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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.
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چکیده

 اين پژوهش؛ بر آن است ات وضعيت فعلی اقتصاد گردشگری مذهبی در عراق را توصيف 
منايد و ماهيت مشارکت واقعی آن در اقتصاد ملی اين کشور را تبينی کند. هم چننی به رصد 
حترک متقابل بنی دو عنصر؛ عرضه ی گردشگری مذهبی و تقاضای آن، و نيز ارزایبی گردشگری 
مذهبی در مناطق پر ابزديد اين سبِک رو به رشد گردشگری می پردازد. اين پژوهش؛ از پرداخنت 
به مهم ترين موانع و شاخص هايی که سد راه دست ایبی به يک آغاز هبينه برای خبش گردشگری 
مذهبی می گردند، غافل منانده است. مسائلی که مانع از رسيدن به ابالترين سطح از امکان  

سنجش اقتصادی توليد انخالص ملی و بودجه عمومی در عراق می شوند.

Abstract: 

This study attempts to characterize the current climate of religious 
tourism economies in Iraq, and to determine their actual contribution 
to the country’s national economy, as well as to monitor and evaluate 
the mutual mobility between supply and demand in this growing 
sector. The study did not overlook reference to the key obstacles to 
a successful religious tourism sector, and then to achieve the greatest 
economic feasibility leading to enhancing the national product and the 
public budget in Iraq.
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مقدمه

گردشگری مذهبی اخريا به عنوان يک الگوی اقتصادی بسيار سودمند در بودجه ی کشورها 
اجتماعی  و  توجه رمسی  در خور  به مسئله ی  مذهبی  است. گردشگری  ایفته  و جوامع ظهور 
تبديل شده است؛ ات حدی که ديگر کشوری نيست که جاذبه ای مذهبی نداشته ابشد و سيستم 

گردشگری عمومی آن را تقويت نکند و در راستای محايت از اقتصاد ملی نباشد1. 

خبش گردشگری عمومی در کشورهای ارواپيی از مجله خبش گردشگری مذهبی، نسبت   
به 12/4درصد  اين نسبت  را تشکيل می دهد.  توليد انخالص داخلی  از مشارکت در  بزرگی 
می رسد و در مقابل نسبتی کمرت و تنها برابر اب 9/5درصد در کشورهای خاورميانه قرار دارد2. 

از نقطه  نظر درک امهيت حياتی امکان سنجی و توجيه اقتصادی گردشگری مذهبی در عراق، 
به  اين خبش حياتی، و شکل دادن  اقتصاد  از وضعيت کنونی  اين پژوهش در جهت آگاهی 
چشم اندازی منسجم و يکپارچه برای آينده ی آن می کوشد. اين تالش و کوشش، از امیان به 
امهيت اين خبش نشأت می گريد؛ از آن جهت که از خبش های اقتصادی موازی و جايگزين نفت 
در کشوری مانند عراق به  حساب می آيد. هم چننی اين تالش از حيث احساس نياز به حرکِت رو 
به جلو، در تعينی اولويت های برانمه ريزی  اقتصادی و کشف منابع مالی اب قابليت انعطاف پذيری 
بيشرت و دارای امکان سنجی سريع تر از حلاظ تواانيی افزايش بودجه ی دولت عراق انشی می شود.

در ابتدا الزم است به اين مسئله اشاره کنيم؛ اين پژوهش به روش توصيفی استناد دارد و 

1. گردشگری مذهبی به دليل ارتباط عميق آن اب جنبه های معنوی و مراسم مذهبی توده های مردمی وسيعی از پريوان اداین و 
مذاهب خمتلف، و نيز هبره برداری اقتصادی از اين جنبه ها به عنوان عوامل جذب گردشگران و توسعه ی اقتصادی در سطح رمسی، 

به اين جايگاه دست ایفت.
2. رجوع شود به: جعفر طالب امحد زينب علی داشور، گردشگری مذهبی و اتثري آن بر درآمد ملی عراق، جمله ی علوم اقتصادی 

و اداری الكوت، خبش اول 2012، انتشارات دانشگاه واسط، ص: 23، قابل دسرتسی در: )اب اندکی تغيري(
https://www.iasj.net 
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اين روش بر اساس بررسی مهمرتين جنبه ی خبش گردشگری مذهبی در عراق است. هم چننی بر 
اهداف عمومی و خصوصی آن مترکز دارد که در آزاد کردن گردشگری مذهبی، از حمدوديت ها 
و قيد و بندهای آن منود می ایبد و مشارکت مستقيم و غريمستقيم آن را در هببود اقتصاد ملی 

عراق متوقف ساخته است.

فرضيه ها، مشکالت و پيچيدگی های اين پژوهش، به  طور خالصه  عبارتند از:

• اقتصادی ضعيف، 	 نتايج  تقارن رونق گردشگری عمومی و مذهبی خصوصی در عراق اب 
پرسش های حريت آوری را اب خود به  مهراه دارد که الزم است اپسخ های قانع کننده ای را برای 

آهنا بيابيم. 

• در خبش گردشگری 	 عراق،  در  مذهبی  الگوی گردشگری  تعينی کننده ی  اقتصادی  عوامل 
عمومی کشور عجنی شده است. اين امر بدين معناست که به سختی می توان به طور دقيق 
ميان شاخص های اقتصادی اين خبش از يک سو، و ديگر شاخص های مشابه برای ساير 

خبش های انمهگن گردشگری را از يکديگر متمايز ساخت.

• اين پژوهش در برابر آزمونی دشوار جهت به  دست آوردن آمار و داده هايی قرار دارد که ابيد 	
هتيه و تکميل شوند.

در خصوص ساختار اين پژوهش؛ ابيد گفت که افزون بر مقدمه، شامل سه مبحث است که 
خنستنی مبحث آن حتت عنوان: »عناصر گردشگری مذهبی در عراق« است و در آن اشاراتی 
وجود دارد که بر اصالت گردشگری مذهبی در عراق و آن چه از ريشه ها، عناصر و اجزای ايده آل 
در بر دارد، متمرکز است که هدف از آن، حتقق يک رنسانس اقتصادی و کيفی در عراق است. 
مبحث دوم، عنوان: »اقتصاد کنونی گردشگری مذهبی در عراق« را به خود گرفته است که در 
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آن به توصيف ماهيت مشارکت اقتصادی و مالی گردشگری مذهبی در حال حاضر و اب توجه 
به داده ها و شاخص های موجود پرداخته شده است. بعد از آن به مبحث سوم و اپاینی اين 
پژوهش می رسيم که »آينده ی گردشگری مذهبی در عراق« انم دارد و در آن نگاهی آينده نگر 
در خصوص وضعيت آينده ی گردشگری مذهبی در پرتو ایفته های اين پژوهش از داده های مثبت 

و ديگر مشکالت منفی وجود دارد که وضع موجود، به آهنا عينيت خبشيده است.

مبحث خنست 

عناصر گردشگری مذهبی در عراق

به رغم اتزگی اصطالح گردشگری مذهبی در چارچوب اشتغال رمسی اقتصادی در عراق؛   
اب اين وجود کاربرد عملی مفهوم اين اصطالح از زمان های دور به  عنوان يک واقعيت در خاک 
اين کشور جتسم ایفته است، و عراق به حلاظ ديدگاه مذهبی يکی از کشورهای توريستی پيشگام 
به  مشار می رود. اين کشور اب توجه به پيشينه ی متدن ابستان آن، که به بيش از هفت هزار سال 
می رسد، مناطق و استان هايش به  طور کلی از مزيت جاذبه های گردشگری و جاذبه های مذهبی 

خاص برخوردار است.

عناصر گردشگری مذهبی در عراق را می توان به شش خبش تقسيم کرد که عبارتند از: عناصر 
عناصر کيفی. که  و  زمانی  عناصر  مکانی،  عناصر  معنوی،  عناصر  فيزيکی،  عناصر  اترخیی، 

می توان آهنا را به ترتيب زير شرح داد:

خنست: عناصر اترخیی 

جمموعه ای از شاخص هايی است که بر ادامه ی روند گردشگری مذهبی در عراق نزد نسل ها 
و طی دوران های خمتلف داللت دارد، و می توان آهنا را در موارد زير رصد کرد:
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	 عراق دارای يک مرياث گردشگری و مذهبی ابستانی است که پيشينه ی آن به هزاره ی هفتم
آن  از  برمی گردد. متدن های خمتلفی هم چون سومر، اببل و آشور، و پس  ميالد  از  پيش 
رومی ها، يواننيان، ايرانيان، مسلماانن و ديگر متدن ها در اين سرزمنی حضور داشته اند که 
خنستنی بذر گردشگری خودجوش و مذهبی به  مهراه آن متبلور شد و حس افتخار به آاثر 

ابستانی در کنار آن ظهور ایفت3.

