاهی و پلیادی جناگافروزان را نشاان دهاد؛ در
موردجنگ  8سال ایران و عراق ،از یک طرف می تواندجنایتهای ر یام ب ثای صادام حساین را با
تمام جهانیان و گردشگران خارجی م رفی نماید و از طرف دیگر یاادآور رشاادتهای رزمنادگان در
جبه ها و مقاومت اسرا در اردوگاه های جنگی عراق و ازخودگذشتگیهای ماردم ایارانزمین بارای
دفاع از کشورشان باشد .گردشگری سیاه ،فرصت تجرب گردشگری آموزشی ،عاطفی و احساسی را با
دست می دهد ،بدین شکل ک پیامهای های مهمی را در خصوص رویدادهای گذشت منتقل میکناد.
همچنین نقش بالقوه عاطفی و درمانی دارد .نین جاذب هایی احساسات منفی نظیر تارس ،بیازاری،
ناراحتی ،افسردگی ،همدلی ،ترحم ،کین و انتقاام جاویی را برمای انگیزانناد .جنبا هاای عااطفی و
آموزشی تجرب گردشگری تلخ ،توسط عواملی تحت تأثیر بارار مای گیرناد کا شاامل اناواع تفاسایر
موجود ،اعتبار سایت و پوشش رسان ای می شود .تفسیر ،نقش مهمی در تجرب گردشگری تلاخ ایفاا
می کند و ابزار اصلی انتقال اطالعات ساایت با بازدیدکننادگان است(شاارپلی 4و اساتون.)1388 ،5
تحقیقات اخیر مقول های خاص بیشتری را مورد توج برار می دهد؛ مثل گردشگری مناطق جنگی،
گردشگری زندان ،گردشگری میراث ناخوشایند ،گردشگری اسارت و گردشاگری نسال کشای .ساایر
محققان گردشگری تلخ را نوعی گردشگری فرهنگی و میراث می دانند ،زیرا سرا هاای گردشاگری
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تلخ اغلب اهمیت فرهنگی و تاریخی باالیی دارند(تالو .)36 ،1384 ،1گردشگری تاریک یاا گردشاگری
تلخ ب بازدیدها و سفرهای ب مناطق و شهرهایی گفت میشود ک در م رض بالیاای طبی ای مانناد
زلزل  ،سونامی ،سیل و ...برار گرفت یا آثار جنگ ،حمالت تروریستی و ...در آنها وابع شده اسات یاا
مکانهایی ک ب د الیل غیرطبی ی ،احساس ترس ،هیجان و کنجکاوی گردشگر را بارای بازدیاد فارا
میخواند(لنون 2و فولی.)1376 ،3
اسارت
گرفتار شدن در دست دشمن ب شکل اسیر و سلب آزادی و شروع زندگی همراه با فشار روحی و
روانی و ابهام برای مدت زمانی نام لوم ،پرفشارترین و رنج آورترین دوران زندگی یک رزمنده است
(کرمی نیا ،و همکاران.)187-179:1386،
آثار فرهنگی و هنری اسرای جنگی ایران در اردوگاه های عراق
برخورداری از اوبات فراغت ،روحی ی خالق و شاداب جوانی و نوآوری اسرا در تنگنااترین شاکل
زندگی ی نی اسارت در کشور بیگان  ،انگیزهای بسیار بوی بود ک اسرا را ب سمت استفادهی بهین از
زمان و بهرهبرداری موثر از حدابل وسایل و امکانات موجاود در خلاق و ناوآوری اشایای ماورد نیااز
میکشاند .ک در ادام ب نمون هایی از آن ها اشاره می شود.
کالسهای مذهبی:
یکی از کالس هایی ک بیشتر از هم در اردوگاه هارواج داشت ،کالس های برآن بود :بر اسااس
مصاحب هایی ک از آزادگان ب عمل آمد اکثریت آنها بر تشکیل کالس های برانی ب صورت مخفی
یا دور از شمان سربازان عرابی در اردوگاه های مختلف م تقد بودند .این کالس ها بیشاتردر بالاب
آموزش روخوانی و روان خوانی ،تجوید ،مفاهیم وتفسیر برآن کریم در اردوگااه هاا رواج داشات .باا
توج ب اینک در هر آسایشگاه یک برآن بیشتر نبود ،هم باید در حفاظت از آن تالش می شاد وهام
باید ب ت داد بیشتر ی تکثیر می شد .در این خصوص کمال رضیان می گوید« :برای آموزش برآن با
کمبود برآن مواج بودیم ،برآنی را ک در آسایشگاه داشتیم را تبدیل ب سای جازن نماودیم و بارای
حفاظت از آن با استفاده از کارتن و پالستیک گوشت آن را صحافی نمودیم تا بدین وسیل دسترسی
ب برآن برای هم دوستان عالب مند با یاادگیری آماوزه هاای ایان کتااب مقادس فاراهم شاد»
(رضییان.)1395 ،
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کالسهای علمی :کالس های م ختلف علمی در اردوگاه هاا ،از اساتقبال خاوبی برخاوردار باود.
بهروز زیاری می گوید« :ما در اوایل اسارت هیچ گون ابزار آموزشی در اختیار نداشتیم ،از آنجائی کا
وبت اضاف داشتیم س ی میکردیم ک یزی یاد بگیریم اوایال بیشاتر با صاورت مباحثا ای کاار
میکردیم وگاهی روی خاک وگاهی از تک های گچ یا زغال روی سح سایمانی ویاا روی موزائیاک
می نوشتیم ویا از وب سوخت یا زغال روی کارتن می نوشاتیم ،در آن ایاام با ساختی درس ویاا
محلبی را یاد می گرفتیم .اما پ ازگذشت دو سال از دوران اسارت مان صلیب سرخ ب ار دوگااه ماا
آمد ومقدارکمی نوشت ابزار وکتاب در اختیار ما برار داد ،این کمک بزرگی ب ما بود وشرایط را برای
کسب علم ودانش مهیاتر نمود لذا افرادی ک از توان علمی باالتری برخوردار بودند برای بقیا عالبا
مندان دور از شم عرابی ها کالس برگزار می کردند .کاالس هاا در بالاب کاالس هاای زباان هاای
مختلف مثآل آموزش زبان عربی و انگلیسی وکالس های ریاضی  ،فیزیک ،شایمی ،ادبیاات فارسای و
غیره بود .اما از آنجائی ک ابزار آموزشی مثل خودکار ،مداد ،دفتر وکتاب بسیار محدود بود ،مجبور
بودیم از تمامی امکانات اولی موجود مثل کارتن های مختلف دارو ،بست های سیگار ،پاکت سایمان
وکارتن گوشت استفاده نمائیم .ب طور مثال کارتن گوشت را الی الی می کردیم وهر الی را توساط
کاس ای ک در آفتاب داغ می گذاشتیم اُتو می کشیدیم و پ از صااف شادن اروک هاای آن ،از
آنها دفتر ای در ست می کردیم وسس مورد استفاده برار می دادیم» (زیاری.)1395 ،
کالسهای هنری:
کالسهای مختلف هنری از ببیل :خحااطی ،نقاشای ،گلادوزی ،منجاوقدوزی و پولاکدوزی در
اسارت مورد استقبال اسرا برار می گرفت .یکی از این کالس ها ک پر روناقتار از هما باود کاالس
خحاطی بود .سیا ه مشق ،سحر ،لیسا (مورب نویسی) ،نست لیق تحریری ،نسخ و ثلث از جمل خاط
هایی بودند ک آموزش داده می شدند .سید رضی نبوی اشمی مای گویاد« :شایوه برگازاری ایان
کالس ها ب صورت انفرادی بود ک هر دو روز یک بار می رفتیم پیش یکی از دوستان ک استاد خط
بود ،خط ما را ک می کرد و سر مشق جدید ب ما می داد .ابزار خحاطی نیاز خودکاار والیا هاای
جدا شده از کارتن های مختلف ب عنوان کاغذ وگا هی دفتر هایی ک صلیب سرخ در اختیاار ماا
برار داده بود استفاده می شد» (نبوی.)1395 ،


