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ملخص البحث:

التي   املناطق  والسيام  املدن  سكان  زيادة  يف  مهاًم  دورًا  الدينية  العوامل  تؤدي 
دينية تسهم يف  منها طقوس وعبادات  ُيتخذ  التي  الدينية  الرموز واملعامل  فيها  تكثر 
زيادة جذب السكان نحوها، إذ نعلم بأن أغلب املدن التي نمت وتطورت كانت 
بداياهتا تعود ألسباب دينية كام هو معروف يف مكة املكرمة واملدينة املنورة والقدس 
الرشيف والنجف االرشف وكربالء املقدسة والروضة الكاظمية املطهرة، وغريها 
من املدن األخرى، إذ أصبحت هذه األماكن نقاط جذب تؤثر يف استقطاب أعدادًا 
النمو  عىل  املساعدة  العوامل  أحد  الديني  العامل  أصبح  وهبذا  السكان،  من  كبرية 
احلرضي ونمو املدن، لذا أصبحت احلاجة ماسة إىل بناء اخلدمات املتعلقة بسكان 
هذه املدن والتوسع هبا، ومنها الرتفيهية، والسياحية ذات املغزى الديني التي تتمثل 
أو  احلج  أو  للتربك  األماكن  بعض  بزيارة  خالهلا  من  يقوم  التي  الدينية،  بالسياحة 
الطقوس  من  وغريها  للدولة  الديني  الرتاث  عىل  للتعرف  أو  ديني  واجب  ألداء 

الدينية األخرى.
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  Abstract

   Religious factors play an important role in increasing the urban 
population in particular regions where religious symbols and mon-
uments that make them ritual and worship religious contribute to 
attracting the population، as it is known that most of the cities with 
crestive growth had its own religious reasons as it is known in Mec-
ca ، Medina ، Jerusalem ، Najaf ، Karbala ،Kadhimiya and other cit-
ies، as these places have become points of attraction or otherwise 
affect in attracting large numbers of the population، and thus the 
religious factor has become one of the factors helping urbanize the 
growth of cities، therefore، the need to construction and expansion 
of services for the residents of these cities، including recreational 
services، and tourism with a religious significance، is achieved by 
the people in visiting some places of blessing or pilgrimage or to 
perform a religious duty or to learn the religious heritage of the 
state and other religious rituals



اثر المراقد الدينية على نمو السياحة الدينية )مدينة بغداد انموذجًا(

١٥١

املقــدمة:

بفعل  فيه رضوريا جدًا  البحث  ويعد  األمهية،  غاية يف  السياحة  يعد موضوع 
احلاجة املتزايدة لالستمتاع بالبيئة الطبيعية والرغبة يف االسرتاحة والسيام بعد تزايد 
متطلبات احلياة وتعقيدها وتوسع املدن وازدياد أعداد السكان، كل ذلك كان عىل 
حساب راحة اإلنسان، وإّن تلبية متطلبات هذا العدد املتزايد من السكان يستلزم 
املجتمع  تركيبة  يف  التعقيد  هذا  وتبسيط  تسهيل  يف  النشاط  هذا  لدور  أمهية  أعطاء 
وسلوكه. وال يتم حتقيق ذلك إال من خالل التخطيط السليم والصحيح هلذا النشاط.

العامل.  دول  من  العديد  يف  املهمة  االقتصادية  القطاعات  من  السياحة  تعد 
ويمتلك العراق عددًا من اإلمكانات السياحية التي تؤهله ألن يكون بلدًا سياحيًا 

مهاًم، منها منطقة الدراسة التي تتميز بتنوع اإلمكانات السياحية فيها. 

أماكن  من  األفراد  بحركة  يتمثل  الذي  البرشي  السلوك  الدينية  السياحة  ُتعد 
قديمة  ظاهرة  فهي  لذا  الوصول،  أماكن  إىل  االنطالق  نقطة  ُتعد  التي  تواجدهم 
وبالتايل من الصعب حتديد البداية احلقيقية هلا وقد أخذت تتبلور كمفهوم ونشاط 
النمو واالزدهار  هلا  ويتوقع  النهضة،  بداية عرص  مع  اجتامعية  اقتصادي، وظاهرة 
يف الغد القريب لتصبح أكرب صناعة عامليًا، عىل األقل من حيث رأس املال املستثمر 

واأليدي العاملة. 

األموال  رؤوس  تدفق  خالل  من  خاصة  أمهية  السياحة  تنمية  وتكتسب 
مناطق  يف  السياحية  باملرافق  العناية  عرب  السياحية،  املشاريع  يف  لالستثامر  األجنبية 
البالد املختلفة والسيام منطقة الدراسة، وتسهم السياحة أيضا يف إنعاش املستقرات 
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تعميق  السياحية، كام تسهم يف  املقومات  منها  بالقرب  أو  فيها  توجد  التي  البرشية 
الوعي الثقايف لدى املواطنني وحتفيز تطوير شبكة الطرق لتغطي مناطق جديدة.