	 پيامربان و رسوالن مرتبط بود. ات از ميالد اب اتريخ  شهرها و مناطق عراق در قرون پيش 
جايی که به  عنوان اپيتخت مذهبی بسياری از متدن ها به مشار می رفت، به  عنوان مثال: شهر 
ابستانی اور در جنوب عراق اب تولد حضرت ابراهيم در دوران مربوط به 1700 ات 2000 
سال پيش از ميالد ارتباط پيدا کرد و اب معابد خدااین در افسانه های سومری ابستان که در 
آن زمان اب انم )زيگورات( شناخته می شد شهرت ایفت. کما اين که؛ شهر ابستانی نيپور 
ای نـَُفر در جنوب بغداد، در حکم اپيتخت دينی سومراین و اببليان بود. اين امر بر عمق 

مذهبی جاذبه های گردشگری مذهبی عراق از عصور کهن داللت دارد4. 

	 قانون محورابی در عراق ابستان به شکلی منحصر به فرد، اب نشانه های اوليه و پيشگامانه
ماليات  اعمال  مثال؛  به  عنوان  از مجله  بود،  به صنعت گردشگری مهراه  از سازمان دادن 
ويژه بر ابزديد کنندگان و مسافرانی بود که اپ به شهر اببل می گذاشتند. دوران سلطنتی در 
عراق شاهد ظهور اولنی ساختار اداری ختصصی در زمينه ی گردشگری بود. در آن زمان 
اولنی اداره ی گردشگری عراق اتسيس شد و امحد شوقی احلسينی، خنستنی فرد عراقی بود که 
3. رجوع شود به: رفاه قاسم االمامی، توسعه ی گردشگری در عراق و ارتباط آن اب توسعه ی اقتصادی، اپاین انمه ی کارشناسی 
ارشد، ارائه شده به خبش اقتصاد، دانشکده ی مديريت و اقتصاد / آکادمی عربی در دامنارک ، 2013، ص: 29، و بعد از آن، 

فايل پژوهش روی لينک زير قابل دسرتسی است: http://www.rooad.net  )اب اقتباس(. 
4. رجوع شود به گزارش اجلزيره نت حتت عنوان )مهمرتين بناها و آاثر ابستانی عراق(، به اتريخ 2008/1/31، اتريخ ابزديد 

از اين سايت و بقيه سايت های زير 2018/8/15، قابل دسرتسی در لينک زير: )اب اقتباس(.
 http//:www.aljazeera.ne
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تصدی پست مديريت آن را بر عهده گرفت5.

	 اب وجود بسياری از دشواری ها و حبران های سياسی، اقتصادی و نظامی که عراق آهنا را
در دوران معاصر جتربه کرد، و اب توجه به اين که خبش گردشگری عراق اب متام ساختارها و 
ابعاد کيفی آن در معرض بی توجهی و عقب نشينی قرار گرفت، اب اين وجود؛ تالش ها برای 
تقويت چهره ی فرهنگ و متدن، گردشگری و مذهبی عراق- اب وجود اختالف و فاصله- به 
حلاظ اترخیی قطع نشده است. ات جايی که دوره ی زمانی پس از دهه ی 1940 ميالدی و 
ات پس از هزاره ی دوم، شاهد تشکيل برخی از سازمان های اداری در زمينه ی گردشگری در 
عراق و از مجله گردشگری مذهبی بود؛ »مديريت فعاليت های گردشگری از سال 1940، 
ات سال 1956، حتت نظارت کميته ی اقامتگاه های تفرحیی عراق قرار داشت، سپس اداره ی 
تفرحیی و گردشگری در دهه ی 1970، اتسيس شد. در حالی که سازمان  اقامتگاه های 
عمومی گردشگری و اداره ی کل گردشگری در اواخر دهه ی 1980 اتسيس شدند. جممع 
عمومی گردشگری در سال 1996 اتسيس شد و پنج سال بعد به وزارت فرهنگ عراق 
احلاق گرديد«6، اين تالش ها اخريا به »تشکيل خنستنی وزارختانه ی گردشگری و آاثر ابستانی 
در اتريخ عراق، در 20 اکترب 2005، منجر شده است، اين کار بر اساس اصولی اجنام 
گرفت که توسط قانون اساسی به تصويب رسيده است و در رأس آهنا اتکا بر ابزار آزاد در 
مديريت و هدايت اقتصاد به  طور کلی و اقتصاد گردشگری و مذهبی به  طور خاص قرار 

دارد«7.

5. رجوع شود به: رفاه قاسم االمامی، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 30 )اب اقتباس(. 
6. رجوع شود به: سحر كرمي كاطع، ديدگاه راهربدی خبش گردشگری در عراق، دانشکده ی مديريت و اقتصاد، دانشگاه قادسيه، 

2014، ص 14، قابل دسرتسی در لينک زير : )اب اقتباس(.
 http//:qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/  

7 . رجوع شود به: رفاه قاسم االمامی، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 91 )اب اقتباس(.
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دوم: عناصر فیزیکی  

در اين جا منظور از عناصر فيزيکی، به متام بناهای مذهبی اطالق می شود که در سرزمنی 
دارد؛  اماکن مقدس( شهرت  و  به  عنوان )کشور زایرتگاه های مذهبی  دارند، که  عراق وجود 
کشوری که زایرتگاه ها، امامزاده ها و آرامگاه های پيامربان، اوليای اهلی و قديسنی، و هم چننی 
کليساها، صومعه ها و معابد خمتلف در کوی ساران و گوشه و کنار آن گسرتش ایفته است. به  
ويژه در مناطق مشال، مرکز و جنوب، آن جا   که آاثر و جاذبه های گردشگری مذهبی برای مهه ی 

مذاهب و اداین و نه تنها مسلماانن جتلی می ایبد، و به  شرح زير است: 

	 زایرتگاه های اسالمی: عراق در سطح آاثر اترخیی و بنا های اسالمی، ابالترين نسبت
از زایرتگاه های مذهبی مقدس مسلماانن را در اختيار دارد، که خود به تنهايی »در حدود 
90درصد از زایرتگاه های مربوط به پيامربان و اوليای اهلی در جهان عرب را تشکيل می 
دهد«8 و روی نقشه ی گردشگری اين کشور قرار دارند و شامل »بيش از 6500 بنای 
اترخیی، مذهبی و رفاهی است«9، به  عالوه ی؛ متايز استان های عراق در دارا بودن »شش 

گنبد طال از جمموع هفت گنبد طال در جهان اسالم«10.

	 ،اماکن مذهبی مسیحیان: در عراق تعداد زایدی کليسا وجود دارد و در اين پژوهش
کار آمارگريی بيش از 150 کليسا در تنها دوازده استان از جمموع هجده استان عراق اجنام 

8. رجوع شود به: رفاه قاسم االمامی، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 16.
9. رجوع شود به: قاسم جبار خلف، كرمي سامل حسنی، توسعه ی خبش گردشگری در عراق.. عناصر.. چالش ها.. نيازها، جمله ی 

مديريت و علوم اقتصادی قادسيه، جلد 18، مشاره ی 1، برای سال 2016، ص: 146، قابل دسرتسی در:
 https://www.iasj.net 

10. رجوع شود به: دنيا طارق امحد، يسری حممد حسنی، امهيت اقتصادی گردشگری مذهبی در استان های کربال و جنف، 
جمله ی جامع علوم اقتصادی دانشکده ی بغداد، مشاره ی سی و پنجم، 2013، ص: 98، قابل دسرتسی در:

https://www.iasj.net 
 )هفت گنبد طال عبارتند از: گنبد امام موسى كاظم و امام جواد )ع( در بغداد، و دو گنبد امام حسن عسکری و امام هادی 

)ع( در سامرا، و گنبد امام علی )ع( در جنف، و دو گنبد امام حسنی )ع( و حضرت ابوالفضل العباس در كربال(.
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گرفت که 75 کليسا در بغداد، 30 کليسا در نينوا، 16 کليسا در بصره، و 13 کليسا هم 
در دهوک قرار دارند. شکی نيست که کليساهای ديگری نيز در متام استان های عراق وجود 
دارد. اين امر اب واقعيت حضور مسيحيان در عراق هم خوانی دارد؛ ات  جايی که » مسيحيت 
-پس از اسالم- دومنی دين بزرگ از نظر تعداد پريوان در عراق به  مشار می رود و در قانون 
اساسی عراق به رمسيت شناخته شده است. قانون اساسی عراق، چهارده فرقه ی مسيحی را 

به رمسيت شناخته است که پريوان آهنا در نواحی خمتلف آن سکونت دارند«11.