ملزومات ضروری مورد نیاز ،ابتكارات و خالقیتها :ملزومات ضروری ساخت شده توساط

آزادگان در دوران اسارت شامل انواع اجاق نفتی ،دمکن غذا ،بیچی ،خاکانداز ،سفره غذا و  ....باوده
است .ک در براساس مصاحب های انجام شده با آزادگان ،ب توضی برخی از آنها پرداخت می شود.
ساخت المنت :نیاز ب آب گرم ،اسرا را واداشت ک با کار روی سیم المپهاا و راغهاای ساوخت ،
لول های بدیمی و بح اتی از حلب ،المنت درست نمایند.
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توپ ورزشی :با استفاده از ساق رمی کفشها و پوتینها ،اضالع موردنیاز بریده و با هام دوختا
میشد و شکل توپ ب خود میگرفت .از س عدد دستکش طبی باد شده نیز ب جای تیوپ این تاوپ
استفاده میشد .سرنگ پزشکی نیز ب کار سوزن باد میآمد .گلول کردن تک هایی از پتو یا پار نیز
نوع دیگری از توپهای ورزشی اول دوران اسارت بود.
اجاق نفتی :با استفاده از بوطیهای خالی رب گوجا و تهیا ی مقاداری گازوئیال از موتورخانا ی
اردوگاه ،اجاق نفتی درست میشاد .فتیلا ی آن نیاز از لباسهاای مسات مل تهیا میگردیاد .ایان
اجاقهای کو ک برای گرم کردن ای و غذا مناسب بود.
قاب عكس :با سباندن وبهای کبریت روی یکتک مقوا ،باب عک

ساخت

میشد.

