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استقرای روایتی راهیان نور
از دیدگاه آیت اهلل خامنهای (مدظلهالعالی)
حمیدرضا قائدعلی
تاريخ دريافت5831/51/51 :
تاريخ پذيرش5831/10/01 :

چکیده

هدف این مقاله ارائه تصویری کلی از راهیان نوور اوا اهوری ییوری از ایانوام مقوا مبرو ره وری(مدظلوه)
است؛ ارای این منرور  812مورد از ایانام مبر له مورد اررسی قورار یرتوت کوه در نهایوت  108یوااری
منتخب از میان  63سخنرانیها استخراج یردید و اا روش استقرای روایتی ،ایانام مبرو لوه موورد تهایوه و
تحلیل قرار یرتت .یاتتههای پژوهش در قالب پون روایوت کلوی 1 :و ظرتیوت اوارا البوادی دوران دتوا
مقدس  8و زندی نگهداشتن دوران دتا مقدس اه عنوان راه رد حقیقی نروا  6و راهیوان نوور  4و یادمانهوای
دتا مقدس  5و تقدیر از زائران راهیاننور ،سامان یاتت و این روایت کلی نشان میدهد راهیان نوور ماهیتوا
سفری زیارتی است و جلوییری از تراموشی و تحریف دتوا مقودس اوه عنووان ینهینوه عروی تواریخی
انقالب اسالمی و دوران مباصر ایران ضرورم تداو راهیوان نوور را ایهواب موی کنود .زائوران ،اادموان،
راویان و یادمانها عناصر اصلی سازندی راهیان نور هستند که اا حذف هر کدا از ایون عناصور ،راهیوان نوور
هویت اود را از دست میدهد .ه چنین نتای این تحقیق نشان میدهد زندی نگداشتن یواد شوهدا و دوران
دتا مقدس دستاورد اصلی راهیان نور است.
کلید واژهها :راهیان نور ،یردشگری جنگ ،دتا مقدس ،مقا مبر ره ری(مدظله).

 1و دانشهوی دکتری مدیریت سیست ها .دانشگای جامع اما حسین( )

hamidreza_ghaedali@yahoo.com
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مقدمه

در دهه اایر ،اق ال و اشتیاا اه حضور در مناطق عملیاتی دوران دتا مقدس از سوی اقشار مختلف
مرد  ،آهنگ و رشد تاایندیای داشته است (احمدی و محمدی 115 :1636 ،توا  )140و اوا یذشوت
سه دهه از شکلییری اردوهوای راهیوان نوور ،سواحنه حودود پون میلیوون نفور در قالوب کاروانهوا و
اودروهای شخصی عاز زیارم یادمانهای دتا مقدس در اسوتانهای اوزسوتان ،ایوال  ،کرمانشوای،
ارومیه ،آذراایهان غرای ،هرمایان و اوشهر میشوند .از همین دید ،راهیان نوور ،ااتکوار و نووآوری
موتقی از ج هه ترهنگی انقالب اسالمی در موضو یردشگری است که توانسته است اا اهریییوری
از ترهنگ ایثار و شهادم در ترهنگ عمومی و نسل جوان کشور تأثیر اساایی اگذارد و اه یکوی از
جریانهای اساسی ترهنگی کشور ت دیل شود (قائودعلی و همکواران .)28 :1635 ،پون دوری حضوور
مقا مبر ره ری(مدظله) در میان زائوران راهیوان نوور در سوالهای  1636در یادموان شورا کوارون،
 1623در یادمان تتح الم ین 1625 ،در یادمان دهالویه 1621 ،در یادمان دو کوهه و  1632در یادمان
شلمچه توجه ویژی ایشان اه موضو راهیان نوور را نشوان مویدهود (قائودعلی و لییفوی )8 :1636 ،و
یادآوری میکند که یاد و ااطرام دوران دتا مقدس نه تنهوا در سوینه مورد  ،الکوه در اواحترین
سیح ممکن حاکمیت ،زندی و جاوید است (محمودزادی و همکاران.)1636 ،
اه رغ اهمیت موضو راهیان نور و درک اهمیت آن توسط مسئوحن کشوری و لشکری ،هنووز
تصویری شفاف و ادون ااها و ته مشترکی دراارۀ کلیام راهیان نور وجود نودارد .هو چنوین ایون
ااها در میان نخ گان نیا وجود دارد؛ از ایون رو تحقیقوام انگشوتشوماری اوا موضوو راهیوان نوور
صورم پذیرتته که ایشتر اه جائیام راهیان نور پردااته است.
از این رو هدف این پژوهش ارائه تصویری کلی از راهیان نور اا اهری ییری از ایانام مقا مبرو
ره ری(مدظله) است .پرسش اصلی این تحقیق ع ارم است از:
استقرای روایتی راهیان نور از دیدیای مقا مبر ره ری(مدظلهالبالی) چیست؟
در دستیاای اه هدف تحقیق و پاسخ اه سؤال اصلی اا اهکارییری استقرای روایتی از ایانوام مقوا
مبر ره ری(مدظله) همت یما ردی شد و در ادامه پس از ادایام ،و پیشوینه پوژوهش ،روش تحلیول
محتوای کیفی (اا رویکرد استقرایی) توصیف ،و ار م نوای آن یاتتوههوای پوژوهش ارائوه مویشوود و
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نتیههییری صورم میپذیرد.
ادبیات پژوهش
روایت