	 اماکن مذهبی یهوداین: عراق دارای تعداد زایدی از زایرتگاه ها و اماکن مذهبی خمتص
آرامگاه  يهودی،  سوغات  و  هداای  ابزار  مثال:  عنوان  به   مجله  از  است،  يهوداین  جامعه 
ذوالکفل )حزقيال( که بنی شهرهای جنف و بغداد واقع است، آرامگاه سه تن از پيامربان 
يهود به انم های: دانيال، حننی، و عزير در قلعه ی کرکوک، معبد تورات در منطقه ی العشار 
از توابع بصره، و هم چننی ساير جاذبه های گردشگری مذهبی و زایرتگاه هايی که جامعه ی 

يهوداین از سراسر نقاط جهان برای زایرت آهنا به عراق سفر می کنند12.

سوم: عناصر معنوی

به عناصری اطالق می شود؛ که در جمموعه ای از ويژگی های متمايز مرتبط اب  آن چه   
عراق از آاثر ابستانی و زایرتگاه های خمتص گردشگری، در مقايسه اب ساير الگوهای گردشگری 
در اختيار دارد، منود می ایبد. اين امر بدان معناست که عراق در قلب زائران و ابزديدکنندگان 
اماکن مذهبی، دارای جايگاه و عناصری ذاتی و اجتناب انپذير است. اين ويژگی ها عبارتند از:

11. رجوع شود به گزارش روزانمه ی الشرق االوسط از لندن حتت عنوان )حضور مسيحيان در عراق و چهره های ابرز آهنا(، 
در اتريخ 17 مارس 2017، مشاره ی 14354، قابل دسرتسی در:  ، به مهراه جستجوی عنوان مذکور، 

هم چننی رجوع شود به دايره املعارف )عراقيبيدای  ، کليساهای عراق(. 
12. رجوع شود به: رفاه قاسم االمامی، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 37 )اب اقتباس(.
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متايل مذهبی گردشگران برای گردشگری مذهبی از عمق روح آهنا منبعث می شود و فقط 	 
يک متايل به سرگرمی، لذت و ای هيجان نيست.

به شفای جسمی و 	  متايل  مانند  زائران؛  پيوند زایرت های مذهبی اب حاجت های ضروری 
روحی روانی، حمقق شدن آمال و آرزوها و حاجت روا شدن و ادای نذورات، مهه ی اين ها؛ 
انگيزه هايی اساسی برای زایرت هستند و نه اثنويه، از آن گونه که در انواع ديگر گردشگری 

اتفاق می افتد. 

ايده آل جذب 	  به فصول گردشگری و شرايط  وابستگی گردشگری مذهبی  ارتباط و  عدم 
گردشگران، که ابيد برای ارائه ی خدمات گردشگری عمومی فراهم شوند. زيرا مسائل مربوط 
به سفر، ذهن گردشگر مذهبی را به خود مشغول منی سازد و الزامات امینی و خدمات متمايز 
منی تواند ميان او و اجنام سفر زایرتی مانع اجیاد کند؛ »چراکه او از مهه موانع و مرزها عبور 
می کند و اب روحيه ی ايثار و فداکاری برای گرفنت ضريح و بوسيدن آن و توسل جسنت به 

ائمه ی اطهار و اوليای اهلی گام برمی دارد«13.

چهارم: عناصر مکانی  

  در اين جا منظور ما از عناصر مکانی، ويژگی های مربوط به فضاهايی است که بناهای 
مذهبی عراق را اب وجود تفاوت ها در تنوع و وابستگی ، متمايز می سازند و می توان مهم ترين آهنا 

را به شرح زير خالصه کرد:

و گردشگری 	  مذهبی  صنعت گردشگری  فعاليت های  از  محايت کننده  مکانِی  پراکندگی 

13 . رجوع شود به: صالح داود سلمان، عبد الستار عبود كاظم، اتثري زایرتگاه های مذهبی بر رشد گردشگری مذهبی )شهر 
بغداد به  عنوان منونه(، جمله ی العميد، سال ششم، جلد ششم، مشاره ی 22، 2017، ص: 152:، قابل دسرتسی در لينک زير :
 http://alameed.alameedcenter.iq  
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عمومی در کشور؛ اين عنصر، موقعيت جغرافيايی و مکانی نقشه ی زایرتگاه های مقدس 
عراق را برای يک حميط اقتصادی اميد خبش و اشتغال زا مهيا می کند.

تواانيی زایرتگاه های مذهبی در اجیاد تغيري مثبت در جنبه ی اقتصادی، توريستی و فرهنگی 	 
واقعيت عمرانی نقاط شهری و مناطقی که در آهنا قرار دارند. هبرتين مثال برای اين موضوع 
حرم مطهر کاظمنی در بغداد است، که به  مثابه ی خنستنی بذر فعاليت ساخت و ساز شهری، 

اقتصادی و خدمات گردشگری در حال توسعه، در منطقه ی کاظميه است 14.

پنجم: عناصر زمانی  

 منظور از اين عناصر، در اين جا خروج الگوی گردشگری مذهبی از چارچوب تقومي زمانی 
فصل های گردشگری معمول است؛ بدين معنی که زایرت های مذهبی در عراق دارای فصلی 
بلند و ممتد است، بلکه می توان گفت که فصلی دائمی است و می توان آن را در موارد زير به 

عينه ملس کرد:

فراوانی تعداد مناسبت ها و زایرت های مذهبی اثبت در طول سال در عراق، که از ابتدای 	 
سال هجری در اول حمرم آغاز می شوند و ات 18 ذحیجه ادامه می ایبند؛ که مصادف اب عيد 
سعيد غدير است و اب بزرگداشت مناسبت های متعدد استمرار می ایبند و نزديک به سی 

مناسبت ساليانه است15.

عدم توقف سفرهای زایرتی زائران سنتی به زایرتگاه ها و عتبات عاليات در عراق در طول 	 
سال، و بر خالف فصول و زمان بندی سفرهای زایرتی که قبال به آهنا اشاره شد. اين امر به 

14. رجوع شود به: اتثري زایرتگاه های مذهبی بر رشد گردشگری مذهبی، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 15 )اب اقتباس(. 
15. رجوع شود به: امهيت اقتصادی گردشگری مذهبی در استان های کربال و جنف، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 7 )اب 

اقتباس(. 
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معنای آن است که عراق عامل عدم حمدوديت زمانی برای ابزديد از بناهای مذهبی و تداوم 
سفرهای زایرتی را داراست به گونه ای که اين سفرهای زایرتی »به  طور مستمر و خارج از 

حمدوديت های زمانی اجنام می گريد«16.

ششم: عناصر کیفی  

اين عناصر اب تفاوِت ماهيِت مناسبت های دينی مرتبط اب زایرتگاه ها، مراقد و اماکن مقدسه 
اب دو مناسبت حج متتع و عمره ارتباط دارد؛ از آن جهت که اين دو مناسبت خمتص عموم 

مسلماانن جهان است و اين تفاوت به دو خبش تقسيم می شود:

• به  روِی 	 مذهبی  مناسبت های  درهای  امکان گشودن  در  تفاوت  اين  تفاوت کیفی: 
غريمسلماانن منود می ایبد، به گونه ای که جماز هستند ات به زایرت و شرکت در مراسم مذهبی، 
از هر دو جنبه ی معنوی و جسمی آن، و صرف نظر از اختالف اداین و جهت گريی های 
متفاوت آهنا اقدام کنند، در حالی که اين امر منی تواند در مراسم حج متتع و عمره حاصل 

شود17.   

• تفاوت كّمی: اين تفاوت؛ در نتيجه ی تفاوت کيفی حاصل می شود که پيش از اين، به 	
آن اشاره شد؛ به اين شکل که تعداد زائرانی که در مناسبت های مذهبی در عراق شرکت 
می کنند بسيار ابالست و چندين برابر آمار حجاجی است که برای ادای مناسک حج متتع 
و ای عمره رهسپار مکه و مدينه می شوند. به  عنوان مثال: »زایرت اربعنی در کربالی معلی 
ابالترين تعداد مسلماانن را در يک مکان و به  طور هم زمان گرد هم می آورد که آمار آهنا 

16. مهان منبع قبلی، ص: 7.
17. رجوع شود به: غيث التميمی، زایرت اربعنی.. سرمايه گذاری در مراسم حج، وب سايت الصدى نت، در 1 نوامرب 2017، 

قابل دسرتسی در:  )اب اقتباس(. 
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ممکن است به بيست ميليون زائر هم برسد«18.