وثقافية  واجتامعية  اقتصادية  منها  عديدة  عوامل  جتمع  الدينية  السياحة  إن 
االتصال  حتقق  فهي  البرش  حياة  يف  مهمة  وسياسية  وتكنولوجية  وديموغرافية 

الروحي بني اإلنسان وخالقه يف األماكن املقدسة.

لقد كان اندفاع اإلنسان لزيارة األماكن املقدسة قويًا وعنيفًا عىل مر العصور 
فهو جيتاز كل احلواجز واحلدود والتضحية من أجل مسك رضيح وتقبيله والتقرب 
إىل األئمة األطهار واألولياء الصاحلني، إن هذا الشعور أدى إىل جذب أعداد متزايدة 

من الزوار مما أدى إىل تطور املدن الدينية وازدياد أمهيتها.

لقد كانت الوظيفة الدينية عاماًل مهاًم وأساسيًا يف نشوء العديد من املدن،   
أصبح  اإلسالم  جاء  وعندما  املعابد،  حول  وتتطور  تنشأ  املدن  كانت  القدم  فمنذ 

املسجد اجلامع مركزًا تتمحور حوله خمتلف الوظائف احلرضية يف املدينة. 

وتطورت  لقيامها،  األساس  العامل  الدراسة  منطقة  يف  الدينية  الوظيفة  تعّد 
هذه الوظيفة لتلقي بظالهلا عىل خمتلف الوظائف احلرضية األخرى ملنطقة الدراسة 
كاأللبسة  الزائرون،  يطلبها  التي  البضائع  توفري  فيالحظ  العمرانية،  وعنارصها 
واتساع  األخرى،  الرتاثية  واألعامل  والفضية  الذهبية  واملصوغات  والكامليات 
حجم بعض األنشطة التجارية، حتى تكاد أن تكون املنطقة متخصصة هبا، كتجارة 
العباءات النسائية وأصناف احلجاب اإلسالمي وكذلك املالبس الرجالية العربية. 
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أواًل / مشكلة البحث: 

املدن  باقي  املتميزة عن  الكاظمية منطقة جغرافية هلا شخصيتها  تشكل مدينة 
يف حمافظة بغداد إذ تعد هذه املدينة من املدن التي تستقطب أعدادًا كبريًة من الزوار 
عام  بشكل  العراق  يف  الدينية  السياحة  حركة  تطوير  يستلزم  مما  السنة  مدار  وعىل 
ومدينة الكاظمية بشكل خاص لرفع كفاءة املرافق السياحية وهذا يؤدي بدوره إىل 
دعم االقتصاد القومي من خالل تنمية اجلذب السياحي يف تسهيل تقديم اخلدمات 

السياحية للوافدين. ويمكن أن نوجز مشكلة البحث باآليت:

هل للسياحة الدينية يف مدينة الكاظمية املقدسة دور اجيايب يف دعم اقتصاد البلد 
من خالل زيادة اإلنفاق من قبل األفواج السياحية؟

ثانيًا/ فرضية البحث

ُتعد الفرضية إجابة مبدئية ملشكلة البحث، وهنا يمكن أن نوجز فرضية البحث 
بام يأيت:

للسياحة الدينية دور اجيايب ينعكس بشكل مبارش عىل اقتصاد البلد بشكل عام 
ومدينة الكاظمية بشكل خاص من خالل ما ينفقه السائح طيلة مدة إقامته. 

ثالثًا / أمهية البحث

تكمن أمهية البحث يف كونه موضوعًا حيويًا يسلط الضوء عىل نوع معني من 
الطقوس الدينية وما هلا من انعكاسات اجتامعية واقتصادية وتراثية من خالل اآليت: 

1- الزيارة املستمرة طيلة أيام السنة، إذ إّن السياحة الدينية مل تتأثر باملوسمية 
التي تعد ظاهرة سلبية يعاين منها النشاط السياحي. 
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باألنشطة  قياسًا  الدينية  السياحة  جراء  من  االقتصادي  املردود  ارتفاع   –2
السياحية األخرى. 

وختطيطية  نفسية  مشاعر  من  حتمله  وما  اإلسالمية  العربية  اهلوية  اظهار   –3
معامرية عىل الصعيدين الروحي واملادي هلذه املدينة املقدسة.

رابعًا / أهداف البحث

هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يأيت:

التعرف عىل العوامل اجلغرافية املؤثرة يف العرض والطلب السياحي يف مدينة 
الكاظمية وإبراز دورها يف دفع عجلة التنمية السياحية هلا.