صاح نرران زاانشناسی ار حسب مکت های یونایون ،تباریف متبددی از روایت میرح کردیاند.
ابضی مانند روحن اارم ،روایت را اه مبنی عا و کلی آن در نرر دارند و آن را در تما جلویهای
ترهنگ اشری مانند ادایام داستانی ،ادایام نمایشی ،سینما ،تکاهی ،تاریخ ،ا ر و یفت ویو،
متهلی میدانند (پروینی و ناظمیان 126 :1623 ،تا  )806و ارای روایت را در سادیترین و عامترین
تبریف ،ایان متنی میدانند که قصهای را ایان میکند و قصه یویی دارد .اسکولا و کالگ در
کتاب ماهیت روایت آن را این یونه تبریف کردیاند« :کلیه متون ادای را که دارای دو اصوصیت
وجود قصه و حضور قصهیو است ،میتوان یك متن روایی دانست» .ال ته حضور قصه یو میتواند
آشکار یا ضمنی ااشد (ااوم 2 :1631 ،تا  )10در تبریفی دیگر آمدی است که روایت یکی از
اشکال چهاریانه الق نوشتار است (سه نو دیگر ع ارم است از احث کردن ،توصیف نمودن و
تفسیر کردن) (مقدادی )833 :1632 ،و در حوزی ادایام داستانی ،روایت ع ارم است از نقل
حادثه واقبی یا ایالی یا سلسله پیوستهای از حوادث از دهان یك راوی (کادن.)853 :1620 ،
ال ته ااید میان روایت و شرح و وصف حالتها ،کیفیتها و موقبیتها تمایا قائل شد .روایت،
شامل مهموعه داستانهایی است که در ضمن روایت نقل ،و در االل آن ،حوادث اه ترتیب
ااصی انتخاب و تنری میشود .دامنه روایت اسیار یستردی است و تنها اه ادایام داستانی محدود
نمیشود؛ از کوتاهترین نقل حادثه یا عنوانهای کوتای ا ری تا الندترین آثار تاریخی ،شرح احوال،
ااطرام ،سفرنامه ،رمان ،منرومه ،غال ،حماسه ،داستان کوتای و سایر یونههای داستانی ،سینما،
ت لیغام و حتی داستانهایی را در نیا ار میییرد که در زندیی روزمری درااری اود و دیگران
تبریف میکنی (توحن.)8 :1623 ،
تباریفی که تا کنون در مورد روایت ارائه شد ار تبریف علمی در رشته زاانشناسی ناظر است؛ اما
در محاورام عمومی ،روایت همانیونه که در ترهنگ مبین آمدی اه مبنای « 1و نقل کردن میلب،
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ا ر یا حدیث  8و نقلِ ا ر و حدیث از پیغم ر یا اما » است .کلمه روایت در عل الحدیث ار نو
ااصی از کال و یبنی کال مبصو و اطالا یشته است .روایت در عل الحدیث هریای اه صورم
میلق اه کار رود اه مبنای حدیث است و هریای اه صورم مضاف و مثل روایه الحدیث و اه کار
رود ،مفهو مصدری پیدا میکند و اه مبنای نقل کردن است؛ ه چنین در اردوهای راهیان نور اه
کسی که ااطراتی از دوران دتا مقدس نقل میکند ،راوی مییویند و اه مضامین دتا مقدس
روایت یفته میشود که توسط روای نقل میشود.
در جمب ندی ااید یفت کلمه روایت در این پژوهش از سه دیدیای ،اار مبنایی دارد:
«استقرای روایتی راهیان نور» حاصل اه ه پیوستن یااریهایی منتخب از میان ایانام مقا مبر
ره ری(مدظله) است که میتوان هر کدا از این یااریها را میااق تباریف زاانشناسی ،روایت در
نرر یرتت.
در «استقرای روایتی راهیان نور» میتوان مقا مبر ره ری را راوی دتا مقدس در نرر یرتت.
اا توجه اه جایگای مرجبیت و وحیت تقیه آیتاهلل اامنهای(مدظله) ،ایانام مبر له ناشی از
شناات و استن اط ایشان از قرآن کری و سیری اهل ایت است و در نتیهه ایانام ایشان را در سلسله
مرات ی نادیك اه روایت از دیدیای عل الحدیث می توان در نرر یرتت.
گردشگری جنگ

یردشگری امروزی جایگای قاال مالحرهای را در ترایند توسبه از آن اود کردی است .اسیاری از
کشورها اا تالش ارای تروی الگوها و انوا مختلف یردشگری در صدد کسب ماایای اازارهای
یردشگری جهانی و منیقهای ارای اویش هستند .در این میان ،تارغ از مناتع مادی یردشگری،
یکی از مهمترین کارکردهای آن انتقال ارزشهای اومی و ترهنگی کشور یا اجتما است.
یردشگری تاریك یکی از انوا یردشگری است که نقش قاال توجهی را در کسب این ترصتها
ایفا میکند و اود ،انواعی دارد و از جمله مهمترین آنها یردشگری جنگ است (صادقلو:1635 ،
 122تا  .)802یردشگری سیای ادین یونه تبریف میشود :سفر اه مکانهای مرت ط اا مرگ،
مصی ت و ویرانی .از زمانی که مرد قادر اه مساترم اودند ،این نو از یردشگری همواری یکی از

69

استقرای روایتی راهیان نور از دیدگاه آیت اهلل خامنهای(مدظلهالعالی)

یونههای شنااته شدی اودی است (شارپلی و استون .)18 :8003 ،1ه اکنون مناطق مرت ط اا جنگ
ااریترین یروی جاذاههای یردشگری در دنیا است؛ اه عنوان مثال محل ارجهای تهارم جهانی
در نیویورک (یروند زیرو )8در سال  6/5 ،8003میلیون اازدید کنندی داشته است و ه اکنون یکی
از دی جاذاه یردشگری ارتر شهر اه شمار میرود (کنگ .)34 :8011 ،6در مثالی دیگر ترانسه در
سال  8018اا  155مکان یاداود و موزی جنگ 3/8 ،میلیون نفر یردشگر را اه اود جذب کرد که
درامدى االغ ار  45میلیون یورو داشت (تیلیپ )63 :8018 ،4و پیشاینی شدی است که در قرن 81
یردشگری جنگ اه یکی از انوا پرطرتدار یردشگری در جهان ت دیل اواهد شد (شارپلی و
استون .)12 :8003 ،5در ادامه ار اساس مروری که ار تحقیقام و صفحام مهازی متبدد صورم
یرتته ،تهرستی از یادمانهای جنگ و جاذاههای یردشگری جنگ ارائه شدی است.
جدول  :فهرست یادمانهای جنگ و جاذبههای گردشگری جنگ
کشور

یادمانها و جاذبهها گردشگری جنگ
9

توضیحات

ـ منطقه عمليات سرنوشتساز نرماندى
9
ـ منطقه نبرد سم
9
ـ منطقه نبرد وردان
فرانسه
6
ـ منطقه نبرد موز آرگون
ـ يادمان و قبرستان دومون
ـ يادمان ويمى (يادمان ملى سربازان كانادايى)

 6/2ميليون نفر گردشگر را به خود جذب
كرد كه درامدى بالغ بر  45ميليون يورو
.)1 :
داشت (فيليپ ،

ـ موزه جنگ جهانى اول
ـ يادمانهاى جنگ در منطقه ايپر
بلژيک
ـ مراسم روزانه يادبود
ـ گورستانهاى جنگ

بلژيک به قبله گردشگرى جنگ معروف
است؛ چرا كه گردشگرى جنگ عمالً از اين
كشور آغاز شد (حيدری ،نجفیپور: 6 ،
 9تا .) 5
1. Sharply & Stone
2. Grand zero
3. Kang
4. Philip
5. Sharply & Stone
6. D-Day
7. Battle of Somme
8. Battle of Verdun
9. Meuse- Argonne Battle
10. Dumont Ossuary and Cemetery
11. Canadian National Vimy Memorial
12. Philip
13. Last Post ceremony
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ادامه جدول  :فهرست یادمانهای جنگ و جاذبههای گردشگری جنگ
یادمانها و جاذبهها گردشگری جنگ

کشور

توضیحات

ـ منطقه نبرد گاليپولى (نزديک به  310يادمان حفظ و نگهداری اين منطقه بر عهده
يادمان از قربانيان نبرد گاليپولی و قبرستان سازمان بريتانيايی كميسيون قبرستانهای
تركيه
مشترک المنافع است (حيدری و نجفیپور،
كشته شدگان اين نبرد)
 9 : 6تا .) 5
ـ مراسم روز ششم آگوست (يادبود قربانيان
بمباران اتمى يا مراسم يادبود صلح )
ـ موزه يادبود صلح هيروشيما
ژاپن
ـ پارک صلح 1و يادمانهاى آن
5
ـ گنبد اتمى
ـ يادمان ساداكو

شهر هيروشيما اولين شهر جهان است كه
امريكا در جنگ جهانى دوم آن را هدف
بمباران اتمى قرار داد و از قطبهاى
گردشگرى در ژاپن به شمار میرود (وثوقی،
 5 : 99تا .) 9