سوزن دستساز :با بریدن تک ای از سیمهای خاردار و ساییدن آن روی کاف سایمانی آسایشاگاه،
سوزنهای ظریف خیاطی و کفشدوزی تهی میشد .میخهای فوالدی با کاار ساوزن خیااطی هام
میآمد .از سیمهای خاردار ،بالب جوراببافی نیز درست میشد.
دمپایی :با استفاده از ورقهای حلبی و بوطیهای شیر خشاک ،دمساایی تهیا میشاد .از نخهاای
بافت شده هم ب عنوان مهار دمسایی استفاده میشد .در ب ضی از موارد ،برشهایی از وب یا مقوا ،کار
کف دمسایی را انجام میداد.
لیف حمام :با بالب بافتنی ساخت شده از سیمخاردار و با استفاده از نخهای پتاو و حولا  ،لیفهاای
حمام مناسبی بافت

میشد.

ساخت آنتن تلویزیون :با مقداری سیم و ورق آلومینیوم ،برای تلویزیون آسایشگاه آنتنای تقاویتی
ساخت میشد تا بتوان ب شبک

ی سراسری سیمای جمهوری اسالمی دستیافت.

طناب :با بافتن رشت های نازک حول و پتوها ،طنابهایی درست میشد کا در برگازاری مراسام و
تئاترها بسیار مفید بود(ب نقل ازت دادی از آزادگان.)1394 ،
تهیه لباس راحتی با دشداشه :1دشداش ای ک عرابیها در اختیار اسرا برار مای دادناد ،باا یاک
برش از وسط آن یک پیراهن و شلوار درست می شد(شیرزاد.)1395 ،
حلقه و پالک :با پرداخت هنرمندان روی سک ها  ،پالکهای گردنبند ب شکل ماه ،هاالل و بلاب و
حتی گوشواره تهی می گردید و همچنین پیچ واشرهای شیرهای آب ،ب کاار اناواع انگشاتر میآماد
(عبداللهیان.)1393،


صنایع دستی :آزادگان در دوران اسارت باا توجا با عالب منادی و تواناییهاای فاردی با

کارهای صنایع دستی برای پر کردن اوبات فراغت و همچنین رفع نیازمندیهای خاود توانساتند باا
ب کارگیری مواد اولی در دسترس ،خالبیتهایی از خود ابداع کنندک مهمترین آنها ب شارح ذیال

 1دشداش (ب عربی :دشداش یا ثوب) لباسی است بلند ،راحت هم مردان و هم زنان ک اعراب آن را می پوشند.
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می باشد :ساخت آلبوم عک  ،سنگسابی ،تهی مهر نمااز ،سااخت تسابی  ،گلادوزی ،کیاف باافی،
تولیدکفش ،گیوهبافی.
ساخت آلبوم عكس :برای نگهداری عک های ارسالی از ایران ،آلبومهایی از مقوای گوشاتهاای
یخزده ،یا از وب و تخت تهی میشد .برای زیبایی کار ،روی پار ی جلد ،با نقاش و نگااری زیباا،
گلدوزی میشد .ج ب های پالستیکی سرم یا نایلونهای حاوی گوشات نیاز با کاار صافحات درون
آلبوم میآمد .شیرازهی آلبوم نیز با نخ و سوزن ب هم متصل میشد .از ج ب های دارو ،پاکت سایگار
و زرورق سیگار برای تزیین حاشی دور و نوشتن حروف و کلمات استفاده میشد (شیرزاد.)1395 ،
سنگسابی :سنگهای رنگی و زیبا ب کار ساخت گل ،ماهی ،پرنده ،بلب و تسبی میآمد .سااخت
کتاب ،مهر نماز و انگشتر و حلق  ،زنجیر و گردنبند ،انواع دیگر ایان هنار باود .کنادهکاری سانگها
ب وسیل ی سیمخاردار صورت میگرفت و برای سوراخ کردن سنگ ک تقریباً ساختترین مرحلا ی
آن بود ،از مت دستی ساخت شده از سیمخاردار استفاده می شد ( خالصی.)1395 ،
تهیه مهر نماز :از خاک نارم موجاود در اردوگااه گال با روش خااص آمااده مای شاد ،ساس