وسبل  الكاظمية  مدينة  يف  املتوافرة  السياحية  التسهيالت  حجم  عىل  التعرف 
تطويرها.

خصائصه  واظهار  الواقع  ذلك  وحتليل  السياحية  احلركة  واقع  عىل  التعرف 
والعوامل املؤثرة فيه.

التعرف عىل املشكالت التي تواجه السياحة يف املدينة وصواًل إىل وضع احللول 
واملقرتحات التي تسهم يف تطويرها مستقباًل.

خامسًا/ منطقة الدراسة

تقع منطقة الدراسة يف الشامل الغريب من مدينة بغداد، التي تأخذ موقعًا مهاًم 
بالنسبة ملحافظة بغداد، إذ تقع ما بني دائريت عرض ) 13ً 20َ  33ْ  و46ً  35َ  33ْ(، 
ي طول ) 41ً  11َ  44ْ و 59ً  20َ  44ْ( حيّدها من الرشق والشامل الرشقي هنر  وخطَّ
دجلة وقضاء األعظمية، ومن الشامل قضاء الطارمية ومن الغرب حمافظة األنبار، 
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ومن اجلنوب الغريب قضاء املنصور وأبو غريب، ومن اجلنوب قضاء الكرخ. كام يف 
اخلريطة )1(.

سادسًا / أمهية املوقع اجلغرايف ملدينة الكاظمية:

يتمتع القضاء بموقع اسرتاتيجي مهم عىل املستوى الداخيل إذ توجد فيه بوابة 
الشامل الغريب ملدينة بغداد، وأيضا قربه من مركز العاصمة قد وفر له سوقًا إقليميا 
مهاًم للعديد من منتجات الصناعات املتوطنة فيه، كالصناعات الغذائية، والنسيجية، 
واحلريرية، وصناعة املعادن الفلزية وصياغتها، والسيَّام الذهب والفضة والنحاس 
الذي من املمكن أن يكون جانب اقتصادي حيوي مهم يرفد االقتصاد القومي عن 
طريق الزوار السيام األجانب منهم . يتمتع القضاء بموقع ديني يتمثل بمرقد اإلمام 
موسى بن جعفر)عليه السالم( املتوىف عام 799م )183(هـ، كام دفن بعد ذلك إىل 
جواره حفيده اإلمام حممد اجلواد)عليه السالم( عام 835م )220(هـ(1(. فأصبحت 
ّمما  واإلسالمي،  العريب  العامل  أنحاء  وكافة  العراق  من  للوافدين  مزارًا  الكاظمية 
الذهبية والفضية، وخياطة  الصناعات، كاأللبسة واملصوغات  ببعض  جعلها متتاز 

العباءات النسائية والرجالية. 
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خريطة )1(
منطقة الدراسة من مدينة بغداد

املصدر/ أمانة بغداد، شعبة نظم املعلومات اجلغرافية )Gis(،خريطة بمقياس 000/1 500، 

لسنة 2015.

انبساطه  ة  يمتاز بشدَّ الذي  الرسويب  السهل  الدراسة ضمن منطقة  تقع منطقة 
واتساعه وامتداده ملسافة مئات الكيلومرتات، لذلك تعّددت نوعيات الرتب، ومن 
ترسبات  عن  والناجتة  بغداد،  بمدينة  املحيطة  الفييض  السهل  تربة  انواعها  أفضل 
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األهنار يف أيام الفيضانات يف فصل الربيع، ومتتاز تربة هذا السهل بأهّنا حتتوي عىل 
إىل 25%، كام حتتوي عىل كمية من  نسبتها  اجلريية تصل  املّكونات  عالية من  نسبة 
الذي يساعد عىل جعل  الصلصال،  قليلة من  الناعم جدًا،  ختتلط مع نسبة  الرمل 
الرتبة نفاذة للمياه. كام ترتفع نسبة الطني إذ تبلغ 30% وتتوافر فيها العنارص املعدنية 

لنمو النباتات(2(. 

سابعًا/ مفهوم السياحة الدينية

ويف عام1963  عرف املؤمتر العاملي للسياحة الذي عقد يف روما السياحة بأهنا 
غري  بلد  إىل  األشخاص  بانتقال  اخلاص  واالقتصادي  احلضاري  النشاط  جمموعة 
بلدهم وإقامتهم فيه ملدة ال تقل عن 24  ساعة بأي قصد كان عدا قصد العمل الذي 
التعريف  أكد مؤمتر روما من خالل هذا  املزار(3(، وإذ  البلد  يدفع أجره من داخل 

عىل:

واالقتصادية  احلضارية  األنشطة  من  جمموعة  تتضمن  السياحة  إّن   –1
والتنظيمية. 