ـ موزه جنگ در هتل مركزی هانوی
ـ تونلهای كوشی( 9شهر هوشيمين)

بيشتر به دليل سابقه دو جنگ معروف در
فهرست مقاصد پرطرفدار گردشگرى جنگ
در دنيا قرار گرفته است:
مبارزه با استعمار فرانسه و نبرد معروف
دين بين فو
جنگ ويتنام و امريكا (خاطری: 96 ،
.)9

ـ شهر ولگاگراد( 9استالينگراد) و منطقه نبرد
9
تاريخی استالينگراد
روسيه
6
ـ منطقه نبرد كورسک
شهر سن پترزبورگ (لنينگراد )

صنعت گردشگری در روسيه تا حد زيادی
وامدار جنگ جهانی دوم است (حيدری و
نجفیپور 9 : 6 ،تا ) 5

ويتنام

راهیان نور

کشور ایران اا توجه اه سااقه دتا مقدس هشت ساله در این زمینه ،توان اسیاری دارد اهیونهای که
1. Gallipoli
2. Peace Memorial Ceremony
3. Hiroshima Peace Memorial Museum
4. Peace Park
5. Nuclear Dome
6. Ku Chi Tunnels
7. Volgograd
8. The Battle of Stalingrad
9. The Battle of Kursk
10. Leningrad

استقرای روایتی راهیان نور از دیدگاه آیت اهلل خامنهای(مدظلهالعالی)

هر ساله کاروانهای اسیاری از اازدیدکنندیان اا انگیایهای مختلف اه اازدید از مناطق جنگی
اوزستان و ااغ موزیهای جنگ واقع در این مناطق اقدا میکنند (صادقلو 122 :1635 ،تا .)802
یردشگری جنگ در میان مرد ایران اا تب یری کامال متفاوم و متضاد اا ادایام رای در جهان و
در مقاال یردشگری سیای اا عنوان «راهیان نور» نامیدی میشود و این از تفاوم ریشهای در نگای اه
جهاد و جنگ حکایت میکند (قائدعلی و همکاران 21 :1635 ،تا .)100
اازدید از مناطق جنگی در ایران همامان اا دوران دتا مقدس ویژی اانوادی شهدا و رزمندیان
صورم مییرتت؛ اما شرو «اردوهای راهیان نور» اا این عنوان را ااید پس از دوران دتا مقدس
دانست که اا جوشش مردمی و حمایت نیروهای مسلح شکل یرتت که اکنون موضوعی تراییر و
مه در عرصه یردشگری کشور است و اه جریانی ترهنگی ت دیل شدی است (قائدعلی و لییفی،
 1 :1636تا  .)81اصیالح راهیاننور از سال  1633اه طور عمومی در سیح جامبه میرح شد.
هرچند کاروانهای اعاامی ارای اازدید مناطق عملیاتی ،عناوین دیگری را ارای اود اریایدی اودند
مانند«کاروان زیارتی کراالی ایران»« ،راهیان سرزمین نور»« ،راهیان سرزمین عشق» ،اطالا عمومی
«راهیان نور» جلوی و ماندیاری ااصی پیدا کرد (محمودزادی و همکاران110 :1636 ،تا.)183
ه اکنون راهیان نور از امری تصلی (ایا نوروز) و اا جغراتیوایی محودود (اسوتان اوزسوتان) اوه
جریانی ترهنگی در طول سال ت دیل شودی و در هفوت اسوتان کشوور (اوزسوتان ،ایوال  ،کرمانشوای،
کردستان ،آذراایهان غرای ،اوشهر و هرمایان) در  54یادمان دتا مقدس پهنه یسترانیدی است.
پیشینه پژوهش

میالبام اارجی در زمینۀ یردشگری جنگ اه لحاظ موضوعی و نو نگای اه یردشگری جنگ و
دتا مقدس اا موضو این پژوهش ش اهت و ارت اط چندانی ندارد؛ از این رو از اررسی این دسته
از میالبام صرف نرر شد و تنها اه اررسی مقاحم و پایاننامههای داالی مرت ط اا موضو مقاله
اکتفا ،و تفاوم این مقاله اا میالبام پیشین توضیح دادی شدی است.
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جدول  :2مقاالت علمی و پژوهشی با موضوع راهیان نور
ردیف

عنوان

نویسندگان

شناسايی عوامل انگيزشی مشاركت
كنندگان در گردشگری جنگ
(مورد :استان خوزستان)

صادقلو

برنامه ريزی و
توسعه
گردشگری

65

شناسايی و تبيين نقطه اهرمی
فرهنگی در مديريت يادمانهای
دفاع مقدس

قائدعلی و
همكاران

پاسداری
فرهنگی انقالب
اسالمی

65

شناسايی ،اولويتبندی و تعيين
عوامل مؤثر بر انگيزهها و نيازهای
گردشگری دفاع مقدس

احمدی و
محمدی

مطالعات
راهبردی بسيج

6

برنامهريزی و
توسعه
گردشگری

6

الگوی پارادايمی اردوهای راهيان
نور

قائدعلی و
لطيفی

پاسداری
فرهنگی انقالب
اسالمی

6

شناخت دستاوردهای گردشگران
 9داخلی در بازديد از مناطق جنگی
ايران

سهرابی و
ضرغام
بروجنی

مديريت اسالمی

6

گونهشناسی بازديدكنندگان
مناطق جنگی ايران و نقش آن در
9
انتقال فرهنگ پايداری دفاع
مقدس

ضرغام
بروجنی و
سهرابی

پاسداری
فرهنگی انقالب
اسالمی

6

تأثير اردوهای راهيان نور بر نگرش
 9رفتار شناختی دانشجويان نسبت
به شهادت

مسعودی و
نوغانی

تربيت اسالمی

6

اثر بخشی قدرت نرم برنامههای
راهيان نور

ابيا و خانی

قدرت نرم

6

گردشگری تلخ
(با تأكيد بر گردشگری جنگ)

وثوقی

مطالعات
جهانگردی

99

شناسايی و اولويت بندی عوامل
انگيزشی رانشی و كششی مؤثر در محمودزاده
1
و همكاران
توسعه گردشگری جنگ (مورد:
استان خوزستان)
5

6

فصلنامه

سال انتشار صفحه
99
تا 9
 9تا

5
تا 1

تا 6

تا

19
تا 99

 95تا

تا 11
 6تا
9
5
تا 9

استقرای روایتی راهیان نور از دیدگاه آیت اهلل خامنهای(مدظلهالعالی)

جدول  :3پایاننامهها و رسالههای مقاطع تحصیالت تکمیلی با موضوع راهیان نور
ردیف

عنوان

دانشجو

محل انتشار

سال انتشار

پاياننامه كارشناسی ارشد :ارزيابی عوامل مؤثر
در ايجاد انگيزه و رضايت گردشگران جنگ

رجبیمقدم

دانشگاه سمنان ـ
دانشكده مديريت

6

پاياننامه كارشناسی ارشد :نقش موزههای
جنگ در جذب گردشگر (مطالعه موردی :باغ
موزه دفاع مقدس)