اب نگاهی موشکافانه به عناصر گردشگری مذهبی که در ابال به آهنا اشاره شد، در می ایبيم 
که اين عناصر بر موارد زير أتکيد دارند:

توان جاذبه های گردشگری مذهبی در عراق برای اجیاد و توسعه ی فعاليت های اقتصادی، . 1
جتاری و خدماتی، و کمک به تشکيل جوامع شهری جديد و توسعه پذير.

انعطاف پذيری گردشگری مذهبی عراق از نظر کمی و کيفی، در مقايسه اب ديگر الگوهای . 2
گردشگری. اين امر اب اعتبار و ظرفيت های آن ارتباط دارد ات در جايگاه خنست احيا و 
هبينه سازی وضعيت گردشگری عمومی عراق از حلاظ اقتصادی، متدن و اجتماعی قرار گريد. 

تنوع و غنای جغرافيای گردشگری مذهبی در عراق و گشايش درهای آن به  روِی مهاهنگی . 3
و توسعه ی بيشرت، و نيز اپيداری فعاليت ها و رويدادهای آن، جامعّيت جذب مردمی و 

توده ای آن، و ثروت و سرمايه های مستقلی که در اختيار دارد.

مبحث دوم

اقتصاد کنونی گردشگری مذهبی در عراق

 شکی نيست؛ آن چه عراق از غنای گسرتده در جاذبه های گردشگری مذهبی و زيرشاخه ها 
و موقعيت مکانی آهنا در متلک خود دارد، بر پيشينه ای ابستانی اب ريشه هايی اترخیی و حجم 
عظيمی از بناهای اترخیی اندر اتکا دارد که دست ایبی به کمک های اقتصادی و ابزده ی مالی 
بی سابقه ای را در اتريخ ملت ها و کشورها فراهم می کند. به  شرط آن که اين ظرفيت ها به  حنو 
احسن مورد استفاده و هبره برداری قرار گريند و از هبرتين ابزارها، برای حمقق  ساخنت مکانيسم های 

18. مهان )اب اندکی اقتباس(. 
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اداری تضمنی کننده ی حتقق اين مهم استفاده شود.

می توان ويژگی های داده های اقتصاد کنونی خبش گردشگری مذهبی در عراق را از طريق   
موارد مربوط به عرضه ی اوليه  که به شرح  زير آمده است، شناخت:

خنست؛ میزان مشارکت مالی گردشگری مذهبی:   

به  منظور توصيف وضعيت اقتصادی خبش گردشگری مذهبی در عراق، و اطالع دقيق از 
ميزان مشارکت آن در توليد انخالص داخلی )GDP( و توليد انخالص ملی )GNP(، الزم 
است به اطالعاتی رمسی و مورد اعتماد استناد شود که بتواند ميان مشارکت خبش گردشگری 
عراق در دو نوع توليدی که در ابال به آهنا اشاره شد، در مقايسه اب ساير خبش های اقتصادی 
از يک سو، و مشارکت خبش گردشگری مذهبی در درآمد کلی خبش گردشگری به  طور عام در 
مقايسه اب ساير انواع گردشگری ها از سوی ديگر، جداسازی و تفکيک دجیيتال و آماری اعمال 

کند. اما اين پژوهش اب دو مشکل عمده برخورد کرده است:

	 خنست: کم ایبی داده ها و آمار رمسی منتشر شده توسط عراق در خصوص صنعت خبش
گردشگری به  شکل عام و گردشگری مذهبی به  شکل خاص. اين امر بر ادامه ی وضعيت 
غفلت و بی توجهی سازمانی در داخل عراق نسبت به خبش گردشگری اب متام الگوهای آن 

و از مجله الگوی گردشگری مذهبی داللت دارد19. 

	 دوم: وجود شکاف گسرتده بنی ميزان اعالم شده دسرتسی به توريسم در عراق از طريق
زایرتگاه ها و مناسبت های گردشگری مذهبی از يک سو و ميزان ابزده اقتصادی در برخی 
از شاخص های رمسی گردشگری به  عنوان يک نتيجه برای اين دسرتسی از سوی ديگر، 
19. برانمه های توسعه ی ملی عراق، و اخريا طرح توسعه ملی 2022/2018، تنها شامل اشارات خمتصر و آمار بسيار کمی 
در خصوص حجم و ماهيت مشارکت خبش گردشگری مذهبی در اقتصاد ملی دولت عراق بوده است )به سند برانمه بر روی 

لينک زير رجوع شود: (.
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پژوهشگر را در سردرگمی مهسان سازی آمار و شاخص ها قرار می دهد که اين امر در نتيجه ی 
کم ایبی آهنا و عدم فراهم شدن آمار قطعی و مورد اعتماد است20. 

  اب نگاهی دقيق، در می ایبيم که عراق اخريا امهيت خبش گردشگری را به  عنوان يک خبش 
حياتی شناخته است، که می تواند به  طور مؤثر در اقتصاد ملی مشارکت کند. اما اين شناخت 
هنوز هم از حلاظ رمسی و عملی، تنها در حد يک ديدگاه نظری است و هنوز به  صورت يک 
رويکرد اقتصادی دقيق و چشم گري متبلور نشده است. اين امر؛ يک نتيجه ی طبيعی از »تداوم 
کارايی اپينی عمل کرد سازمانی و استمرار انکامی در اقناع دولت برای پريوی از منطق حماسبه ی 
اقتصادی صحيح است«21. اب اين وجود، برخی از شاخص های مثبت را دارمي که منی توان آهنا 
را در عمل کرد اخري گردشگری عراق در خصوص گردشگری مذهبی و سفرهای زایرتی انديده 

گرفت که مهم ترين آهنا عبارتند از:

رتبه بندی عراق در ميان هبرتين کشورهای اسالمی از نظر عمل کرد گردشگری در سال 2015، 	 
و قرار گرفنت آن در ميان ده کشور برتری که درآمد گردشگری بنی املللی در کشورهای سازمان 
به رقمی ابلغ بر 121/9 ميليارد  اين درآمدها  مهکاری های اسالمی در آهنا متمرکز است. 
دالر برای جمموع اين کشورها و اب نسبتی معادل 87/5درصد از کل درآمد گردشگری در 
کشورهای عضو اين سازمان و براساس برآوردهای مهان سال می رسد، که اين امر اهتام اپينی 

آمدن شاخص گردشگری در عراق را نفی می کند و بر خالف اين موضوع أتکيد دارد22. 

20. شاخص های گردشگری مذهبی در هر سال و هر مناسبتی، اغلب به آمار و ارقام بزرگی از زائران و ابزديدکنندگان از اماکن 
مقدس می پردازد اما ابزده ی اقتصادی ملموسی روی زمنی واقعيت وجود ندارد که اب اعداد و ارقامی که در پژوهش ها، مطالعات 
و رسانه های دولتی و خصوصی ذکر می شوند، تناسب داشته ابشد، اين امر بعدا در سطرهای اين پژوهش روشن خواهد شد.

21. رجوع شود به: سند برانمه ی توسعه ی ملی 2022/2018، وزارت برانمه ريزی عراق، ص: 17، قابل دسرتسی در: 
 https://mop.gov.iq  ) اب اندکی اقتباس( 

22. رجوع شود به: گزارش گردشگری بنی املللی در کشورهای عضو سازمان مهکاری های اسالمی: چشم اندازها و چالش های 
2017، منتشر شده توسط مرکز مطالعات آماری و حتقيقات اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسالمی  )سيسريک(، ص: 18، 

قابل دسرتسی در:
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قرار گرفنت خبش گردشگری عراق به  شکل عام و خبش گردشگری مذهبی به  شکل خاص، 	 
در حلقه ی توجه و اهتمام برانمه های توسعه ی ملی عراق و در رأس آهنا، برانمه ی توسعه ی 
ديگر  و   )2014-2010( ملی  توسعه ی  برانمه ی  آن که  از  بعد   .2022/2018 ملی 
برانمه های موازی اب آن، پرده از ظرفيت های اقتصادی عظيمی برداشت که گردشگری مذهبی 
در اين کشور، معطوف به آن است. برخی از نشانه های اين ظرفيت ها را می توان در افزايش 
چشمگري آمار زائران عتبات عاليات در سال 2010، و رسيدن تعداد آانن به يک و نيم 
ميليون نفر و نيز کسب درآمدی ابلغ بر يک ميليارد دالر از عايدات گردشگری مذهبی 

ديد23. 

برتری الگوی گردشگری مذهبی در مقايسه اب ساير الگوهای گردشگری عراق، اب توجه به 	 
شاخص های پژوهشی مدرن. اين شاخص ها بر نقش مهم گردشگری مذهبی در پيشرفت 
اقتصادی شهرهای دارای جاذبه های توريستی أتکيد دارند، و الگوی گردشگری مذهبی در 
ميان ساير الگوهای گردشگری در عراق را در مرتبه ی خنست قرار می دهند »اب نسبتی برابر 
اب80درصد، گردشگری فرهنگی و اترخیی اب 15درصد بعد از آن قرار می گريد و در آخر 

هم گردشگری جتاری اب 5درصد در انتها قرار دارد«24. 