بلٍد غري بلدهم ملدة ال تقل عن 24   انتقال األشخاص إىل  2– السياحة تعني 
ساعة. 

3– أن يسافر الشخص إىل البلد املزار ألي غرض عدا غرض العمل. 

تؤدي العوامل الدينية دورًا مهاًم يف زيادة سكان املدن وذلك من خالل املراقد 
كانت  وتطورت  نمت  التي  املدن  أغلب  إن  إذ  العبادة،  ودور  املقدسة  والعتبات 
العوامل الدينية من االسباب املهمة يف نموها كام هو معروف يف مدينة مكة املكرمة 
ومدينة  املقدسة  وكربالء  االرشف  والنجف  الرشيف  والقدس  املنورة  واملدينة 
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استقطاب  تؤثر يف  آخر  بمعنى  أو  نقطة جذب  األماكن  إذ أصبحت هذه  سامراء، 
املساعدة عىل  العوامل  الديني أحد  العامل  السكان، وهبذا أصبح  أعداد كبرية من 
النمو احلرضي ونمو املدن وبالتايل أصبحت احلاجة ماسة إىل بناء اخلدمات املتعلقة 
املغزى  ذات  والسياحية  الرتفيهية  اخلدمات  ومنها  وتوسيعها،  املدن  هذه  بسكان 
الديني التي تتمثل بالسياحة الدينية. ومع تقادم الزمان أصبحت هذه املواقع ذات 
قيمة فنية ومجالية ومعامرية وتارخيية نتيجة لالهتامم الواسع هبا ويؤمها الزوار بأعداد 
من  النوع  هذا  إن  الزيارة.  ألغراض  وخارجه  البلد  داخل  من  السنة  خالل  كبرية 
السياحة )السياحة الدينية( إذا ما اسُتغل بالشكل الصحيح وضمن مفهوم وقواعد 
السياحي  اإلنفاق  من  عالية  نسبة  يشكل  فإّنه  العراق  يف  السياحية  احلركة  تنشيط 

ويكّون بعد ذلك رافدًا من روافد الدخل القومي. 

ثامنًا / السائح

عّرف املؤمتر الدويل للسياحة السائح بأّنه)الزائر املؤقت الذي يبقى ما ال يقل 
األغراض  من  واحدة  إىل  رحلته  هتدف  أن  وجيب  املزار،  البلد  يف  ساعة    24 عن 
اآلتية: لقضاء وقت الفراغ والعطلة والصحة والدراسة والدين والرياضة واألشغال 

وزيارة العائلة واملؤمترات((4(.

أما منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( فتعّرف السائح بأنه شخص 
يتنقل ملدة ال تقل عن24  ساعة إىل بلد آخر غري البلد الذي به موطنه املعتاد(5(.

بام أن سبب وجود صناعة السياحة زيادة ونمو حجم السياح لذا فإّنه جهود 
التخطيط والتنظيم مجيعًا تتجه لفهم السائح  )حاجاته  ورغباته وسلوكه، ومن ثم 

حماولة إشباع هذه احلاجات والرغبات.



اثر المراقد الدينية على نمو السياحة الدينية )مدينة بغداد انموذجًا(

١٥٩

تاسعًا / مفهوم اخلدمات السياحية

ونحن قد دخلنا يف اإللف الثالث امليالدي ومع نمو وتعاظم أمهية السياحة   
يركزون جل  السياحة وعلامئها  فإّن صانعي  وثقافيًا وسياسيًا،  اقتصاديًا واجتامعيًا 
اهتاممهم عىل تنمية وتأهيل وتطوير اخلدمات التي حتقق أقىص درجات الرىض عند 
السياح وذلك من خالل إجياد مزيج جاذيب رائع طرفاه املوقع السياحي وما يمتلكه 
احرتافها،  ودرجة  السياحي  املوقع  يف  املقدمة  السياحية  واخلدمات  مغريات،  من 
ليكمل االثنان بعضهام البعض يف مزيج استندت أساسيات وجوده عىل علم النفس 
وعلم االجتامع وعىل االحتياجات الفيزيائية جلسم اإلنسان، ليقدم ومن خالل هذه 

العلوم وغريها رحلة سياحية مثىل.

تناوهلا  التي  األساسية  املفاهيم  من  السياحية  اخلدمات  مفهوم  ويعد   
 Jewry Casper عرفها  فقد  خمتلفة،  اختصاصات  ويف  الباحثني  من  العديد 
عضو األكاديمية الدولية للسياحة ))بأهنا جمموعة الوسائل املادية الرضورية لتامني 
اخلدمات  واستعامل  وخلق  أهدافها  وحتقيق  السياحة  يف  الناس  اشرتاك  وتسهيل 

السياحية((6.