مهريزی

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مركزی
ـ دانشكده مديريت

6

پروژه كسر خدمت سربازی :سنجش ميزان
رضايتمندی زائران از كيفيت و كميت خدمات
ارائه شده در راهيان نور (مطالعه موردی
راهيان نور جنوب  6ـ )6

قائدعلی

پاياننامه كارشناسی ارشد :راهيان نور به مثابه
 1گردشگری ميراث فرهنگی :مستندسازی
تجربيات سياستی

دعائی

پژوهشگاه علوم و
معارف دفاع مقدس

6

دانشگاه امام
صادق(ع) ـ دانشكده
مديريت

6

دانشگاه عالمه
پاياننامه كارشناسی ارشد :عوامل و زمينههای
نوده فراهانی طباطبايی ـ دانشكده
 5فرهنگی شكلگيری كاروانهای راهيان نور
مديريت

6

پاياننامه كارشناسی ارشد :دستاوردهای
 9گردشگران داخلی در بازديد از مناطق جنگی
ايران
پاياننامه كارشناسی ارشد :دفاع مقدس و
 9توسعه گردشگری در استان خوزستان

سهرابی

نورانی

دانشگاه عالمه
طباطبايی ـ دانشكده
مديريت

1391

دانشگاه آزاد اسالمی
علوم و تحقيقات ـ
دانشكده مديريت

1389

اررسی مقاحم و پایاننامهها در حوزی راهیان نور نشان میدهود ایون تحقیوق از حیوث موضوو و
روششناسی تحقیق کامال متفاوم و دارای نوآوری است.
روششناسی پژوهش

این تحقیق اا اهریییری از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی راه ری شدی است .روش تحلیل
محتوای کیفی در اراار روش کمّی ،سیح ااحتری از انبیافپذیری و االقیت دارد و از مسیر
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مارپیچی ،غیرایی و تاقد ترمت ااص ع ور میکند (محمدپور )110 :1630 ،و منیق استقرایی از
جاء اه کل و از دادیهای تهرای اه سمت نرریه حرکت میکند (ت ریای 105 :1636 ،تا .)162
روش تحلیل محتوای استقرایی از اولین روشهای کیفی ،و زمانی میرح است که دیگر روشهای
پدیدارشنااتی و یا روش نرریه م نایی ،1رشد چندانی نداشت (هالوی .)65 :1333 ،8این روش
جستهو ارای دستیاای اه یك نرریه اصلی ،ساات یك مدل یا توسبه مفهومی را دن ال میکند
(هسیوتنگ و شانن 1832 :8005 ،6تا .)1821
نتای این تحقیق اه صورم روایت کلی منسه از کنار ه قرار یرتتن یااریهای منتخب ایانام
مقا مبر ره ری(مدظله) در سیری منیقی اهوجود آمدی است از همین دیدیای نا «استقرای
روایتی» در عنوان مقاله اه کار اردی شدی است .ال ته نمونهای کاهشیاتته از استقرای روایتی را
میتوان در نگارش اط داستان 4در «نرریه م نایی» مشاهدی کرد .نگارش اط داستان ،ترایند
دستهاندی از طریق یادنوشتهای شخصی در زمینۀ اتکار نرری اا اهریییری از اتصال مقولههای
تحقیق است (دانایی ترد 53 :1624 ،تا  .)30یك اط داستان در واقع شرحی انتااعی از پدیدی
محوری تحقیق است که از یکپارچهسازی ،اه وداخشی و از کنار ه قرار یرتتن یااریهای
منتخب ،مفاهی اساسی و مقولههای مه در سیری منیقی و ش یه اه انشا و داستان اه وجود میآید
(استراوس و کوراین.)38 :1332 ،5
اه طور االصه ارای دستیاای اه استقرای روایتی از ایانام مقا مبر ره ری در موضو راهیان
نور در قالب نمودار  1اه صورم یا اه یا مراحل ذیل طی شدی است:

1. Grounded Theory
2. Hollowey
3. Hsieu-Fang & Shannon
4. Story line
5. Strass & Corbin

1

استقرای روایتی راهیان نور از دیدگاه آیت اهلل خامنهای(مدظلهالعالی)

مرحله اول
شناسايی گزارههای منتخب از ميان بيانات

مرحله دوم

دسته بندی گزارههای منتخب و استخراج مضمونها
مرحله سوم
جانمايی مضمونها در يک سير منطقی و تنظيم داستان اوليه
مرحله چهارم
جانمايی گزارههای منتخب بر مبنای داستان اوليه
مرحله پنجم
خوانش نهايی و پيوسته سازی (تنظيم استقرای روايتی)
نمودار  :روند تدوین استقراری روایتی در بیانات مقام معظم رهبری(مدظله)

جامبه آماری پژوهش تما ایانام مقا مبر ره ری(مدظله) دراارۀ دتوا مقودس و راهیوان نوور
است که اا نمونهییری هدتمند تا دستیاای اه اش ا نرری 812 ،مورد از ایانام مبر له مورد اررسی
قرار یرتت که در نهایوت  108یوااری از میوان  63سوخنرانی منتخوب اسوتخراج ،و اورای آسوانی در
مراجبه اوانندی اه اصل ایانام از یك نشانگر (تاریخ ایانام) ابد از هر یااری منتخب اسوتفادی شودی
است.
جدول  :4فهرست بیانات مورد استفاده در تحقیق
رديف

تاريخ

عنوان
پيام به مراسم تشييع و تدفين شهدا در دانشگاه الزهرا(س)

6 ۹ ۹

بيانات در يادمان شهدای شرق كارون

6 ۹ ۹ 9

بيانات در ديدار با مسئوالن راهيان نور

6 ۹ ۹ 9

1

بيانات در ديدار برخی از دست اندر كاران كتاب لشكر خوبان

6 ۹ 9۹ 5

5

بيانات در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری

6 ۹ 9۹ 1

9

بيانات در دانشگاه امام حسين عليهالسالم

5

6 ۹ ۹
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ادامه جدول  :4فهرست سخنرانیهای مورد استفاده در تحقیق
رديف

تاريخ

عنوان

9

بيانات در ديدار اقشار مردم و خانواده شهدا و ايثارگران

6 ۹ ۹

9

بيانات در اجتماع مردم گيالن غرب

6 ۹ 9۹

6

بيانات در ديدار جمعی از شعرای آيينی

6 ۹ ۹ 5

بيانات در ديدار شاعران و ذاكران اهل بيت(ع)