باا

استفاده از بالب هایی مثل بوطی کبریت ،مهر نماز تولید میشد (سیادت پور.)1395 ،
تسبیح  :از رایجترین صنایعدستی اسرا ،انواع ساخت تسابی باا ماواد موجاود در اردوگااه از ببیال
هست خرما ،وب ،سنگ و سر خودکار بوده است.
کیف بافی :انواع مختلف کیف از ببیل کیف نگهداری از برآن کریم ،کیاف پاول ،کیاف هماراه و...از
جمل تولیدات اسرا بودند( امیرعبداللهیان.)1395 ،
تولید کفش :ب د از اینک دمسایی مستهلک می شدند ،کف دمساایی وسایل مناسابی بارای سااخت
کفش بود .با استفاده از پار لباس ها ،نخ ،سوزن ،درفش ،کفی و دوک برای تابیدن نخ کفش مورد
نظر تولید و مورد استفاده برار می گرفت.
گیوه بافی :نخ گیوهها از بلوزهای نظامی مخصوص زمستان ک ب ب ضی از اسرا ت لق میگرفت و یاا
از نخ حول ها و نخ جورابهای مست مل ک ب خوبی تابیده میشد ،تهی میگردیاد؛ و از دمساایی با
جای کفی گیوه استفاده میشد .برای ساخت درفش هم از سایمخاردار اساتفاده میشاد .شاایانذکر
است ک مجازات نگهداری و داشتن درفش ازنظر نگهبانان ،بسیار سانگین بود(با نقال ازت ادادی از
آزادگان.)1394 ،


تولید نوشت افزار :در زیر ب برخی از آنها اشاره می نما ییم.

مداد :با استفاده از سرب یا زغال باطریهای سوخت شده ،مدادهای خاوبی تهیا میشاد (زاغیاان،
.)328 : 1369
روان نویس :با استفاده از پرمنگنات و سرنگ های مصرف شده رواننوی
اندیش برار می گرفت (زاغیان.)328 : 1369 ،

ساخت و در اختیار علم و
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نامههای نامریی :اسرا با استفاده ازآب پیاز ،نام هایی تنظیم می نمودند ک نوشت های آن ناامریی
می شد ،با حرارت دادن ب آن ،کلمات نمایان میشد (ج فری.)1395 ،
ساخت اسالید:با طراحای ،خحااطی و نقاشای روی کاغاذ روغنای و طلاق کاغاذهای شاکالتهای
خریداریشده از حانوت ،1اسالیدهای زیبایی ساخت میشد ک با نور راغ یاا شامع ،با راحتی روی
دیوارها نمایش داده میشد(ج فری.)1395 ،
تختهسیاه دستی :تکا ای از یاک مقاوا را با روغان آغشات میکردناد و تراشا هایی از صاابون
را روی آن میریختنااد و روی آناارا بااا نااایلون میپوشاااندند .بااا فشااار دادن بلاام یااا اشاایایی شابی
آن باار روی سااح پالسااتیک ،کلمااات و نوشاات ها نمایااان میشااد .بااا جاادا کااردن پالسااتیک از
سااح آغشاات ب ا روغاان و تراش ا های صااابون ،نوشاات ها پاااک میشااد تااا مجاادداً ب ا کااار آی اد
(حمزه.)1395 ،
جامدادی مخفی :داخل توپی خمیردندانهای مصرفشده و داخل بوطیهای پر از شایر خشاک و
همچنین حاشی ی پتوها ،جاهای مناسبی برای مخفی کردن خودکار یا مدادهای کو

ک بود.

ساخت مرکب  :باا خشاکا نادن بارگ گلهاا و حال نماودن آن در آب جاوش و یاا باا مخلاوط
نمودندودههای حمام با روغن مازوال ،مرکبی درست میشد ک ب کاار نوشاتن و خحااطی میآماد
(شماره های 3تا  9ب نقل از ت دادی از آزادگان.)1395 ،
برنامههای فرهنگی -اجتماعی:
سید رضی نبوی اشمی میگوید« :مهمترین برنام های فرهنگی -اجتماعی اسرا در دوران
اسارت ،شامل برنام های بزرگ داشت اعیاد اسالمی ،گرامی داشت ایام والدت ،ارتحال وشهادت ائم
اطهار و برگزاری مراسم دعا و مناجات بود .با توج ب اینک در اکثر اردوگاه ها حکومت نظامی حاکم
بود و تجمع بیشتر ازدو نفر ممنوع بود .از جمل برنام هایی ک توج خاصی میشد اعیاد ملی و
اسالمی بود .درعید نوروز در آسایشگاه برنام های ویژه ای داشتیم تا غم غربت را از هره بچ ها
بزداییم ،آسایشگاه را با امکانات اولی ای ک داشتیم تزیین وگروه های تئاتر و سرود آماده می کردیم
تا با برنام هایی شاد عید را جشن بگیریم .ب مراسم دعاهای کمیل ،ندب و زیارت عاشورا بسیار
اهتمام می ورزیدیم .دریک جمل بگویم ک تنها وسیل آرامش ما در آن شرایط خاص دعا وتوسل ب
ائم اطهار ع بود وعلت اصلی سالمت روح وروان ما همین برنام های فرهنگی بوده است» (نبوی
اشمی.)1395 ،