ويبدو أن السيد Jewry قد اغفل الوسائل املعنوية التي تلعب دورًا كبريًا   
يف إيصال الفرد إىل حالة الرىض حتى مع افتقار كثري من الوسائل املادية.

األعامل  من  ))جمموعة  أهنا  عىل  السياحية  اخلدمات  العدوان  عرف  وقد   
التي تؤمن للسياح الراحة والتسهيالت عند رشاء أو استهالك اخلدمات والبضائع 
السياحية خالل وقت سفرهم أو خالل إقامتهم يف املرافق السياحية بعيدًا عن مكان 

سكنهم األصيل(((7(.
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اخلدمات  مواصفات  مع  كليًا  منسجاًم  جاء  قد  التعريف  هذا  أن  ويبدو   
السياحية لـ WTO(8∗( التي جاء فيها ))أن من أهم مواصفات اخلدمات السياحية 

هو أن تسري باالجتاه الذي حيقق الرىض واإلشباع الحتياجات السائح ورغباته((.

البشبييش هلا مقتضبًا جدًا حني وصفها ))بأهنا سلع  يف حني جاء تعريف   
غري ملموسة مثل اجلوالت السياحية أو مستوى اخلدمة يف غرف الفنادق((9.

متتلك  التي  واخلصائص  الصفات  ))جمموعة  بأهنا   Wright يراها  بينام   
االتفاق  تم  ملا  املطابقة  درجة  بحسب  الضيف  ورغبات  حاجات  تلبية  عىل  القدرة 

عليه((10.

وهذا التعريف يضع اإلدارة والزبون يف مكان إذ يرى كل منهام ما عليه أن   
يقدمه لآلخر عىل وفق رشوط وضوابط حمددة، عىل أن يكون أي إخالل فيها من 

قبل أي طرف مدعاة إىل مساءلة قانونية.

عارشًا / أمهية املرقد الكاظمي الرشيف للمدينة

الناس  يزور  كافة  القرآن  وقرآءة  الدعاء  أداء  ومناسبات  الدينية  املواسم  يف 
األهل وأرضحة آل البيت واألولياء الصاحلني وهي عادةٌ موروثةٌ يف خمتلف بلدان 
العامل اإلسالمي. وقد تطورت مراسيم الزيارة وأصبحت هلا تقاليد وطقوس وآداب 
معينة فظهرت طبقة من املجتمع تقوم بمهمة التنظيم واإلرشاف عىل هذه العملية 
كام ظهرت احلاجة إىل توفري كثري من اخلدمات املختلفة.(11( وبذلك ظهرت احلاجة 
إىل  البناية  هذه  تطورت  وقد  بالرضيح  ُتعرف  بناية  إىل  حتوله  ثم  القرب  تسقيف  إىل 
فضاء معامري أو حرضي واستمر إىل يومنا هذا وألسباب دينية وتارخيية، ولذلك 
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ُيعد املرقد أساس وجود املدينة وهو النواة التي نشأت حوله. وهذه النواة متثل أول 
مظهر لنشأة املدينة.(12(

يمتاز املرقد الكاظمي الرشيف بموقعه الثابت واملركزي يف املدينة وعىل مدى 
التاريخ ويؤكد القانون الذي يقول إّن أماكن العبادة حتتل عىل الدوام املواقع نفسها.
(13( وبذلك فإن املرقد هو الذي حدد موضع املدينة إذ إن موضعها مل خيضع للمنطق 

بسبب وجود  املدينة وتوقيعها جاء  نشوء  إن  إذ  املدن األخرى،  بقية  مثل  اجلغرايف 
واملعامري  الوظيفي  املركز  املرقد "   " الدينية  النواة  متثل  بموضعه.(14(  املرقد وحتدد 
حوله  تتجمع  إذ  عليها  ويسيطر  املدينة  أجزاء  بجميع  يتحكم  الذي  والتخطيطي 
الفعاليات األخرى،   جتارة وخدمات لتقدميها للزوار فتكثر فيها الفنادق واخلانات 
واألسواق حتى تكاد تطغي عىل الوظيفة الدينية.(15( يتكون املرقد من ثالثة أقسام 

رئيسة وهي: القسم املركزي والسور اخلارجي والصحن.(16(

لذلك يمثل املرقد رمزًا روحيًا واجتامعيًا وفكريًا يف البيئة احلرضية فهو يمثل 
القيم الدينية للمدينة التي حتدد هيكلها بتفاعلها مع العوامل األخرى مثل االقتصاد 

والظروف املناخية واملحلية واخليارات الفردية واإلجراءات التخطيطية.(17(

الدنيوية  األجواء  تغلف  التي  العالية  الدينية  الروحية  باألجواء  املرقد  ويتميز 
البناء  مواد  والساحات وحتى  والطرق  املباين  انعكس عىل  فكرًا  وتوجهها وتكون 
العميل  اإلطار  ضمن  والفرد  واألرسة  املجتمع  حياة  توجيه  خالل  من  املستخدمة 