6 ۹ ۹

بيانات در منطقه عملياتی فتحالمبين

96۹ ۹

بيانات در ديدار فعاالن عرصه هنر دفاع مقدس

99۹ 9۹ 1

بيانات در جمع تعدادی از خانوادههای شهدا

99۹ ۹

1

بيانات در ديدار خانوادههای شهدا و ايثارگران كردستان

99۹ ۹

5

بيانات در ديدار خانوادههای شهدا و ايثارگران خراسان

99۹ ۹ 9

9

بيانات در ديدار جمعی از رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس

95۹ 9۹ 6

9

بيانات در ديدار كاروانهای راهيان نور در دهالويه

95۹ ۹ 5

9

بيانات در ديدار پيشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره گويان

91۹ 9۹

6

بيانات در ديدار جمعی از ايثارگران و خانوادههای شهدا

91۹ ۹

بيانات در ديدار جمعی از نخبگان علمی

9 ۹ 9۹ 5

بيانات در ديدار جمعی از خانوادههای شهدای استان همدان

9 ۹ 1۹ 9

بيانات در پادگان دوكوهه

9 ۹ ۹ 6

بيانات در ديدار جمعی از مديران و فعاالن فرهنگی دفاع مقدس

96۹ 9۹ 9

1

بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان سپاه

99۹ 9۹ 1

5

بيانات در ديدار زائران شلمچه

99۹ ۹ 9

9

بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی

99۹ 6۹ 5

9

بيانات در ديدار شركت كنندگان در همايش آسيبشناسی انقالب

99۹ ۹ 5

9

بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان سپاه

99۹ 9۹ 1

6

بيانات در ديدار جمعی از خانوادههای شهدا

99۹ ۹ 9

پيام به مناسبت روز تجليل از شهدا و ايثارگران

95۹ 9۹ 5

بيانات در خطبههای نماز جمعه

9 ۹ 9۹ 5

بيانات در ديدار جمعی از ايثارگران و خانوادههای شهدا

9 ۹ 9۹

بيانات در ديدار جمعی از خانوادههای شهدای استان لرستان

9 ۹ 5۹

1

ديدار مسئوالن و نويسندگان و هنرمندان دفتر هنر و ادبيات مقاومت

5

پيام به مناسبت نهمين سالگرد جنگ

9 ۹ 1۹ 5
99۹ 9۹

9

استقرای روایتی راهیان نور از دیدگاه آیت اهلل خامنهای(مدظلهالعالی)

یافتههای پژوهش
روایت یک :ظرفیت خارقالعاده دوران دفاع مقدس

ذایری تاریخ یذشته و حوادث یذشته را از عایاترین ذاایر ادانید .آن را م ادا مورد غفلت قرار
دهید که این غفلت ،اسارتهای ااریی اه اار اواهد آورد .سبی اسیاری از دشمنان این است که
این یذشته هر نسل یبنی این همان اتتخارام ،این همان تهراهها و این همان دستاوردها تاصله
ایندازند؛ او را ایریشه کنند او را از اودش و از یذشتهاش قیع نمایند و اا او م ارزی کنند
 .1632/03/84هشت سال جنگ اایستی تاریخ ما را تغذیه کند .ما ااید از آنچه که در این هشت
سال جنگ اتفاا اتتادی ،آن روحیه مقاومت ،آن روحیه تداکاری همرای اا ااالص و همانی که
حقیقتا در عرصههای جنگ ما وجود داشت و استفادی کنی  .1630/04/85ایران ،امروز هرچه دارد و
در آیندی هرچه اه دست آورد اه ارکت اون این شهیدان است .1632/01/02
مسئله دتا مقدس و آنچه در این دوران اروز کرد ،یك مسئله عادی نیست؛ ارای همه ملتها
این طور است؛ در مورد ملت ما اه دحیل یونایون ایشتر از دیگران است؛ لذا این را نمیشود جاو
روال عادی زندیی ملتها اه حساب آورد .دوران دتا مقدس ارای ملت ما ظرتیت و موقبیتی اود
که این ملت اتواند اعماا جوهری اودش را در ااباد مختلف نشان دهد و نشان داد .1624/03/61
هشت سال دتا مقدس از لحاظ زمانی هشت سال اود؛ اما از لحاظ استمرار مبنوی و تکری و
ترهنگی ممکن است قرنها ادامه داشته ااشد .حماسهای که در دتا مقدس اه وجود آمد ،انگیایای
که پشت سر این حماسه وجود داشت ،ریا حوادثی که در این مدم اتفاا اتتاد ،اینها چیاهایی
نیست که در ظرف دی سال و پانادی سال و ایست سال تما شود .یکی از امانتدارها شما هستید؛ ااید
این امانت را حفظ کنید؛ ااید منتقل کنید  .1630/06/85هشت سال دتا مقدس ما صرتا یك امتداد
زمانی و تقط یك ارهه زمانی نیست؛ ینهینه عریمی است که تا مدتهای طوحنی ملت ما میتواند از
آن استفادی کند؛ آن را استخراج کند و مصرف کند و سرمایهیذاری کند .حادثه عری این هشت
سال ،مهموعهای است از صفام واح ،ترهنگهای پسندیدی و اریایدی و ممتاز ،عقاید و مبارف
واحی ی که ملت ما در طول تاریخ ارث اردی یا استبدادش را در اودش حفظ کردی اودی که اا
انقالب اسالمی این استبدادها اروز کرد .یك ینهینهای از همه اینهاست  .1622/03/84عرصههای

9
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دتا مقدس را ن اید تراموش کرد؛ پیروزیهایی را که جوانان شما در میدانهای دشوار اه دست
آوردی اند ،ن اید اگذارید تراموش شود؛ این پیروزیها اسیار اارگ است؛ تقط پیروزی در یك
جنگ و پیروزی ار یك دشمن متهاوز نیست؛ پیروزی ار دنیای استک ار قهار ج ار جهانی است که
وقتی میایند در یك نقیه حساس دنیا مثل ایران ،ملتی اه پا ااسته و استقالل اود را در زیر سایه
دین اهدست آوردی است ،احساس میکند همه محاس ام او غلط از آب درآمدی؛ لذا اا همه وجود
اه میدان م ارزی اا این ملت میآید  .1624/06/06آنچه مه است این است که ملت ایران این مقیع
تاریخیِ حساس و مقیع دتا مقدس و را هریا تراموش نکند و سالهای پرمحنت ،ولی پراتتخار
دوران جنگ تحمیلی را هریا از یاد ن رید  .1623/01/11یاد حماسه دتا مقدس ااید همیشه در
کشور ما ااقی اماند و جاودانه ااشد .ابضیها اواستند ،سبی ه کردند که یاد دوران دتا مقدس
و آن شهاعتهای اارگ و آن عرمتها را اتدری کمرنگ کنند و از یادها ا رند .اینها ایر نادانسته
این کار را میکنند ،غفلت ااریی دارند؛ ایر ه ادای نکردی دانسته است که ایانت است .یاد
دتا مقدس ،یاد شهیدان ،ااید همیشه در این ملت ما و جامبه ما زندی اماند  .1622/06/06یکی از
کارهایی که اه نرر من ترض و واجب است ،این است که شما جوانها حاقل تاریخ جنگ را
اخوانید؛ حاح تاریخ انقالب ،یك اردی دورتر است ،تاریخ جنگ را که نادیکتر است ،ا ینید.
قضایای جنگ را ادانید .از آنچه که در دوران هشت سال دتا مقدس در ایران اتفاا اتتادی ،میلع
اشوید .1633/18/15
روایت دو :زنده نگهداشتن دوران دفاع مقدس به عنوان راهبرد حقیقی نظام

