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كيوتو جامعة  

العليا الدراسات  

  االفريقية و  اآلسيوية المناطق راسات د كلية

ياسودا شين  

 

السياحة الدينية الشيعية. خاصة  , االسياحة الدينية في سوري هي دراستي موضوع  

 

السياحة الدينية هي سياحة  السياحة الدينية أقدم أنواع السياحة في العالم. تعد  كما تقول المصادر, " 

ع لعدم انقطاع العبادة الدينية بصورها المختلفة عبر مسيرة االنسانة عبر التاريخ لم تتقط  مستمر    

جوامع و مساجد و أديرة و كنائس و  مثلا  ل السياحة الدينية بزيارة آثار دينيةالتاريخية. و تتمث  

: 4002 موسى] أو بعبارة أخرى أماكن مقدسة ضرحة و مقامات, و المواقع ذات األهمية الدينيةأ

332.] "  

 

و اإلراق و إيران و لبنان و الشام بلد في الشيعية للمجتمعات اإلقتصادي و السياسي ألجو تغيير مع

يوجد اآلن و. ملحوظة اسوريفي  الشيعية الدينية السياحة صبحتأ, السبعينيات في األخرى دول   

%( 42) نحو و, إيران من السياح%( 00) نحو و, مليونين من أكثر سوريا في شيعياا  سائحاا  

شيعة من السياح  

 و زينب السيدة مقام يزورون و. باكستان و الهند و يجلالخ دول و اإلراق من%( 2) نحو و,  لبنان

 و, القديمة دمشق في الحسين سيدنا مشهد و  رقية السيدة مقام و, دمشق ريف في سكينة السيدة مقام

 و حلب و حمص و حماه في أورياء و أنبياء و البيت أهل مقامات و, دمشق في الصغير باب مقبرة

[. 4002 موسى] األخرى اإلسلمية األماكن و رقة  

 

ثالثة في السبعينيات قبل اإلسالمية الزيارة عن اسوري في الشيعية الدينية السياحة زتتمي    

 وبسعر منظمة تحلر طريق عن اسوري في المقدسة ماكناأل السياح معظم يزور, أوال  . نقط



صة السفر وكاالت و سياحة شركات الرحلت هذه تُنظ م, ثانياا . معقول  الدينية السياحة هذه في مخص 

ضة و  حركة في الموقف وسط الوكاالت هذه ,ثلثاا . جداا  معقولة بأسعار لعملئها" تور باكيغي" تعر 

 أن يعني هذا و .الت الوكا هذه إلى فيها الفاعلون كل يرتبط و, اسوري في الشيعية الدينية السياحة

 عن يبحث لم اآلن إلى لكن. اسوري في الشيعية الدينية السياحة حركة عامل في هم  أسفرال توكاال

            .الطاهرة هذه

 

الدينية سياحةلل المنظمة تحلالر طي يخط  تالسفر ال تو بالتالي, تركز دراستي على وكاال  

أرجو, الشيعية الدينية للسياحة المنظمة الرحالت هذه تخطيط لعملية وصف خالل في و, الشيعية  

اح سر   و الرحالت هذه شبعية و أسباب عن أكشف أن  السياحة مفهوم الوكاالت هذه تغيير كيف نج 

 هذه في الشيعية للمجتمعات السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية التغيير و الدينية التجربة و الدينية

.المنطقة  

 

  

 المصادر

 

حر و دينية و تاريخية معالم و, سياحية طبيعة: سورية في السياحة. 4002. موسى حسن علي. د

. نينوي: دمشق.  دولية سياحية كة  

 