عراق، 	  در  مذهبی  اب صبغه ی  اقتصاد خبش گردشگری  سال 2017،  آمارهای  اساس  بر 
نزد طبقه ی کارگر اين کشور از امهيت ابالئی برخوردار است. به  گونه ای که؛ کسب  و کار 
نزديک به 544 هزار نفر اب آن ارتباط دارد. اين در حالی  است که برآوردهای شورای جهانی 
گردشگری و سفر أتکيد می کند که اين خبش؛ 3درصد از توليد انخالص داخلی را تشکيل 

23. رجوع شود به: سجاد قاسم، نقش اقتصادی خبش گردشگری در عراق، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه قادسيه، 
2017 ص: 12، قابل دسرتسی در:

http://qu.edu.iq/repository/wp )اب اندکی اقتباس(. 
24. رجوع شود به: سجاد قاسم، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 10 )اب اقتباس(. 
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می دهد که اب درآمدهايی امکان پذير و قابل دسرتس، مبلغ 5 ميليارد دالر برآورد می شود25. 

نرخ رشد ساالنه خبش های گردشگری– از مجله خبش گردشگری مذهبی- عراق، در سال های 	 
اخري شاهد افزايش قابل توجهی بوده است. شاخص ها نشان دهنده ی رشد شتابزده ای در خبش 
گردشگری فرهنگی هستند. اين امر به سود گردشگری دينی است، از آن جهت که گردشگری 
فرهنگی در بسياری از موارد يکی از سرشاخه های گردشگری مذهبی به  حساب می آيد26؛ 
 ،2014 سال های  در  مذهبی  ساالنه ی گردشگری  رشد  نرخ  افزايش  بر  شاخص ها  آخرين 
ات 2016 به ميزان 7/8درصد داللت دارد. تعداد مسافرانی که به  منظور اجنام  گردشگری 
و  ميليون  يک  به  سال 2014،  در  زائر  هزار  از 904/7  شدند  عراق  وارد خاک  مذهبی 
پنجاه و دو هزار زائر در سال 2016، افزايش ایفته است. اين در حالی  است که؛ نرخ رشد 
ساالنه ی گردشگری فرهنگی به ميزان 70درصد افزايش ایفته است که دليل آن افزايش مشار 
ابزديدکنندگانی است که برای اين نوع گردشگری وارد عراق شده اند، و تعداد آهنا از 27 هزار 
گردشگر در سال 2014، به 78 هزار گردشگر در سال 2016، افزايش ایفته است. که اب 
ابال رفنت حجم درآمدها اب نسبتی برابر اب 32/2درصد و از 218/4 ميليون دينار عراقی در هر 

ماه در سال 2014، به 28/26 ميليون دينار در سال 2015، مهراه بوده است 27. 

توسعه و پيشرفت شاخص های زيرساخت ها، درآمدها، تعداد گردشگران و ساير 	 
شاخص های امکاانت توريستی در شهرهای دارای جاذبه های گردشگری مذهبی و اماکن 

گردشگری پر ابزديد، اب توجه به آمار موجود برای سال های 2015 و 2016. 

25. رجوع شود به گزارش مرکز پژوهش ها و مطالعات اسرتاتژيک الروابط حتت عنوان )حبران گردشگری مذهبی در عراق به  دليل 
اعمال حترمي ها عليه ايران(، به نقل از روزانمه العرب چاپ لندن ، در اتريخ 2018/8/16، قابل دسرتسی در:

http://rawabetcenter.com  )اب اقتباس(. 
26. و هم چننی اب در نظر گرفنت اين واقعيت که فرهنگ مذهبی خبشی جدايی انپذير از عالقمندی های گردشگران فرهنگی 

خارجی است. 
27. رجوع شود به: سند برانمه ی توسعه ی ملی 2022/2018 ، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 38 )اب اندکی اقتباس(.
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 تعداد هتل ها و جمتمع های اقامتی:  

نسبت امکاانت گردشگری به ميزان 14/5درصد افزايش ایفت که اين افزايش از )1296( 
مورد امکاانت گردشگری در سال 2015، به )1484( مورد در سال 2016، صورت گرفته 
به خود  برابر اب 44/9درصد  نسبتی  اب  را  افزايش  اين  از  درصد  استان کربال، ابالترين  است. 
اختصاص داد، بعد از آن استان جنف اب 23/2درصد در رتبه ی دوم، سپس استان بغداد اب 
22/2درصد در رتبه ی سوم، و استان بصره هم اب نسبتی معادل 4/1درصد در رتبه ی آخر قرار 
گرفت. الزم به ذکر است که اغلب اين امکاانت گردشگری و رفاهی اب نسبت بزرگی برابر اب 
99/7درصد در مالکيت خبش خصوصی قرار دارند28؛ و »تغيري قابل  مالحظه ای در امکاانت 
به آمار  گردشگری دولتی )جزاير و شهرهای توريستی( صورت نگرفت و تعداد آهنا اب توجه 

سال های 2015-2014، از دوازده مورد فراتر نرفت«29. 

 آمار مسافران و نفر شب اقامت: 

تعداد مسافران از )4922( هزار نفر در سال 2015 به )7749( هزار مسافر و اب نسبتی 
برابر اب 57/4درصد در سال 2016 افزايش ایفته و استان کربال، حتت أتثري گردشگری مذهبی 

در مقايسه اب ساير استان ها اب نسبتی برابر اب 42/6درصد در صدر اين افزايش قرار گرفت. 

بعد از آن استان جنف اب 29/7درصد در رتبه ی دوم جای گرفت، سپس استان بغداد اب 
22/6درصد در رتبه ی سوم، و استان بصره هم اب نسبتی معادل 2/6درصد در رتبه ی آخر قرار 
گرفت. و در ارتباط اب اين موضوع نيز، آمار نفر شب اقامت از )14294( هزار )ختت/روز( در 
سال 2015، به )16736( هزار )ختت/روز( در سال 2016، اب نسبتی برابر اب 17/1درصد 
28. رجوع شود به: سند آمارگريی از هتل ها و اقامتگاه های گردشگری سال 2016، وزارت برانمه ريزی عراق، سازمان مرکزی 

 www.cosit.gov.iq :آمار، ص: 2، قابل دسرتسی در
29 . رجوع شود به: سند برانمه ی توسعه ی ملی 2018، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 38.
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افزايش ایفت. اب توجه به فضای شهرهای گردشگری مذهبی، استان کربال از نظر آمار نفرشب 
اقامت نيز اب نسبتی برابر اب 53/0درصد،  گوی سبقت را از ساير استان ها ربود بعد از آن استان 
جنف اب 25/1درصد در رتبه ی دوم جای گرفت، سپس استان بغداد اب 15/7درصد در رتبه ی 
سوم، و استان کرکوک نيز اب نسبتی معادل 2/6درصد در رتبه ی چهارم و استان بصره هم اب 

نسبتی معادل 2/5درصد از جمموع کل نفر شب اقامت در رتبه ی آخر قرار گرفت30.

 درآمدها و هزینه ها: 

به   ،2015 سال  در  دينار  ميليون   )417199( از  صنعت گردشگری  از  حاصل  درآمد 
)356557( ميليون دينار و به ميزان 14/5درصد در سال 2016، کاهش ایفت. استان کربال 
ابالترين درصد از اين درآمدها را اب نسبتی برابر اب 48/0درصد به خود اختصاص داد، بعد از 
آن استان بغداد اب 24/9درصد سپس استان جنف اب 18/5درصد و در آخر؛ استان بصره اب 

نسبتی معادل 6/5درصد در رتبه ی آخر جا گرفت.

از سويی ديگر؛ هزينه های کل هم از )99975( ميليون دينار در سال 2015، به )122437( 
ميليون دينار و به ميزان 14/5درصد و به ترتيب استان ها در سال 2016، افزايش ایفت. به  
طوری که استان کربال از نظر ميزان کل هزينه ها اب نسبتی معادل 49/6درصد در ابالترين رده 
قرار گرفت، بعد از آن استان بغداد اب 26/9درصد، سپس استان جنف اب 17/7درصد، و در 

هنايت؛ استان بصره اب نسبتی معادل 3/7درصد در رده ی آخر جا گرفت31. 