یکی از وظایف مه مسئوحن زندی نگهداشتن حماسه و اتتخار آترینی شهیدان است .1623/08/83
همانیونه که اما عایا ترمودند ،حفظ آثار جنگ در ابضی از شهرها و مناطق جنگی در شمار
وظایف مه کنونی است .این کار و اازسازی یادیارهای دوران مقاومتِ پیروز و تشکیل موزی
جنگ ،ااید در ارنامههای دولت و سازمانهای نرامی قرار ییرد  1632/03/60و ایر من از شهدا
احترا میکن  ،ایر اظهار ااالص اه اانوادیهای شهدا میکن  ،این صِرف یك احساسام اشك
و االی نیست؛ اه مبنای این است که این یك راه رد حقیقی ارای ملت ماست؛ یاد شهدا ااید
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یرامی داشته شود  .1626/04/13مسئوحن ه اایستی این کار را اکنند .مسئوحن انیاد شهید ه
موظفند .مسئوحن دستگایهای دیگر دولتی و عمومی ه وظیفه دارند . 1623/08/83
[اا اینکه] مسئله شهید و ایثاریری ،کهنهشدنی نیست؛ این ،موتور حرکت جامبه است؛ ابضویهوا
از این نکته غفلت میکنند  .1626/04/13اعتقاد من این است که ما هرچه اورای دوری دتوا مقودس
سرمایهیذاری و کار کنی  ،زیواد نیسوت  .1624/03/61سوپای ،ارتوش ،اسوی  ،جهواد و دسوتگایهوای
دولتی ،ااید یاد شهیدان را زندی ادارند و مفهو شهادم و این مفهوو اوا عرموت و پورارزش و اسویار
مؤثّر و را در کشور ایران اسالمی و در میان ملت م ارز ایران احیا و حفظ کنند؛ ایر چه اوون میهّور
شهدای ما در سیح جهان ،اار دیگر این مفهو را احیا کورد  .1633/08/13یواد و اواطری شوهیدان و
ارزشهایی که آنان جوان اوود را در رای آن نثوار کردنود ،ن ایود هوی یوای اوه تراموشوی سوپردی شوود
 .1623/08/83یاد شهیدان ن اید در جامبه ما از ذهنیوتهوا اوارج شوود .شوهیدان را اایود زنودی نگوه
داشت .یاد شهیدان را ااید یرامی ادارید و زندی نگه دارید؛ در همه استانهای کشور این مبنوا وجوود
دارد ]...[ .نگذارید غ ارهای تراموشوی و کوه عمودا یواهی ایون غ ارهوا را مویاواهنود اور روی ایون
ااطریهای یرامی اپاشند و قرار ادهند و روی این ااطریهای یراموی را اگیورد  .1623/08/83یکوی
از ایرام و آسیبهایی که همیشه حوادث اارگ را تهدید مویکنود ،ع وارم اسوت از تراموشوی؛
[که حادثه] تراموش اشود ]...[ .آسی های دیگوری کوه ایون حووادث اوارگ دارنود ،حادثوه تحریوف
است ،یاهی اوقام هست که حادثه تراموش نمیشود اما ماهیت آن عوض مویشوود .اایود مواظوب
ااشی این اتفاا در مورد دتا مقدس نیفتد .1638/18/83
روایت سه :راهیان نور

آمدنها [راهیان نور] ،اظهار ارادتها و یاداود یرتتنها کمك میکند اه اینکه این یادها در ذهنها زندی
اماند .من از این حرکت راهیان نور و که چند سال است احمداهلل روزاهروز ه در کشور توسبه
پیدا کردی و اسیار ارسند و این حرکت را حرکت اسیار اا ارکتی میدان  .1623/01/11یاد
شهیدان ،نا شهیدان ،اازماندیان شهیدان ،شخصیت دارای ارزش و متبالی جان ازان و آزادیان در
هر نقیهای که حضور داشته ااشند ،نور ،رحمت و هدایت هست .1626/04/13
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آمدن اه این مناطق جنگی و چه در تبییالم نوروزی و چه در دوری سال؛ که احموداهلل حواح در
دوری سال ه کسانی از سرتاسر کشور اه این مناطق مساترم میکنند و ایون سورزمینهوا را زیوارم
میکنند و اسیار کار پسندیدیای اسوت؛ کوار درسوتی اسوت؛ کوار عاقالنوهای اسوت کوه ملوت ایوران
میکند .ااطری این سرزمینها را زندی نگه دارید .این سورزمینها ،ایون ایااانهوا ،ایون رود کوارون ،ایون
جادی اهواز و آاادان یا اهواز و ارمشهر ،این مناطق یونایون که اا اسمهای مختلفوی اموروز اودشوان
را اه شما مبرتی میکنند ،اینها شاهد ارترین توداکاریها و مهاهودتها و ازاودیذشوتگیهوا اوودیانود
 .1636/01/03دشمنها میاواهند ما یادمان ارود؛ میاواهند قضویه دتوا مقودس از یادموان اورود،
تداکاریها از یادمان ارود ،شخصیتهایی را که در این تداکاریها نقش آتریدند یا نشناسوی یوا از یواد
ا ری [ ]...ابضی میاواهند آن دوران را تخیئه کنند؛ آن آد ها را تخیئه کنند؛ آن جهتگیوری را و
آن مسیر را که اما ااریوار و حکی و اندی اصیر الهی آن مسویر را مبوین کوردی اوود تخیئوه کننود؛
ارای اینکه میدانند که هر ذریای و هر نقیهای از این حوادث ارای ملت ایران تراموش نشدنی است
و تأثیرام اارگِ سازندیای دارد [ .1636/01/03از این رو] ااتکار زیوارم مراکوا مهو دوران دتوا
مقدس در قالب حرکت راهیان نور ،یك ااتکار انقالای و الهی اود و اسویار کوار شایسوتهای اسوت و
اعتقاد اندی این است که تا مدتهای مدید این حرکت اایستی ادامه پیدا کنود و آثوار و ارکوام آن را
مرد ما و کشور و نسل جوان ما احساس کند [ .1638/18/83راهیان نور] زمینهسازی میکنود کوه از
مناطق یونایون کشور اتراد اه مناطق جنگی اروند؛ این اسویار کوار اووای اسوت؛ ایون اسویار سونت
حسنهای است .حاح یاهی اوقام یك ااتاللی ممکن است در یك وضبی در یوشهای پیش ایاید؛
ادای ناکردی حادثهای مثال ارای مهموعهای پیش ایاید؛ ااید نگذارید؛ یبنی اایود جلووییری کنیود؛
اما این جور حوادث ن اید موجب شود و موجب نمیشود که اصل این کار اارگ مورد سوؤال قورار
ییرد .1638/18/83
روایت چهار :یادمانهای دفاع مقدس