1

فروشگاه :اطاق کو کی در داخل اردوگاه ک هفت ای یک باربرخی از لوازم ضروری در آن ب فروش می رسید
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سایر اقالم فرهنگی:
نمایش سایر ابالم فرهنگی در دوران اسارت شامل نام  ،خاطرات ،کتاب ،مقاالت و  ....بوده است.
ک در ادام ب توضی ب ضی ازآنها پرداخت می شود.
در خاطرات سیدرضی نبوی اشمی آمده است ک « :ب خانوادههایمان گفت بودند ک فقط خبر
سالمتی خود را در نام ها اعالم نمایید و ب ما هم این نکت را تاکید می کردند و اگر در نام
هایمان اعالم موضع می کردیم شدیدا تنبی می شدیم ،ولی من در نام هایم آدرس را سیاسی می
نوشتم طوری ک آدرس اصلی ما ب شرح ذیل بود ،سمنان–شهمیرزاد روستای اشم ،منزل سید
ابوالحسن نبوی؛ اما من می نوشتم :سمنان– شهمیرزاد میدان امام خمینی ،مغازه صابری ،روستای
اشم ،کو شهید بهشتی ،منزل سید ابوالحسن نبوی ،با این شیوه پیام می دادم ک پشتیبان
والیتم .ب ضی وبتها ب صورت کنای وار مینوشتم ک سالم مرا ب مادر بزرگ ،ام لیال برسانید و
بگویید مرابب بابا بزرگ روح اهلل باشدک منظورمان «حضرت امام خمینی (ره) بود» (ابونوری و
همکاران.)1394 ،
کاربرد آثار فرهنگی هنری در اردو گاه های عراق:
اختراع و تولید انواع آثار هنری برای فروش ب عرابیها جهت خرید برخی از وسایل مصرفی،
اختراع و تولید انواع آثار هنری جهت هدی ب عرابیها جهت کاهش شکنج های جم ی و فردی،
اختراع و تولید آثار مختلف هنری جهت هدی ب خانوادههای خود ،مثل تولید یک پار گلدوزی
جهت هدی جشن تولد فرزندان خود ،افزایش م نویت مثالً :ساخت پرده گلدوزی شده ضری محهر
امام رضا(ع)ک با نخ های جدا شده از حول گلدوزی شده وبا آب جوش و پوست پیاز ،زرین شده بود.
طی مراسمی این پرده در م رض دید اسرا برار میگرفت و باعث میشد بچ ها بی ا ختیار اشک
بریزند ،حفظ ت ادل روانی اسرا از طریق تولید آثار دستی ،ون این سرگرمی باعث جهت دار کردن
ذهن و مانع تفکر منفی بود.
پیشینه تحقیق
سهرابی و بروجنی )1392( ،در محال ای ب شناخت دستاوردهای گردشگران داخلی در بازدید
از مناطق جنگی ایران پرداختند ،آنها بیان کردند ک این تحقیق با هدف شناخت مهمترین
دستاوردها و مزایای بازدید از یک سایت مربوط ب جنگ در ایران با بهرهگیری از رویکرد منف ت
محور انجام شده است .نتایج تحقیق حاکی است ک «دستاورد م نوی» مهمترین دستاورد بازدید
مناطق جنگی در کشورمان است .رجبی ویازرلو )1393( ،ب بررسی وض یت گردشگری جنگ در
ایران و ارائ استراتژی برای توس آن پرداختند و بیان نمودند ک عوامل نوستالژیک و فرهنگی
عوامل اصلی انتخاب این مناطق برای گردشگری و بازدید بوده است ،و همچنین اکثریت نمون های
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تحقیق آن را ب عنوان یکی از حوزههای گردشگری محرح کرده اند ک در آینده نیز جایگاه خود را
حفظ می کند .محمود زاده وهمکاران )1395( ،ب شناسایی و اولویت بندی عوامل انگیزشی رانشی و
کششی مؤثر در توس ی گردشگری جنگ پرداخت واظهار داشتند ک  :ک در بین عوامل انگیزشی
رانشی باالترین رتب ها ب ترتیب مربوط ب جستجو ،ت امالت اجتماعی ،عوامل روانشناختی و در
نهایت عوامل فیزیکی است .در بین عوامل انگیزشی کششی نیز اولویتها مربوط ب عوامل
نامحسوس و سس عوامل محسوس است .صادبلو )1395( ،در محال ای ب شناسایی عوامل
انگیزشی مشارکت کنندگان در گردشگری جنگ (مورد :استان خوزستان) پرداخت وگفت ک نتایج
ب دست آمده نشان می دهد ک متناسب با گروه های گردشگری جنگ ،تفاوت عوامل انگیزشی بین
این گروه ها با یکدیگر وجود دارد .رازبی و همکاران )1395( ،در محال ای ب گردشگری جنگ:
تحلیل کیفی سفر راهیان نور ب مناطق عملیاتی پرداختند ،آنها بیان کردند ک نتایج حاصل از کد
گذاری ند گان منجر ب شکل گیری مدل نظری تحقیق با محوریت مفهوم گردشگری جنگ شده
است .یافت های حاصل از تحقیق نشان می دهد ک  :تجرب سفر راهیان نور از طریق انتقال
ارزش های جنگ ب نسل جدید ،موجب شکل گیری یا بازتولید حافظ فردی و جم ی مثبت از
جنگ در جام خواهد شد .لنون و فلوی ( ) 1379تاکید میکنند این در نوع خاص از گردشگری،
انگیزهی گردشگران از انتخاب این مکا نها و همچنین رفتار آنها ب همراه ابدام و توجهی ک نسبت
ب مکانها و جاذب های سیاه گردشگری دارند ،دارای اهمیت بسیار است.
مدل مفهومی تحقیق :مدل محلوب مدلی است ک آیین تمام نمای اجزای اصلی و عمده
پدیده موردنظرباشد،اگر درست همانندواب یت مفصل وپیچیده نیست ولی با نشان دادن روابط
اصلی اجزان وآثارآنها وسیل ای ساده و مناسب دراختیارتحلیل گر می باشد (الوانی )54 : ،1379،بر
این اساس ،با توج ب هدف اصلی تحقیق حاضرک در بر گیرنده بررسی توس گردشگری جنگ با
استفاده از آثار فرهنگی وهنری اسرای جنگی ایران در اردوگاه های عراق می باشد در نمودار شماره
( ،)1ک بیانگر مدل مفهومی تحقیق است ،روابط بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابست ب
تصویر کشیده شده است.
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نمودار -1چهارچوب مفهومی مدل تحقیق
(منبع :نگارندگان بر اساس مبانی نظری تحقیق)