در اينجا الزم به ذکر است که تعامالت جتاری مرتبط اب فعاليت های گردشگری در عراق 
و از مجله گردشگری مذهبی، افزايشی را در درآمدهای مالی خود به ثبت رساند. به  گونه ای 

30. رجوع شود به: سند آمارگريی از هتل ها و اقامتگاه های گردشگری سال 2016، منبعی که قبال ذکر شد ، ص: 2 )اب 
اعمال اندکی تغيري در ساختار(.

31. مهان منبع سابق، مهان صفحه.  
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که از 10/4 ميليون دينار عراقی در روز در سال 2014، به 17/047 ميليون دينار در سال 
2016، افزايش ایفت 32. 

رشد فعاليت های گردشگری در خبش های محل و نقل، محل و نقل هوايی و خدمات. خبش 	 
فعاليت گردشگری(،  نشان دهنده  )چهره ی  رستوران ها  و  هتل ها  خبش  مجله  از  خدمات، 
اين سپرده ها   بيشرتين ميزان سپرده های ابنکی در عراق را به خود اختصاص داده است. 
در سال 2010 به 49/8درصد و در سال 2016 به 39درصد رسيد. اين امر بر اتکای 
گردشگری مذهبی در عراق، بر تضمنی های مالی معترب و اپيدار که منی توان آهنا را از نظر 
مالی دست کم گرفت، داللت دارد33. چه  بسا؛ رشد قابل مالحظه ای که در تعداد سفرهای 
گردشگری داخلی و خارجی حاصل شده است يکی از جنبه های اين تضمنی های اپيدار 
ابشد؛ چرا که تعداد مسافران هوايی اب نسبتی برابر اب 16/8درصد و از 5/26 هزار نفر در 
سال 2013، به 8/280 هزار نفر در سال 2016، افزايش ایفته است. هم چننی تعداد 
پروازها اب نسبتی برابر اب 13/9درصد از )55262( پرواز در سال 2013، به )81635( 
پرواز در سال 2016، افزايش ایفت. اين در حالی است که خبش محل ونقل گردشگری بنی 
استان های عراق، رونق قابل توجهی را به ثبت رساند؛ به  طوری که تعداد مسافران و زائران 
از 12.2 ميليون نفر در سال 2014، به 19 ميليون نفر در سال 2015، افزايش ایفت. 
اين افزايش تعداد مسافران اب افزايش ميزان درآمدها از 33/9 ميليارد دينار در سال 2014، 

به 34/2 ميليارد دينار در سال 2015، مهراه بود34. 

واقعيت  اين حال،  اب  اشاره شد؛  آهنا  به  در ابال  مثبت که  اين شاخص های  به رغم وجود 
اقتصادی گردشگری مذهبی در عراق أتييد می کند که اين شاخص ها اب ُکندی و آهسته پيش 

32. رجوع شود به: سند برانمه ی توسعه ی ملی 2018، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 38.
33. منبعی که قبال ذکر شد ، ص: 26-27 )اب اعمال اندکی تغيري( .

34. منبعی که قبال ذکر شد، ص: 33 )اب اقتباس( .
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می روند و اهداف تعينی شده ی مربوطه و در رأس آهنا،  أتثري مثبت روشن و تعريف شده در 
ساختار اقتصادی کشور، حتقق نيافته است.

اگر خبواهيم از مناسبت های مذهبی اثبتی که ساليانه برگزار می شوند و نزديک به سی مناسبت 
هستند، صحبت کنيم، تعداد زائران در برخی از آهنا از مرز يک ميليون نفر فراتر می رود، و در 
برخی ديگر هم تعداد زائران به 8 ميليون نفر می رسد35.  در حالی که کل هزينه های ماهانه ای 
که تنها صرف 200 نفر از اين چند ميليون زائر می شود؛ در جمموع به )46.300.000( دينار 

عراقی )تقريبا 385833 دالر( می رسد36. 

مالی  از ابزده ی  ابيد  اين صورت  در  برآوردهايی صحبت کنيم،  اگر خبواهيم درابره ی چننی 
بزرگی سخن بگوييم که از گردشگری مذهبی حتقق ایفته است و حجم آن از درآمد رمسی اعالم 
شده، خيلی بيشرت است. اين موضوع ما را در برابر پرسشی حريت انگيز قرار می دهد: درآمدهای 
حاصل از گردشگری مذهبی در عراق به کجا می روند؟ برای اپسخ به اين پرسش؛ الزم است به 

چندين دليل عمده استناد کرد، که مهم ترين آهنا به شرح زير است: 

• قرار گرفنت عراق در يکی از رتبه های ابالی شاخص فساد، به  گونه ای که درآمدهای مالی 	
در متامی خبش های اقتصادی، از مجله؛ خبش گردشگری مذهبی، مورد اختالس و فساد قرار 

می گريند37.

35. به عنوان مثال، تعداد زائرانی که به زایرت حرم امام حسنی )ع( مشرف می شوند، مهه ساله تنها در شهر کربال، به بيش از 
يک ميليون زائر می رسد، در حالی که در برخی از رويدادهای مذهبی خاص هم چون نيمه ی شعبان در مهان شهر و شهرهای 
مشابه، رکورد بيش از 8 ميليون زائر را رقم می زنند. رجوع شود به گزارش شبکه امام رضا عليه السالم، حتت عنوان: »نقش 

 https://www.imamreza.net : زایرتگاه ها در قيام ملت ها«، فاقد اتريخ، قابل دسرتسی در
36. به قرائن اين برآورد در پژوهشی اب عنوان )اتثري زایرتگاه های مذهبی بر رشد گردشگری مذهبی )شهر بغداد به عنوان منونه( 

رجوع شود، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 167.
37. بر اساس برآوردهای سازمان شفافيت بنی املللی در 2018/2017، عراق در صدر ليست کشورهای دارای فساد بيشرت در 
جهان قرار دارد طوری که اب 18 امتياز در مرتبه ی 169 جای گرفته است. مهراه اب ونزوئال، کره مشالی، گينه استوايی، گينه بيسائو، 
https://www.transparency.org :ليبی، سودان، مین، افغانستان، سوريه، جنوب سودان و سومالی. رجوع شود به
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• تداوم تسلط خبش نفت، و استيالی خبش خصوصی بر کل درآمدهای حاصل از گردشگری 	
أتمنی  اقتصادی  دشواری های  ابر  دولت  آن،  عوض  در  حالی که  در  عراق؛  در  مذهبی 
امنيت و سالمت جسمی و روانی زائران را به دوش می کشد. هم چننی گردشگری مذهبی 
از الزامات و تعهدات قانون ماليات عراق معاف است، بنابراين؛ »دولت عراق هيچ گونه 
سودی از گردشگری، و به  ويژه خبش گردشگری مذهبی، به دست منی آورد«38، ای به قول 
معروف: »پرواضح است که صنعت گردشگری در سراسر جهان از گردشگران پول می گريد، 
اما در عراق به جای اين که از آهنا چيزی بگريد، در حق آانن فضل و خبشش می کند«39.

    دوم: شاخص های منطقه ای:   

زمانی که به متام ويژگی های اقتصادی گردشگری مذهبی در عراق بنگرمي و آهنا را اب ويژگی های 
مهسان موجود در کشورهای مهسايه ی منطقه ای مقايسه کنيم، در می ایبيم که از حلاظ ابزده ی 
مالی و أتثري اقتصادی و البته به نفع کشورهای مهسايه، تفاوت زایدی وجود دارد. اب نگاه به ابعاد 

منطقه ای گردشگری از حيث جمموع، موارد زير مالحظه گرديد:

• درآمدهای حاصل از گردشگری مذهبی در عراق را منی توان به آسانی اب مهنی درآمدها در 	
کشورهای مهسايه مقايسه کرد. در حالی که درآمدهای عراق در حالت مثبت و خوش بينانه 
بنی يک ات پنج ميليارد دالر برآورد می شود، در می ایبيم که درآمدهای عربستان سعودی در 
سال 2010، ابلغ بر 17.6 ميليارد دالر بوده است40؛ و هم چنان رو به افزايش گذاشت 

38. رجوع شود به مصاحبه ی عمر هشام، کارشناس مسائل اقتصادی اب اپيگاه خربگزاری رسانه های عراق ، قابل دسرتسی در:
http://www.al-iraqnews.com 

.  http://www.baytalhikma.iq :39. رجوع شود به: خانه ی حکمت عراق، روی لينک زير
40. رجوع شود به: گردشگری مذهبی و اتثري آن بر درآمد ملی عراق، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 6، به واسطه ی  گزارش 

 . منتشر شده در روزانمه ی انگليسی زابن گاردين در 2010/11/19، در سايت: 
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ات در سال 2017، به مبلغ 22/8 ميليارد دالر برسد41، اين در حالی  است که درآمدهای 
ترکيه از گردشگری مذهبی و ديگر خبش های گردشگری در سال 2017، در حدود 26 

ميليارد دالر بوده است42.

