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 ملخص البحث 

 اآلثار كلية-جامعة القادسية  -م.م حيدر عقيل 
 متحف الفنون واآلثار-جامعة القادسية -م.باحث شيماء يوسف 

مدينة كربالء تعد من ابرز المدن اإلسالمية في العراق فهي تمثل حاضرة عمرانية و دينية      
مهمةةة ناةةراا لمةةا تمت مةةم مةةن ميومةةاس سةةياحية وا سةةيما ميومةةاس السةةياحة الدينيةةة متمث ةةة  مر ةةد 
اإلمةةةةةاس الحسةةةةةين ولفيةةةةةم ل ةةةةةا السضةةةةةل الع ةةةةةاا دع ةةةةةيهس السةةةةةالس   اإلضةةةةةافة  لةةةةة  مرا ةةةةةد ا وليةةةةةاء 

ثةورة اإلمةاس الحسةين فةي وا عةة  لمةون ، ت ك المرا ةد ا تةزاح حيةة فةي ل اةان النةاا ، والصالحين 
الةة ي يحمةةل فةةي طياتةةم ا فةةالق الحميةةدة والتضةةحية والعدالةةة   جسةةدس اإلطةةار اإلسةةالمي للطةة 

واليةةيس النبي ةةة و ةةد انعكسةةس ت ةةك المزايةةا ع ةة  حيةةاة المسةة مين ممةةا جعةةل عم يةةة توافةةد السةةيا  فةةي 
تجةر  عةادة فةي المرا ةد الميدسةة التةي  لفةر   لمةورن الع ادة ومةا يتع ةه بهةا مةن زيادة مستمرة ا

كةةةربالء سةةةةنويا   لةةة لك نةةةر   ،لفضةةةةل ا مةةةامن تيربةةةا  لةةة    تعةةةةال  يعتيةةةد بهةةةا المسةةة مون   نهةةةا
ممةةا يلا هةةا   2,1دشةةكل ر ةةس  ماليةةين الزايةةرين لزيةةارة العت ةةاس الميدسةةة تسةةتيبل كمحافاةةة ميدسةةة
مةةورداا   ولةة  فةةي مجةةاح السةةياحة  شةةكل عةةاس لةةو لنهةةا اسةةتثمرس لمانةةس تشةةكللتمةةون المحافاةةة ا

                                            1دلساسياا تعتمد ع يم الدولة في بناء ا تصادياتها 
، ولمنهةا تعةاني مةن اإلامةاح  مزايا السياحة اإلسالمية فالعراق يعد ب داا سياحياا يستفر  احتساام 

 ، والمدينةة ا ي يةه بهةا كمحافاةة مسةتيط ة ل سةيا والحاجة  ل  الت ايةل لتتناسةب  الشةكل الة ي 
الفةةدماس الميدمةةة ا و  المحةةدودةتنتشةةر فيهةةا سةةو  المطةةاعس ال سةةيطة والسنةةادق  اس المسةةتوياس 

،  متط  اتهةةا وارتسةةاس ا سةةعارتتماشةة  مةةع اإلعةةداد التةةي لفةة س  التزايةةد و مةةن جانةةب لفةةر تزايةةد 
يمكن لن ت عب اة   ا مةامن فةي زيةادة النشةاي السةياحي  له ا لن لس يكن اناك تطور م حوظ ا

 ضةةافة  لةة  .  الةةديني الةة ي يةةلدي  التةةالي دوراا  يجابيةةاا فةةاعالا فةةي التنميةةة اا تصةةادية فةةي العةةراق
هربةةةاء والمةةةاء والصةةةر  انةةةاك ف ةةةل وعجةةةز واضةةةب فةةةي فةةةدماس لبنةةة  التحتيةةةة مثةةةل شةةة كاس الم

  2دالصحي وااتصااس والتي كان لها ت ثير م اشر ع   نشاي السياحة الدينية في المحافاة 
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