روش شناسی تحقیق
این تحقیق ،از نوع پژوهش های توصیفی -همبستگی مایباشاد کا جهات بررسای تااثیر آثاار
فرهنگی وهنری اسرای جنگی ایران بر جذب گردشگر س نوع پرسشنام محقق ساخت تهیا شاد.
سس با اجرای برنام هایی از ببیل نمایش آثار فرهنگی هنری تولید شاده توساط اسارای جنگای،
پخش فیلم و سخنرانی ،پرسشنام های مذکور در اختیار مردم (یک نمون  384نفری )برار گرفت ،از
داده های حاصل از این پرسشنام های تکمیل شده برای آزمون و ارزیابی تاثیرات عوامل مختلاف در
توس گردشگری در بالب ده فرضی استفاده شده است .در این تحقیاق ،بارای بررسای متغیرهاای
مورد محال وسنج ش روایی سازه ازتحلیل عاملی تاییدی و بارای آزماون فرضای هاای تحقیاق از
روش مدل م ادالت ساختاری استفاده شده است.
روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری متغیرهای تحقیق
الف) روایی  :در این تحقیق برای ت یین روایی ابزار اندازه گیری از روایی محتوا استفاده شده اسات.
برای ب دست آوردن روایی پرسشنام ها با بهرهگیری از نظرات و راهنماییهای اساتید و متخصصان،
سواالت این پرسشنام مورد بررسی برار گرفت واصالحات الزم در آنها اعمال گردید.
ب) پایایی :در این تحقیق ب منظور ت یین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده اسات .در
این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنام ها ،یک مرحل پیش آزمون انجام گرفت .بدین صورت ک
ابتدا ت داد  30پرسشنام در جام ی مورد نظار توزیاع و جماعآوری گردیاد و پا از واردکاردن
دادهها ،با استفاده از نرم افزار  SPSSضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسب گردید .نانچ نتایج با
دست آمده این آزمون بیشتر از مقدار 70درصد باشد ،میتوان نسابت با پایاایی دادههاای تحقیاق
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اطمینان حاصل نمود .همچنین روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی در نرم افزار لیزرل نیز
مورد تائید برار گرفت است.
جدول - 1تحلیل عاملی تائیدی
متغیرها

AVE

C.R

عوامل فرهنگی

0/66

0/88

عوامل هنری

0/65

0/87

ترویج وتوسعه و جذب گردشگ

0/68

0/92

(منبع :نگارندگان بر اساس محاسبات تحقیق)

محابق جدول فوق با توج ب اینک  AVEهر س متغیر بزرگتر از  0/50شدهاند و از طرفی هما
بارهای عاملی هر س متغیر نیز بزرگتر از  0/50شدهاند پ روایی سازه مورد تائید برار میگیرد.
ب) پایایی :پایایی ترکیبی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی در نرم افزار لیزرل محاساب شاده
است .محابق جدول فوق ون ضریب پایایی ترکیبای( )C.Rبارای هار سا متغیار بزرگتار از 0/70
شدهاند پ پایایی ترکیبی پرسشنام نیز مورد تائید برار میگیرد.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