من این سرزمین [یادمان دتا مقدس] را یك سرزمین مقدّس میدان  .اینها نقیهای است که مالئکه
الهی که شاهد تداکاری مخلصانه این شهدای عایا اودند اه آن ت رّک میجویند .اینها متبلّق اه
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هرکسی است که دلش ارای اسال و ارای قرآن میتپد .اینها متبلّق اه همه ملت ایران است .دلهای
همه ملت ایران ،متوجّه این نقیه ،این ایااان و همه این مناطقی است که شاهد تداکاریهای جوانان
اودی است  .1632/01/02اینها زیارتگای است  .1623/01/11و نکته اصلی این است که آن کسی
که میرود ارای زیارم این مراکا (یادمانها) ،این مراکا را اا مبرتت زیارم کند .در زیارم ائمه
ه ما مییویی کسی که اما رضا( ) را زیارم میکند اا مبرتت اه مقا اما رضا( ) [ااشد]؛
[ ]...اا مبرتت زیارم کردن ترا دارد اا زیارم ادون مبرتت؛ اما اا مبرتت این است که شما
میدانید آنها یك روح اارگ است؛ مستمع شماست؛ مخاطب شما است؛ وسیله ارت اط و اتصال
شما اه م دأ عرمت و م دا عام عال وجود است  .1638/18/83آنهایی که یاد شهادم ،یاد
شهیدا ن ،ذکر شهیدان ،تمهید از عرمت شهیدان وجود دارد ،هر انسانی ،هر دلی احساس عرمت
میکند؛ احساس استغنای از غیر ادا میکند .1630/18/10
شما که اینها را یرامی میدارید ،اوب میکنید .آمدن شما و احترا اه این نقیه ،اسیار اها و
اسیار کار صحیحی است .اندی ه اواست اه ارواح طیّ ه شهیدان و اه نَفَسهای مبیّر جوانان مؤمن،
ت رّک اهوی و اه این عایاان احترا کن ؛ لذا آمد در جمع شما شرکت کرد .1632/01/02
اوب است که مرد سوار ماشین اودشان اشوند و اه این مناطق اروند [ ]...لکن آن دسته جمبی
اا قیار رتتن و مانند اینها و رتتن مهموعهها ،اودش مبنای دیگری دارد .آن وقت م لغین و اتراد
یویایی را ه آنها اگذارید از این کسانی که حتیالمقدور منیقه را در آن دوران حساس دیدی
ااشند؛ یبنی اودشان رتته ااشند از نادیك شاهد اودی ااشند تا آنها اتوانند ایان کنند که اینها چه
اتفاقی اتتاد؛ ایر این اشود ،آن وقت زیارتها زیارتهای اا مبرتتی اواهد شد .1638/18/83
اجتما عریمی که در این نقیه [یادمان دو کوهوه] ارجسوته تواریخی تشوکیل شودی اسوت ،نشوانه
ااریی از قدرشناسی ملت ایران است  .1621/01/03امروز شرکت من در مهموعوه زائوران [راهیوان
نور] ارای ااریداشت یاد و نا شهیدان عایا و مردان ااریوی اسوت کوه اوا اوون اوود ،اوا جهواد و
همّت اود ،اا عا و ارادی اود ،نا شلمچه و ارمشهر و اوزستان و ایران را در تواریخ النود کردنود
.1632/01/02
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روایت پنج :تقدیر از زائران راهیان نور

[سخن آار] قدردانی از شما مساترانی است که از نقاط دور و نادیكِ کشور اه این مناطق آمدیاید؛
اا قدمهای اودتان ،اا دلهای اودتان ،پیوستگی روحی اودتان را اا آن جوانانی ،اا آن مردانی ،اا
آن دحورانی که این منیقه ،شاهد تداکاری آنهاست ،نشان دادید؛ چه در این منیقه [یادمان
تتحالم ین] چه در سایر مناطق اوزستان و چه در مناطق جنگی استانهای دیگر؛ مثل استان ایال ،
استان کرمانشای ،استان کردستان .مرد کشور ،این سنت اسیار ستودنی را از چند سال پیش در پیش
یرتتند که ایایند این مناطق را سالیانه و اخصوص در چنین ایامی در اول سال و زیارم کنند
 .1623/01/11اندی ااز ه اه ملت ایران عرض میکن این حرکت راهیاننور را مغتن اشمرید .از
شما ارادران و اواهران عایای که از رایهای دور اه این نقیه آمدید و اخشی از مهموعه عری
حرکت راهیاننور را تشکیل دادید ،ه تقدیر و تشکر میکن و امیدوار انشاءاهلل همه شما مأجور
ااشید و همه شما انشاءاهلل اا دست پُر و همرای اا تهراهآموزی و اصیرم و همرای اا انوار مبنوی الهی
انشاءاهلل از این منیقه جدا اشوید .اداوند متبال همه شما را محفوظ ادارد .1636/01/03
نتیجهگیری

روایت استقرایی راهیوان نوور در پون روایوت کلوی  1و ظرتیوت اوارا البوادی دوران دتوا مقودس
 8و زندی نگهداشتن دوران دتا مقدس اه عنوان راه رد حقیقوی نروا  6و راهیوان نوور  4و یادمانهوای
دتا مقدس  5و تقدیر از زائران راهیان نور در اخش یاتتهها سامان یاتت .اررسی عمیق ایون روایوام
نشان میدهد ایانوام مقوا مبرو ره وری(مدظلوه) در توصویف کلیوام راهیوان نوور نواظر اور زمینوه
شکلییری راهیان نور ،ضرورم وجوود راهیواننوور ،ماهیوت اردوهوای راهیواننوور ،عناصور اصولی
راهیاننور و دستاوردهای آن است که در جدول  4مضمونهای اصلی در این ط قوهانودی ارائوه شودی
است.
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جدول  :4زمینه ،ضرورت ،ماهیت ،عناصر اصلی و دستاورد راهیان نور
زمینه

ضرورت

ماهیت

عناصر اصلی

دستاورد

دفاع مقدس

جلوگيری از فراموشی
و تحريف دفاع مقدس

زيارت

ـ زائر ـ خادم
ـ راوی  1ـ يادمان

زندهنگهداشتن و ترويج
فرهنگ جهاد ،ايثار و شهادت

در مقایسه یردشگری جنگ در جهان و راهیان نور در زمینه و ضرورم شکلییری راهیان نور
و یردشگری جنگ ،ش اهت و حتی همپوشانی وجود دارد .این ش اهتها در جدول  5آمدی است.
جدول  :5شباهتهای راهیان نور و گردشگری جنگ
سر فصل مقایسه

گردشگری جنگ

راهیان نور
جنگ

زمينه

دفاع مقدس (جنگ تحميلی)

ضرورت

جلوگيری از فراموشی و تحريف دفاع مقدس جلوگيری از فراموشی و تحريف جنگ

اساس تفاوم در یردشگری جنگ و راهیان نور اه ماهیت این دو یونه سفر ااز مییردد.
یردشگری جنگ ماهیتی سیاحتی دارد و در متبالیترین حالت ،یردشگران جنگ اه دن ال پاسخ اه
کنهکاویهای ذهنی هستند؛ اما راهیان نور ماهیتا سفری زیارتی است .در جدول  3در مقایسهای
تفاوم ماهیت ،ویژییهای عناصر اصلی و دستاوردهای راهیان نور اا یردشگری جنگ ایان
میشود.
جدول  :6تفاوتهای راهیان نور با گردشگری جنگ
سر فصل مقایسه

راهیان نور

گردشگری جنگ

ماهيت

زيارت

سياحت

دستاورد

زندهنگهداشتن و ترويج فرهنگ جهاد ،ايثار و شهادت

عبرت از گذشته و ترويج صلح

يادمان
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در ادایام تحقیق اسیاری از پژوهشگران و حتی در یفتمان دست اندرکاران یردشگری در
ایران ،راهیان نور اه عنوان الگوی اومی یردشگری جنگ در ایران اه کار اردی میشود؛ این در
حالی است که مقا مبر ره ری (مدظله) راهیان نور را ااتکار الهی و انقالای میدانند و هی یای
صح ت از اومیسازی یردشگری جنگ در قالب اردوهای راهیان نور نفرمودیاند .حرکت اه سمت
الگوهای یردشگری جنگ در دراز مدم اه تاصله یرتتن از ماهیت زیارتیِ راهیان نور اه سمت
سفری سیاحتی منهر می شود و دستاوردهای جریان ترهنگی راهیان نور را تا سیوح یردشگری
جنگ تنال میدهد.
پیشنهادها