• ايرانيانی که برای سفر زایرتی وارد خاک عراق می شوند ابالترين نسبت را در ميان ساير 	
زائران به خود اختصاص داده اند به  طوری که اين نسبت جبز در شرايط امنيتی، به ويژه پس 
از سال 2003، تقريبا مهيشه اثبت ابقی مانده است43. شايد اين امر به اين بستگی دارد 
که ايران براساس برآوردهای رمسی، دومنی کشور بعد از ترکيه از نظر حجم مبادالت جتاری اب 
عراق )6/7 ميليارد دالر در سال 2017( است44. شکی نيست که افزايش سفرهای زایرتی 
ايرانی در عراق به  طور مثبت، حتت أتثري رهايی گردشگری مذهبی عراق  از سوی زائران 
از حمدوديت های سياسی و نظارت هايی است که قبل از سال 2003، توسط رژمي وقت 
عراق عليه متامی کاروان های زایرتی ايرانی )30000 زائر ايرانی در هفته( اعمال می شد. 
اين اقدامات برغم درآمدهای اباليی که عايد اين رژمي می شد، اجنام می گرفت و در آن  زمان 

نزديک به 1050000 دالر برآورد می شد45. 

41. رجوع شود به: الصاوی، عبداحلافظ، اقتصاد حج در عربستان سعودی: فرصت ها و چالش ها، گزارش موسسه ی مطالعات 
مصر، در اتريخ 15 ژوئيه 2017، قابل دسرتسی در: https://eipss-eg.org، به مهراه جستجو اب عنوان مذکور. 

42. رجوع شود به: سعيد عبدالرازق، ترکيه قصد دارد 36 ميليون گردشگر را در سال 2018، جذب کند، گزارش روزانمه الشرق 
االوسط چاپ لندن ، 12 فوريه 2018، مشاره ی 14321، قابل دسرتسی در:

 https://aawsat.com/home/artic 
43. پس از سال 2003، ورود تعداد زائران ايرانی به عراق به  منظور گردشگری مذهبی افزايش ایفت. خنستنی رونق اين افزايش 
طی سال های 2003 ات 2007، صورت گرفت، و تعداد زائران از 88085 به 504972 در سال 2007، و نيز به 863657 
در سال 2008، افزايش ایفت و افزايش تصاعدی اين تعداد در سال های بعد ادامه پيدا کرد )رجوع شود به:  امهيت اقتصادی 

گردشگری مذهبی در استان های کربال و جنف ، منبعی که قبال ذکر شد، ص: 116(. 
44. رجوع شود به گزارش مركز الروابط، منبعی که قبال ذکر شد ) اب اعمال اندکی تغيري(. 

45. رجوع شود به گزارش روزانمه ی عراقی املدی، حتت عنوان )گردشگری در عراق .. گنجی غنی که مورد غفلت واقع شده 
است(، در روز پنج شنبه، 26 مه 2005، مشاره ی 396 منتشر شد، قابل دسرتسی در :

 http://almadapaper.net/sub 
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مبحث سوم 

آینده ی گردشگری مذهبی در عراق

پرواضح است که خبش های گردشگری در جهان به  شکل سريع و خريه کننده ای در حال 
توسعه است، به  ويژه اب افزايش تعداد گردشگران »که ات سال 2030، به 5 ميليارد گردشگر 
در سال خواهد رسيد«46. به  عالوه امکان سنجی و توجيه اقتصادی گردشگری مذهبی به  شکل 
از گزارش های  يکی  اساس  بر  آن  هزينه های  به  شکل خاص، که  اسالمی  کلی و گردشگری 
ختصصی، در سال 2015 »به بيش از 145 ميليارد دالر رسيده بود«47. و اب توجه به روند رو 
به رشد حميط گردشگری اسالمی، مستعد افزايش است. که در رأس آن گردشگری موجود ميان 
کشورهای مسلمان )عراق يکی از اين کشورها است( قرار دارد، که »تعداد گردشگرانی که از 
اين کشورها ابزديد کرده اند از 60.9 ميليون در سال 2011، به 67.7 ميليون در سال 2015، 

افزايش ایفته است« 48. 

اين پژوهش؛ اب توجه به دقت نظر در وضعيت فعلی و اطالعات جامع در زمينه ی گردشگری 
مذهبی در عراق، درایفته است که اين الگوی گردشگری اميد خبش به سبب شرايط پيچيده ی 
اقتصادی و سياسی در عراق، برای رسيدن زودهنگام به نتايج مطلوب، اب دشواری هايی مواجه 
است، و اين دشواری ها به رغم متايل رمسی و مصرانه برای تنوع منابع درآمد، و هم چننی افزايش 
عالقه مندی و توجه به خبش گردشگری به  شکل عام، اب اين حال؛ سبب اخالل در توسعه و 
پيشرفت مورد انتظار برای مهه ی خبش های اقتصادی جايگزين نفت عراق و از مجله؛ اين خبش 

46. به گزارش SPUTNIK ARABIC بر روی لينک زير رجوع شود:
   https://arabic.sputniknews.com 

47. مهان منبع قبلی. 
48. رجوع شود به: گزارش گردشگری بنی املللی در کشورهای عضو سازمان مهکاری های اسالمی، منبعی که قبال ذکر شد، 

 .VII :ص
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حياتی شده است. اگرچه اين وضعيت در کواته مدت برای خبش گردشگری مذهبی حاصل 
خواهد شد؛ اب اين وجود، اين پژوهش انتظار دارد در ميان مدت و بلندمدت، حتوالت اساسی 
و قابل  توجهی در خبش گردشگری به  شکل عام و خبش گردشگری مذهبی به  شکل خاص، در 
عراق روی دهد. اين چيزی است که برخی از شاخص های کيفی نويد آن را می دهند. توجه رمسی 
به جذب کارشناسان خربه و اب جتربه ی اقتصادی و گردشگری در زمينه ی برانمه ريزی و مديريت، 
و هم زمان اب اصرار وضعيت کلی اقتصادی برای حرکت رو به جلو، در جهت تنوع خبشيدن به 

منابع درآمد، در مقدمه ی اين شاخص ها قرار دارد.

اين پژوهش اب متام اين تفاسري و علی رغم مشکالت کنونی، از احتمال دو برابر شدن ابزده 
اقتصادی گردشگری مذهبی در آينده ی نزديک، قطع اميد منی کند، به  شرط آن که فوری در 

جهت رسيدگی به شاخص های منفی زير، اقدام مقتضی به  عمل آيد:

1. ضعف آگاهی گردشگری هنادی، و کم بود در تعداد آموزشگاه های تعليم امور گردشگری 
و راهنمااین گردشگری. 

2. غري فعال  بودن نقش اوقاف در توسعه ی زایرتگاه ها، مراقد و متامی جاذبه های گردشگری 
و اماکن مذهبی، و نيز وجود درگريی های ملکی ميان اداره های اوقاف و امور خرييه. 

3. حمروم ماندن فضاهای اطراف زایرتگاه ها، حرم ها و اماکن مذهبی از ادغام در سيستم 
صنعت گردشگری و هم چننی حمروميت از توسعه ی اقتصادی و شهری.

4. غياب تفکر اقتصادی در تعامل اب اماکن مقدس، به گونه ای که توجه و اهتمام به امر 
درآمدزايی را خمتل می سازد، فعاليت های سرمايه گذاری گردشگری را تضعيف می کند و راه را 

برای به  وجود آمدن شکاف ها و انمهاهنگی ها ابز می گذارد.
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5. جماز مشردن توسعه ی زيرساخت های گردشگری مذهبی بر اساس ديدگاه های مبتنی بر 
سبک غربی؛ که اين امر به نوبه ی خود منجر به از دست رفنت هويت اسالمی آهنا، و احساس 

عدم نياز برای تکرار ابزديد از آهنا از سوی گردشگران خارجی می شود.

6. اناپيداری سيستم کنرتل و نظارت مرکزی بر کل درآمدهای مالی مراقد و اماکن مقدس، 
و نيز سهل انگاری برای ایفنت ابزار جايگزين جهت جربان فاصله ی جغرافيايی حکومت مرکزی 

اب اين جاذبه های گردشگری مذهبی.

و  اترخیی  اماکن  زيرساخت ها،  از  حمافظت  و  مذهبی  اقليت های  از  محايت  به  بی توجهی   .7
زایرتگاه هايی که اب آهنا ارتباط دارند، و بی اعتنايی به جذب و امکان ابزگشت افراد آواره و دور از وطن.