الذي يربز األبعاد العمرانية املمتدة بصورة كاملة ومتناهية يف العامل الروحي.(18(

إّن اإلنسان بطبيعته حيتاج إىل أن حيتوي نفسه يف فضاٍء حمدد مثل فضاء املرقد 
الذي يتجه إليه املسلم بروحه ويتطلع إليه. فضاء املرقد يعد حمتوى روحيًا ورمزيًا، 
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عزل  إىل  ويؤدي  والتأمل  للعبادة  خمصص  فضاء  أنه  وهي  مهمة  بخاصية  يتميز  إذ 
الفرد عن املظاهر املادية األخرى وُيعيشه يف األجواء بالروحية املطلوبة ومتثل ذلك 

من خالل شكل املرقد وختطيطه وبناًء عىل ذلك يمكننا أن نقرر املؤرشات اآلتية:

1-انعكست األجواء بالروحية والدينية للمرقد عىل املجتمع املحيط وبالتايل 
الروحي  العامل  ضمن  املمتدة  العمرانية  بأبعاده  يربز  الذي  العمراين  اهليكل  عىل 

واملعربة عن الرمزية الروحية والدينية للمرقد.

2-فضاء املرقد خمصص للعبادة بصورة رئيسة، ويعزل الفرد عن العامل املادي 
وُيعيشه يف األجواء الروحية وذلك من خالل شكل وختطيطه وشموخه املرقد.

3-للمرقد جانب روحي ورمزي معرب عن عالقة اإلنسان باخلالق وقد ُجّسد 
موقعه  يتوسط  إذ  والداللة  املوقع  ناحية  من  للمدينة  الديني  الرمزي  اجلانب  هذا 
املدينة ويرتبط بالعالقات واملظاهر االجتامعية يف املدينة، وهو يرتبط حسيًا ومعنويًا 
واملعنوي  فيه،  املسلمني  قلوب  وجتمع  الصالة  يف  يتمّثل  احليس  فالربط  باملجتمع، 
القبلة. إن النسيج احلرضي يتبع توجه  يتضح بتوجه املصلني نحوه وبتوجهه نحو 
املرقد نحو القبلة وُيرتجم الرمزية الروحية الدينية يف املدينة، ولتحقيق هذه األبعاد 

الرمزية ال بد من: 

 “Sky Line” السامء  خط  صعيد  عىل  البارزة  املعامل  من  املرقد  يبقى  أ-أْن   
حتدد  التي  البناء  قوانني  ودراسة  املجاورة،  األرض  استعامالت  دراسة  يعني  وهذا 

االرتفاعات واألبعاد األخرى.

ليكون  إليه  تنتهي  أهنا  أو  للحركة  الرئيسة  املحاور  عىل  املرقد  يكون  ب-أْن 
شكله حارضًا يف حياة الناس اليومية بام فيه من معاٍن رمزية.
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أحدى عرش / اجلانب التحلييل

املنتظمة  غري  العشوائية  العينة  استخراج  بعد  استبانة  استامرة  وزعت)200( 
وكان أفراد العينة من جنسيات خمتلفة، وكانت الدراسة امليدانية من)2016/8/1 
( لغــــاية )1 /9 / 2016( وقد ظهر من حتليل أسئلة االستبانة املوزعة لـ )200( 
زائر وبعد استخراج النسب املئوية ظهرت األرقام اآلتية واملؤرشة بإزاء كل سؤال 

بجدول منفصل بام يأيت:

1ـ جدول )1( جنس الزائر:

النسبة املئوية%العدداجلنست

8844ذكر1

11256أنثى2

100%200املجموع

املصدر/ من عمل الباحث باالعتامد عىل حتليل استامرة االستبيان.

من حتليل اجلدول )1( يظهر َأْن عدد اإلناث )112( يتفوق عىل عدد الذكور(88( 
أّن أغلب  الذكور بسبب  أكثر من  فراغ  أوقات  يمتلكن  اإلناث  أّن  وهذا يدل عىل 
الذكور منشغلني بأعامهلم وارتباطهم اليومي وال يمتلكون الوقت الكايف ال جراء 

فسح وزيارات وسياحة إال يف أوقات حمددة من الشهر أو املناسبات. 
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املرأة  طبيعة  من  وبالتايل  الذكور  من  أكثر  الوقت  من  متسع  فلهن  اإلناث  أما 
لالقتصاد  االجيايب  الدور  يعزز  وهذا  التسوق  والسيام  اإلنفاق  عملية  يف  الزيادة 

القومي للبلد. 