در پژوهش ،نگارندیان اا موضوعاتی اراورد کردند که مویتوانود دسوتمایه پژوهشوهای کواراردی
آیندی ااشد که در ادامه اه دیگر پژوهشگران توصیه میشود:
 1و سازوکارها و ترایندهای تحقق زیارم اا مبرتت در راهیان نور
 8و الگوی توزیع محصوحم ترهنگی در راهیان نور
 6و شناسایی الگوی ارت اطی عناصر هویت ساز راهیان نور(زائر ،ااد  ،راوی ،یادمان)
 4و چگونگی نقشآترینی راهیان نور در دتع تهاجمام ترهنگی
 5و چگونگی نقشآترینی مؤسسام مردمی در راهیان نور
کتابنامه
الف) منابع فارسی

 .1ابیا ،حمید؛ خانی ،مهدی ( .)1931اثربخشی قددت ندر برنامد هدای تاهیدا ندرت .دو
فصلنامه علمي و پژوهشي قدرت نرم .س  .2ش  3 :7تا .22
 .2احمدی ،مهدی؛ محمدی ،غالمرضا ( .)1939شناسایی ،اولریتبنددی و تعیدی عرامد
مؤثر بر انگیزهها و نیازهای گردشگری دفاع مقدس .فصلنامه مطالعات راهبردي بسیج.
س هفدهم .ش  116 :26تا .141
 .9اخر  ،احمد ( .)1971دستور زبان داستان .اصفها  :نشر فردا.
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 .4پروینی ،خلید ؛ ناممیدا  ،هدرم ( .)1937الگدری سداخااتگرایی والدیمیدر پدرا

و

كاتبردهای آ دت توایت شناسدی .دو فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش زبان و ادبیات
فارسي .ش یازدهم 139 :تا .219
 .6تبریدزی ،منصدرته ( .)1939تحلید محادرای كیفدی از منظدر تویکردهدای قیاسدی و
اساقرایی .فصلنامه علوم اجتماعي .ش  116 :24تا .193
 .2ترال  ،مایک ( .)1932توایت شناسی ،دتآمدی زبا شناخای د اناقادی .ترجم فاطمد
علری و فاطم نعمای .تهرا  :سمت.
 .7حیدتى ،مجید؛ نجفى پرت ،امیرعبداس ( .)1939مطالعد گردشدگرى جند
(اتائ تاهکات ب منظدرت ترسدع گردشدگرى جند
(فصلنام تخصصی مطالعا

دت ایدرا ) .فصدلنام نگدی ایدرا

دفاع مقدس) .ش  117 :43تا .162

 .3خاطری ،شهریات ( .)1933گردشگری جند
ترویج فرهن

دت جهدا

دت جهدا و دتسهدایی كد از آ بدرای

صلح میآمرزیم .تهرا  :آفااب گرافیک.

 .3خامن ای ،سید علی (؟).
 .11دانایى فرد ،حس ( .)1934تئرتى پردازى با اسافاده از تویکدرد اسداقرایى ،اسداراتىى،
مفهر سازى تئرتى بنیادى .دو ماهنامه علمى پژوهشى دانشور رفتار .دانشدگاه شداهد.
س دوازدهم .ش .11
 .11سهرابی ،مهدی ؛ ضروغا بروجنی ،حمید ( .)1932شدناخت دسدااوتدهای گردشدگرا
داخلی دت بازدید از مناطق جنگی ایرا (تویکرد مدیریت منفعت محرت) .دو فصـلنامه
علمي ـ پژوهشي مديريت اسالمي .س  .21ش  147 :1تا .127
 .12صادقلر ،طاهره ( .)1936شناسایی عرام انگیزشی مشداتكت كننددگا دت گردشدگری
جن

(مرتد اساا خرزساا ) .فصلنامه برنامه ريزي و توسعه گردشگري .س پدنجم.

ش  133 :12تا .213
 .19ضرغا بروجنی ،حمید؛ سهرابی ،مهدی ( .)1932گرن شناسدی بازدیدكننددگا منداطق
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پایداتی دفاع مقددس .دو فصدلنام علمدی دد

جنگی ایرا و نقش آ دت اناقال فرهن

پىوهشی پاسداتی فرهنگی انقالب اسالمی .س  .9ش  76 :7تا .111
 .14قائدعلی ،حمیدتضا؛ لطیفی ،میثم ( .)1939الگدری پداتادایمی اتدوهدای تاهیدا ندرت.
دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي پاسداري فرهنگي انقالب اسالمي .ش 1 :11تا .23
 .16قائدعلی ،حمیدتضا؛ لطیفی ،میثم؛ سهی سرو ،محمد ( .)1936شناسایی و تبیی نقطد
اهرمی فرهنگی دت مدیریت یادما های دفاع مقدس .دو فصلنامه علمـي ـ پژوهشـي
پاسداري فرهنگي انقالب اسالمي .ش  31 :19تا .111
 .12كاد  ،تابر

و التی فینک (« .)1979نقد ادبي قرن بیستم» دره ارغنون .ترجمد هالد

الجرتدی .س اول .ش .4
 .17محمدپرت ،احمد ( .)1931روش تحقیق کیفي ،ضد روش  .0تهرا  :اناشاتا

جامعد

شناسا .
 .13محمردزاده ،سید مجابی؛ میر هاشمی ،علی؛ میر ،مصطفی؛ عنبر فروش ،فاطم (.)1939
شناسایی و اولریت بندی عرام انگیزشی تانشی و كششی مؤثر دتترسدع گردشدگری
جن

(مطالع مرتدی :مناطق عملیاتی اساا خرزساا ) .فصلنامه برنامهريزي و توسعه

گردشگري .س سر  .ش  111 :3تا .123
 .13مسعردی ،حمید؛ نرغانی ،محس ( .)1932تأثیر اتدوهای تاهیا نرت بر نگرش تفااتی
شناخای دانشجریا ب مقرل شهاد

(مطالع پن ) .دو فصـلنامه علمـي ـ پژوهشـي

تربیت اسالمي .س  .3ش  129 :17تا .144
 .21مطهری ،مرتضی ( .)1933حماسه حسیني .ج اول .تهرا  :اناشاتا

صدتا.

 .21مقدادی ،بهرا ( .)1973فرهنگ اصطالحات نقد ادبي از افالطون تـا عصـر حاضـر.
تهرا  :فکر توز.
 .22وثرقی ،لیال ( .)1933گردشدگری تلد (بدا تأكیدد بدر گردشدگری جند ) .فصـلنامه
مطالعات جهانگردي .ش  116 :11تا .127
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.) نظر سنجی از بازدیدكنندگا مناطق جنگی (تاهیا نرت.)1939(  نعمت اهلل، ولی زاده.29
.26 ش.7  س.فصلنامه مطالعات بسیج
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