8. به حاشيه راندن ابزار فعال سازی گردشگری مذهبی ، و عدم آگاهی از درآمدهای احتمالی 
و پنهان اين نوع گردشگری مانند نذورات، هداای و متايل به دفن اموات، در قربهای خريداری 

شده در جوار مراقد مقدس و ديگر منابع اقتصادی نيازمند اکتشاف و فعال سازی.

9. چشم پوشی از پريوی و پياده سازی جتربه های اجرائی موفق و نزديک در زمينه ی گردشگری 
استان های  در  جتربه هايی که  از  ديگر  برخی  به مهراه  اقليم کردستان،  جتربه ی  هم چون  مذهبی، 

پرابزديد گردشگری حاصل شد.

مشوق های  أتمنی  جهت  در  مذهبی  خبش گردشگری  از  محايت  به  توجه  عدم   .10
ابزارایبی گردشگری مانند برگزاری منايشگاه ها، ابزار ها و تبليغات صوتی و تصويری، به  مهراه 

انديده گرفنت پيوند تبليغاتی ميان الگوهای گردشگری عراق اب توجه به تنوع و غنای آهنا.

11. ربط دادن فعاليت های گردشگری مذهبی به مالحظات سياسی و مناقشات منطقه ای، 
به  حنوی که منجر به ابزگشت رکود و تضعيف سطح مشارکت اقتصادی و مالی آهنا بشود.
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نتیجه گریی: 

اب توجه به مطالبی که در اين پژوهش ارائه گرديد، نتايج زير حاصل شد:

• ات 	 می دهد  امکان  آن  به  دارد که  اختيار  در  را  مذهبی خالقی  گردشگری  عناصر  عراق، 
اقتصادی موازی اب اقتصاد نفت اجیاد کند. اين کشور می تواند اين کار را اب ابزاری کم هزينه تر 
و کارآمدتر در جهت تقويت توان مالی دولت اجنام دهد. اما درک اين موضوع هنوز هم در 

هنادهای رمسی دولت به  صورت تئوری، و نه عملی جراین دارد.

• تعداد گردشگران، 	 افزايش  در  مثبت  حتول  يک  شاهد  عراق  در  مذهبی  خبش گردشگری 
امکاانت زيربنايی و ميزان درآمدها است. اما اين حتول به سود خبش خصوصی به  حساب 
می آيد و گوایی توسعه ی مطلوبی که می تواند اقتصاد ملی را در سطح رمسی تقويت کند، 

نيست.

• وضعيت فعلی اقتصاد گردشگری مذهبی در عراق از عدم تعادل جدی در حجم درآمدها 	
و پول هايی حکايت دارد که از اين نوع گردشگری غالب به دست آمده است. مقايسه بنی 
عرضه و تقاضای گردشگری، وجود کسری تراز پرداخت گردشگری، و سهل انگاری شديد 
دولت برای افزايش تعداد امکاانت گردشگری )تنها 12 مرکز اقامتی از سال 2014 ات به 
امروز( را أتييد می کند. اين وضعيت اب ابزده اقتصادی متوسطی از فعاليت های گردشگری 

به مبلغ 17/047 ميليون دينار عراقی در سال 2016، مهراه بوده است.

• اغلب شاخص ها و آمار رمسی و غري رمسی رايج در خصوص گردشگری مذهبی در عراق، در 	
رديف شاخص های ختمينی و فاقد قطعيت قرار می گريند؛ زيرا شاخص های جامع و مانعی 

نيستند و اب دقيق بودن و مطابقت اب واقعيت، فاصله ی زایدی دارند.
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• ابقی 	 عراق  در  الگوهای گردشگری  ساير  بر  غالب  الگوی  به  عنوان  مذهبی  گردشگری 
خواهد ماند؛ و آماده ترين نوع گردشگری برای هبره برداری اقتصادی و اشتغال زايی در آينده 

در کواته مدت و ميان مدت به  مشار می رود.

• و 	 سعودی  عربستان  در  به  خصوص  و  مهسايه  در کشورهای  مذهبی  اقتصاد گردشگری 
ترکيه، نسبت به مهتای آن در داخل عراق برتری دارد. در حالی که زائران ايرانی به  عنوان 
أتثريگزار ترين عامل در ميزان دسرتسی گردشگران به عتبات عاليات و جاذبه های گردشگری 

مذهبی در عراق هستند.

• استان های کربال و جنف دارای جايگاه برجسته ای در ميزان دسرتسی گردشگری مرتبط اب 	
از حلاظ  عراق،  استان های  ساير  ميان  در  هم چننی  عراق هستند.  در  مذهبی  گردشگری 
تواانيی ابال در افزايش درآمد مالی و جذب مضاعف تعداد گردشگران، به  شکلی استثنائی 

و منحصر به فرد عمل می کنند.
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توصیه ها: 

اين پژوهش در اپاین، موارد زير را توصيه می کند:   

• ختصيص يک هناد حاکميتی دولتی؛ برای مديريت گردشگری مذهبی و مجع آوری درآمدهای 	
مالی آن به مهراه الزام اداره ی کل گردشگری و آاثر ابستانی به اين که تنها به کارهای فنی 
بپردازد و از امور مالی دور نگه داشته شود؛ و در صورت لزوم اب يک پرسنل حرفه ای غربی 
در زمينه ی ابزارایبی گردشگری و کسب درآمد مالی، جهت تصدی مديريت، قرارداد منعقد 

گردد و نظارت و پيگريی دقيقی بر کار آن اجنام گريد.

• اجرای طرح های آرمانی؛ جهت ارتقای اماکن و بناهای گردشگری مذهبی به دو صورت 	
عمودی و افقی، به مهراه گسرتش مهکاری های گردشگری درونی اب کشورهای اسالمی، و 
اجیاد مراکز تبليغاتی و ابزارایبی به  منظور جذب بيشرتين تعداد ممکن از ابزديد کنندگان و 

زائران به آن اماکن و جاذبه های گردشگری.

• أتمنی مالی مراکز پژوهشی و مطالعاتی؛ جهت بر عهده گرفنت جتربيات اميد خبش گردشگری  	
ارائه ی جتزيه و حتليل.  از طريق چاپ، مطالعه و  املللی  در سطح حملی، منطقه ای و بنی 
هم چننی جتزيه و حتليل شاخص های رمسی و آمار منتشر شده در زمينه ی گردشگری به  شکل 

عام و گردشگری مذهبی به  شکل خاص ، اب هدف ارتقا و پيشرفت اين خبش حياتی.

• کار بر روی ارتباط نوآورانه؛ بنی الگوی گردشگری مذهبی از يک سو و الگوهای ديگر 	
گردشگری عراق از سوی ديگر، به مهراه شرکت دادن برانمه های ابزارایبی در استفاده از مراسم 
مذهبی در جهت احيای مشاغل سنتی؛ مطابق اب ماهيت اوضاع موجود به  منظور هبينه سازی 

عرضه ی گردشگری و تشويق سرمايه گذاری در خبش گردشگری و مديريت توليد ملی.
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• در 	 غالب؛  ابزارایبی گردشگری  و  عملی  بنی حجم جتارب  فاصله  به کاهش  فوری  شروع 
خبش خصوصی و دستمزدهای اپينی در خبش دولتی، و هنادی از طريق الزام هر مرکز اقامتی 
خصوصی برای ميزابنی و آموزش يک، دو ای سه نفر از پرسنل خبش دولتی؛ اين آموزش در 
قبال دست ایبی به برخی از امکاانت و تسهيالت مالی ای اداری اجنام بگريد. اين کارکنان 
آموزش ديده ابيد به  عنوان اپيه و اساسی برای مديريت امکاانت گردشگری دولتی و آموزش 

کارکنان آهنا در آينده ابشند.

• اماکن 	 و  اقامتی  مراکز  ويژه  به   توريستی؛  امکاانت  از  حفاظت  تقويت  جهت  در  اقدام 
گردشگری مذهبی، به مهراه مقابله ی قاطع اب ايدئولوژی تکفريی افراطی از طريق ابزارهای 
موجود و مناسب. هم چننی افزايش حس آزاد انديشی مذهبی و ميهن پرستی در ميان اقشار 

جامعه ی عراق.

• اختصاص يک کنفرانس ساالنه اب هدف ابزسازی اماکن مقدس در عراق؛ و ات زمانی که 	
نيازی به برگزاری آن وجود دارد، چه هبرت که هر ساله در يکی از کشورهای اسالمی برگزار 
به کمک های  دست ایبی  امکان  و  استقبال کند؛  آن  برگزاری  ميزابنی جهت  از  شود که 
و  انبيا  آرامگاه های  آهنا  رأس  در  و  عراق،  در  مذهبی  اماکن  توسعه ی  برای  خريخواهانه 

اصحاب پيامرب و امامان )ع( ، در اين کنفرانس فراهم شود.
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