جدول -2توصیف آماری محاسبات آلفای کرونباخ جهت روایی و پایایی پرسشنامه
متغیر مكنون (غیر مشاهده
نوع
متغیر غیر مكنون (مشاهده پذیر) آلفاکرونباخ
پذیر)
متغیر
برگزاری کالسهای مذهبی
عوامل فرهنگی
مستقل
0/742
برگزاری کالسهای علمی
عوامل فرهنگی
مستقل
0/717
برنام های فرهنگی -اجتماعی
عوامل فرهنگی
مستقل
0/864
نمایش سایر ابالم فرهنگی
عوامل فرهنگی
مستقل
0/818
برگزاری کالسهای هنری
عوامل هنری
مستقل
0/785
نمایش صنایع دستی
عوامل هنری
مستقل
0/728
نمایش ملزومات ضروری ساخت شده
عوامل هنری
مستقل
0/833
نمایش ابتکارات و خالبیتها
عوامل هنری
مستقل
0/853
تبلیغات واطالع رسانی
ترویج وتوس و جذب گردشگر
وابست
0/833
وجود پارک موزه های دفاع مقدس
ترویج وتوس و جذب گردشگر
وابست
0/873
اماکن مذهبی وباستانی
ترویج وتوس و جذب گردشگر
وابست
0/775
راه های دسترسی ب منحق
ترویج وتوس و جذب گردشگر
وابست
0/867
وجود فرهنگ پذیرش گردشگر
ترویج وتوس و جذب گردشگر
وابست
0/754
درمنحق
وجود مناطق طبی ی
ترویج وتوس و جذب گردشگر
وابست
0/779
وابسته

منبع :یافت های تحقیق.

ترویج وتوسعه و جذب گردشگر

کل پرسشنامه

0/727
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بنابراین با توج ب نتایج ب دست آمده برای ضرایب آلفای کرونباخ میتاوان گفات کا ساواالت
پرسشنام از پایایی الزم جهت سنجش دادههای مربوط ب مسئل تحقیق برخوردار میباشاند .اون
ضرایب آزمون فوق برای هر یک از متغیرها بیشتر از 70درصد میباشد.
جدول  -3تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای تحقیق
متغیر

عوامل فرهنگی

عوامل هنری

ترویج ،توسعه و جذب گردشگر

بار عاملی

ضری

معناداری

نتیجه

0/84

11/94

تائید

0/79

10/44

تائید

0/82

11/39

تائید

0/80

10/88

تائید

0/86

12/37

تائید

0/80

10/90

تائید

0/77

10/21

تائید

0/81

11/08

تائید

0/85

12/10

تائید

0/85

12/16

تائید

0/82

11/43

تائید

0/78

10/28

تائید

0/84

11/88

تائید

0/81

11/19

تائید

(منبع :نگارندگان بر اساس محاسبات تحقیق)

محابق جدول فوق با توج ب اینک هم بارهای عاملی هر س متغیار بزرگتار از  0/50شادهاناد
همچنین با توج ب اینک هم ضرایب م ناداری بزرگتر از  1/96شده اند پ هم فرضیات تحقیاق
مورد تائید برار میگیرند ب عبارت دیگر ابزار تحقیق حاضر روا است.
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بررسی مدل ساختاری فرضیههای اصلی تحقیق

نمودار -2مدل در حالت تخمین استاندارد

نمودار  -3مدل در حالت ضرای

معناداری
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جدول  -2نتایج فرضیههای تحقیق (براساس مدل معادالت ساختاری)
فرضیه