2ـ جدول)2( هوية الزائر:

النسبة املئوية%العدداجلنسيةت

17085عراقي1

3015أجنبي2

100%200املجموع

املصدر/ من عمل الباحث باالعتامد عىل حتليل استامرة االستبيان.

3. جدول) 3( التحصيل العلمي:

النسبة املئوية%العددالتحصيل العلميت

1055.25ابتدائية فام دون1

7437متوسطة أو إعدادية2

2110.5                 دبلوم فام فوق

100%200املجموع

املصدر/ من عمل الباحث باالعتامد عىل حتليل استامرة االستبيان.

3
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يستحوذ عىل  فام دون  لالبتدائية  العلمي  التحصيل  أّن  يتبني  من اجلدول )3( 
العدد االكرب وهذا يدل عىل أّن أغلب أصحاب الشهادات مرتبطون بدوائر رسمية 
التي يامرسوها  السياحة  أو  الزيارة  القطاع اخلاص وإّن أوقات  أو أعامل خاصة يف 
الشهادات  بأصحاب  مقارنة  األخرى  واملناسبات  الرسمية  العطل  أيام  يف  تتحدد 
االبتدائية فام دون بأن ارتباطهم ضعيف وأّن أغلب أعامهلم أعامل خاصة هبم ولدهيم 

الوقت الكايف للتنزه أو السياحة أو الزيارة.

4ـ جدول) 4( عدد الزيارات:

النسبة املئوية العددعدد مرات الزيارة خالل السنةت
%

157.5ال توجد زيارة1

2010مرة واحدة2

3417مرتني3

13165.5                      ثالث مرات فأكثر

100%200املجموع

املصدر/ من عمل الباحث باالعتامد عىل حتليل استامرة االستبيان.

عىل  استحوذ  وأكثر  مرات  ثالث  الزيارة  مرات  عدد  أّن  الدراسة  أظهرت 
(131( شخص من حجم العينة أي ما نسبته)65.5%( مما يدل عىل أّن الزائر ال 
يكتفي بزيارة واحدة وإّنام تتكرر هذه الزيارة بحسب املناسبات الدينية مما يسهم يف 

زيادة الطلب عىل العرض السياحي .

4
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5ـ جدول) 5( مهنة الزائر:

النسبة املئوية %العدداملهنةت

3015طالب1

3919.5موظف2

199.5متقاعد3

7738.5ربة بيت )لإلناث(4

53517.5                أعامل حرة

100%200املجموع

املصدر/ من عمل الباحث باالعتامد عىل حتليل استامرة االستبيان.

6ـ جدول) 6( مكان اإلقامة املفضل:

النسبة املئوية %العددمكان اإلقامة املفضلت

7537.5الفندق1

5929.5لدى األقارب واملعارف2

189يف األماكن املكشوفة3

4824أخرى4

100%200املجموع

املصدر/ من عمل الباحث باالعتامد عىل حتليل استامرة االستبيان.
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7ـ جدول)7( وسيلة النقل:

النسبة املئوية %العددوسائل النقلت

189سيارة خاصة1

3618النقل العام2

10653النقل اخلاص3

2613رشكات سياحية4

147       5                   وسائل أخرى

100%200املجموع

املصدر/ من عمل الباحث باالعتامد عىل حتليل استامرة االستبيان.

8ـ جدول) 8( أسباب قلة الزيارة

النسبة العددأسباب قلة الزيارةت
املئوية %

2512.5عدم توفر برامج من مكاتب السياحة1

2010عدم توفر خدمات رضورية2

2010قلة وسائط النقل3

2512.5عدم وجود شهرة أو إعالم4

7839ضعف احلالة املعاشية5

2316       6           أخرى

100%200املجموع

املصدر/ من عمل الباحث باالعتامد عىل حتليل استامرة االستبيان.

9ـ جدول)9( عمر الزائر:
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النسبة املئوية %العددالعمرت

3117اقل من عرشين سنة1

213114-30 سنة2

312211- 40 سنة3

415226- 50 سنة4

513216- 60 سنة5

603216 فأكثر6

100%200املجموع

املصدر/ من عمل الباحث باالعتامد عىل حتليل استامرة االستبيان.

10ـ جدول )10( مقدار ما ينفقه الزائر خالل زيارته:

النسبة جمموع األنفاقالعدداملبلغ بالدينار العراقي )ألف(ت
املئوية %

110000 – 10000068340000034

2100000 – 20000059885000029.5

3200000 – 3000001845000009

4300000 – 4000001552500007.5

5400000 – 5000001254000006

6500 000 – 600 0001055000005

600000 – 700000             852000004

8700000 – 800000537500002.5

9800000 – 900000325500001.5

10900000 – 1000000219000001

100 %20046300000املجموع

املصدر/ من عمل الباحث باالعتامد عىل حتليل استامرة االستبيان.

التي  الدراسة  لعينة  الكيل  اإلنفاق  َأّن جمموع  يتبنّي  وعند حتليل اجلدول)10( 
حجم  عىل  يدل  وهذا  عراقي،  دينار   )46300000 هو)  زائر   )200( من  تتكون 
بالنفع املادي لرشحية واسعة من  ُيعد بمثابة عائدات اقتصادية تعود  اإلنفاق الذي 
يف  يسهم  وبالتايل  والسائقني  واملهن  احلرف  وأصحاب  التجارية  املحال  أصحاب 
زيادة حركة السوق والتعامل وتدوير رؤوس األموال بني فئات الشعب ومن ثم 

ينعكس بشكل إجيايب عىل اقتصاد البلد بشكل عام.
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600000 – 700000             852000004

8700000 – 800000537500002.5

9800000 – 900000325500001.5

10900000 – 1000000219000001

100 %20046300000املجموع

املصدر/ من عمل الباحث باالعتامد عىل حتليل استامرة االستبيان.

التي  الدراسة  لعينة  الكيل  اإلنفاق  َأّن جمموع  يتبنّي  وعند حتليل اجلدول)10( 
حجم  عىل  يدل  وهذا  عراقي،  دينار   )46300000 هو)  زائر   )200( من  تتكون 
بالنفع املادي لرشحية واسعة من  ُيعد بمثابة عائدات اقتصادية تعود  اإلنفاق الذي 
يف  يسهم  وبالتايل  والسائقني  واملهن  احلرف  وأصحاب  التجارية  املحال  أصحاب 
زيادة حركة السوق والتعامل وتدوير رؤوس األموال بني فئات الشعب ومن ثم 

ينعكس بشكل إجيايب عىل اقتصاد البلد بشكل عام.

7
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االستنتاجات واملقرتحات

أواًل- االستنتاجات:

الصعبة  العمالت  تساعد عىل جلب  إذ  اقتصاديًا  قطاعًا  الدينية  السياحة  متثل 
وجذب االستثامرات التي تعود فائدهتا عىل االقتصاد واملجتمع، وهتتم معظم الدول 
بالقطاع السياحي ويتضح ذلك من ازدياد أعداد السياح والعوائد املالية عىل مستوى 

العامل.

إّن موقع مدينة الكاظمية يتمتع بإمكانية االتصال مع باقي مدن بغداد األخرى، 
مما ال يرتتب عىل السائح املبيت يف منطقة الدراسة، وتعد هذه ميزة تشجع عىل نمو 

الطلب السياحي والرتفيهي عىل املستوى املحيل. 

السياحية  املنتجعات  إنشاء  ومؤهالت  مقومات  كافة  الدراسة  منطقة  امتالك 
اجلميلة  والطبيعة  الدينية،  فيها حيث وجود األرضحة  التخطيطية  العملية  ونجاح 
إىل اجلنوب، مما يعطي  الشامل  الدراسة من  الذي حياذي منطقة  لنهر دجلة  املتمثلة 

السياحة تنوعًا يف كل جوانبها الرتفيهية والدينية والثقافية.

تتوفر يف مركز قضاء الكاظمية أنواع من اخلدمات والبنى التحتية العامة التي 
باإلمكان حتسينها وتطويرها بام خيدم النشاط السياحي. 

انخفاض عدد الصناعات الشعبية يف منطقة الدراسة، مع إهّنا تعد أحد األنشطة 
واخلدمات التي باإلمكان تطويرها يف املنطقة مما يعزز من قوة االقتصاد.

ثانيًا- املقرتحات: 
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رضورة تطوير مجيع املواقع السياحية وتروجيها سياحيًا والسيام منطقة الدراسة 
وتطوير مستوى البنى التحتية، واالهتامم باخلدمات املقدمة للسياح. 

تسيري زوارق هنرية للمتنزهني والسياح من مدينة بغداد وضواحيها إىل منطقة 
الدراسة. 

بصورة  القضاء  بمركز  اخلرضاء  واملناطق  املدينة  يف  القائمة  املتنزهات  تطوير 
عامة، والعمل عىل زرع املناطق املفتوحة باألشجار الدائمة اخلرضة لغرض تلطيف 

جو املنطقة والسيام إّن أعداد السائحني يزداد صيفًا. 

للمنطقة  الرتويج  عىل  تساعد  التي  وتنميتها  الشعبية  الصناعات  تطوير 
للمنطقة  رمزًا  وتكون  واقتنائها،  برشائها  السياح  تغري  التي  أنواعها  وبمختلف 

وتارخيها. 

املدارس  الدراسة خاصة لطالب  ملنطقة  ترفيهية وسياحية حملية  برامج  تنظيم 
واجلامعات وكذلك األرس يف أيام العطل. 
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