ضری

نتیجه

))T-value

متغیرهای مستقل

متغیرهای وابسته

اصلی اول

0/80

6/05

عوامل فرهنگی

ترویج ،توس و جذب
گردشگری

رد فرض
()H0

اصلی دوم

0/75

6/27

عوامل هنری

ترویج ،توس و جذب
گردشگری

رد فرض
()H0

فرعی اول

0/80

10/92

برگزاری کالس های
فرهنگی

ترویج ،توس و جذب
گردشگری

رد فرض
()H0

فرعی دوم

0/77

11/81

برگزاری کالس های
علمی

ترویج ،توس و جذب
گردشگری

رد فرض
()H0

فرعی سوم

0/78

11/77

برنام های فرهنگی -
اجتماعی

ترویج ،توس و جذب
گردشگری

رد فرض
()H0

0/63

8/63

ابالم فرهنگی

ترویج ،توس و جذب
گردشگری

رد فرض
()H0

0/84

10/27

برگزاری کالس های
هنری

ترویج ،توس و جذب
گردشگری

رد فرض
()H0

0/73

9/43

نمایش صنایع دستی

ترویج ،توس و جذب
گردشگری

رد فرض
()H0

0/68

12/09

نمایش ملزومات ضروری
ساخت شده

ترویج ،توس و جذب
گردشگری

رد فرض
()H0

0/79

8/51

نمایش ابتکارات و
خالبیت ها

ترویج ،توس و جذب
گردشگری

رد فرض
()H0

فرعی
چهارم
فرعی پنجم
فرعی
ششم
فرعی هفتم
فرعی
هشتم

استاندارد

آزمون

 H1ها مدعی این هستند ک عوامل فرهنگی و هنری بر ترویج ،توس و جذب گردشگری جناگ
با تاکید بر آثار فرهنگی وهنری اسرای جنگی ایران در اردوگاههای عاراق ،تااثیر م نااداری دارد .بار
اساس جدول شماره  8-4با توج ب شرایط ضریب استاندارد محلوب باین متغیرهاای تحقیاق ،و باا
توج ب  tب دست آمده ک بزرگتر از  1/96میباشد ،لذا کلی  H0ها رد و  H1هاا تأییاد مایگردناد.
پ می توان نتیج گرفت ک کلیا عوامال فرهنگای وعوامال هناری ،بار تارویج ،توسا و جاذب
گردشگری جنگ با تاکید بر آثار فرهنگی وهنری اسرای جنگی ایران در اردوگااه هاای عاراق دارای
تاثیر مستقیم ،مثبت و م ناداری می باشند .از این رو کلی فرضی هاای پاژوهش ماورد تأییاد بارار
میگیرند.
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نتیجهگیری و پیشنهادات:
در پژوهش حاضر با یک رویکرد نوآوران در حوزه گردشگری جنگ ،مدلی ارائ شد تا بار اسااس
آن با بهرهگیری از آثار فرهنگی و هنری اسرای ایرانی در اردوگاههای عراق ،بتوان ب توس و تارویج
گردشگری جنگ ابدام نمود .در وابع مدل ارائ شده در تحقیق حاضر ،مدلی تلفیقی است ک سا ی
کرده است بین گردشگری جنگ و گردشگری فرهنگی -هنری پیوندی منحقای بربارار نمایاد .عادم
وجود مدل های مشاب در مبانی نظری و تجربیات مشاب در سایر کشورها از یک ساو و ویژگایهاای
منحصر ب فرد ف الیتهای فرهنگی و هنری اسرای ایرانی در اردوگااههاای عاراق از ساوی دیگار ،از
جمل مشکالت پیشروی تحقیق حاضر بود ک البتا مایتاوان از نقااط باوت پاژوهش حاضار نیاز
محسوب نمود ،را ک برخورد علمی با دستاوردهای  8سال دفاع مقادس و نظریا پاردازی در ایان
حوزه ،از مهمترین ضرورتهای امروز کشور است .نتایج تحلیل دادهها نشان داد ک آثار و برنام هاای
فرهنگی و هنری اسرای ایرانی در اردوگاههای عراق میتوانند در جذب گردشگر و توس گردشگری
جنگ مؤثر باشند .دلیل این تأثیر میتواند جذابیتهای موجود در آثار و برنام های فرهنگی و هنری
آزادگان باشد .این جذابیتها متأثر از خالبیتهای نهفتا در آنهاا ،ناشاناخت باودن شارایط دشاوار
زندگی در اردوگاهها برای بازدید کنندگان ،امکان آشنایی با تاریخ دفااع مقادس بصاورت ملماوس و
تجسمی ،بازنمایی عینی وبایع ،حوادث و سبک زندگی اسرای ایرانی در اردوگاههای عراق است .البت
تاکنون خاطرات آزادگان عمدتاً ب صورت کتابهای داستانی ب رشت تحریر درآمده و این کتاابهاا
س ی کردهاند مردم را با حوادث ،وبایع و سبک زندگی آزادگان در اردوگاههای عراق آشنا سازند و تاا
حد زیادی هم در وصول ب این هدف موفق بودهاند ،اما پر واض است ک مخاطبین کتابها ،محدود
بوده و افراد خاصی از طریق محال میتوانند آگاهیهای الزم را کساب نمایناد ،اماا نماایش آثاار و
برنام های فرهنگی و هنری آزادگان در فضاهایی همانند پارک موزههای دفاع مقدس ون ب صورت
عینی و تجسمی هستند ،میتوانند برای آگاهی بخشی ب تمام ابشار جام مفیاد باوده و در جاذب
گردشگران داخلی و خارجی بسیار مؤثر باشند .جذب گردشگران در حوزه دفاع مقدس و ب ویاژه در
موضوع آزادگان میتواند ارائ دهندهی الگوی مناسبی برای نسلهای آینده باشد تا زندگی در شرایط
دشوار را فرا گیرند ،با محدودیتها مبارزه نمایند ،از امکانات و منابع محدود ب صورت بهین استفاده
نمایند و برای رفع موانع پیش رو راهکارهای خالبان بیابند .بنابراین پیشنهاد میشاود بارای نماایش
آثار و برنام های فرهنگی هنری آزادگان در پارک موزههای دفاع مقدس و فضاهای مشاب با اساتفاده
از فناوریهای پیشرفت و ب روز اهتمام ورزیده شده و تا این آثار از بین نرفت اند ،ابادامات عملای در
این خصوص با سرعت مناسب انجام شوند .عالوه بر این ب سایر محققان توصی میشود تا باا بهاره-
گیری از الگوی ارائ شده در این تحقیق ،ابدام ب انجام پژوهشهای مشاب در حوزه دفااع مقادس و
گردشگری نمایند و این ظرفیت عظیم بالقوه را ب ف لیت در آورند.
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