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 بين الفكر والفلسفة واالبتكار واإلدارة تطور السياحة

يمحجوبعطاالمنانعل

جامعةالزعيماالزهريبالخرطوم–كليةالسياحةوالفنادق

 تمهيد

الحظكاتبهذاالبحثأنمعظمالباحثينالذينكتبوافيتاريخنشأةوتطورالسياحةكانتركيزهمعلى

لتعاملمعمظاهربدايةالحراكالسياحيكنشاطإنسانيتولدعنتطورحياةاإلنسانوتعدداحتياجاتهوا

ذلككظاهرةإنسانية،لكنيرىالباحثأنللسياحةعمقآخريرتبطبالفكرةوالفلسفةواالبتكاروالفنون

وهى اإلنسانية والحضارة الزمان بتطور متطورة متجددة وفنون علوم هي اليوم فالسياحة واإلدارة.

ولكن القومي. فيدخلها األمم من كثير عليها تعتمد وصناعة وكتابةاقتصاد نسجها تم قصة للسياحة

احتياجات اإلنسانيةوتعدد لتطورالحضارة ً تطورتبعا قد أنمفهومها إذ عبرقرونالتاريخ، فصولها

من فيه بما وإحساسه حوله من والكون للحياة نظرته في فهمه وتطور اختالفرغباته، و اإلنسان

ثمسعىمنبعدذل لرغباتهوفقتصوراتهوخططهموجوداتأخرىوتأمالتهفيهاوحولها كلتوظيفها

لحياته.كلذلكلميكنعشوائياًأومنقبيلالصدفةإنماهوبناءتأسسعلىقواعدمنالفكروالفلسفةو

االبتكاروالفنونواإلدارةصاحبتنشأةوتطورالنشاطالسياحيألنتلكالقواعدكانلهادورمحوري

اتهمومناشطهمعلىاألقلفيمحيطجغرافيوسياسيكانفيهللفكرفيتشكيلحياةالناسوتوجيهرغب

بأنتسيروفقتخطيطأثمراإلبداعوالفنونواإلدارة. الحياة نتجعنهتوجيه والفلسفةواالبتكاروجود

ومنذلكأراءأرسطوفيتقسيمطبقاتالمجتمع،وافالطونفيالمدينةالفاضلةفقدتحددمنذلكوصف

طبقةودورهافيالدولةوالمجتمعوتحددتكيفيةإدارةالحكموالمجتمعوالطبقاتالمخدومةوظيفيلكل

والطبقاتالخادمةومنذلكقضاءأوقاتالفراغومتعةالنفسوكيفيةادارتها،ومارواههيرودوتسعن

 فنون إبداعات من ظهر ما كذلك السياحية ورحالتهم باألعياد القدامى المصريين الرسمإحتفاالت

يستدعى فيذلكالوقتالمبكر وتنظيمها األلعاباألولمبية وابتكار الحياة. فيتنظيم والفكر والنحت،

وجودقدرةعلىالتفكيروالتصوروالتخطيطإلدارةذلكالمنشطالرياضيممايتطلبتجهيزالمالعب

شع ً حراكا أوجد مما األلعاب لتلك والمشجعين المشاهدين الضيوف إنسانيةواستقبال حاجة افرز ً بيا

للسياحةالمرتبطةبالحاجةللخدماتوالسلعفكانتبدايةمبكرةللسياحةالرياضيةوتطورتبداياتهاإلى

األمم، من الكثير عليها تعتمد وصارتصناعة واقتصادها ومكوناتها الحديثة السياحة تولدتمنها أن

فزلقضاءاألوقاتوتزجيةالفراغوالترفيهفقطوانمافالسياحةلمتكنفييوممناأليامهيالعنصرالمح

متعةالنفسفيهاتأتيمنمتعةالعقلوالفكروالتأملواإلحساسالنفسيوالوجدانيبالرضىمناكتساب

ألغراضالسياحة ً وفقا والمعنوية المادية المصالح واكتساب ومحتواها المعارفواألمكنة من الجديد

ضاءاألوقاتوالترفيهوالراحةواالستجمامكجزءمنحاجاتالنفسومتعتهاالحديثة،وجزءمنذلكق

وتكمنأهميةهذهالدراسةفىانهاوحتىهذايظلوراءهفكروفلسفةوإبداعوإدارةشكلتقصةالسياحة.

فىالحراكالسياحيفىالممالك والمعارفوالخبراتكانتحاضرة تلكالعلوم جاءتلتثبتأنكل

الىاقراركلالقديمة الدراسة هدفتهذه كما بمقياسعصرهوزمانه، منعصورلكنكالً تالها وما

كلمة بمصطلح الحديثة وتعريفاتها السياحة مفهوم فى النظر الى إضافة ً آنفا ذكرها  تم التى المقاصد

رالحديثسياحةواسقاطتلكالمعانيعلىمايشابههامنمناشطفىالعصورالقديمةالىماقبلالعص

من وتشريعاتها وادارتها وتنظيمها واقتصادها ومناشطها فىمقاصدها كانتقائمة السياحة الثباتأن

القديمة، المصرية الممالك شمل الدراسة لهذه الزمني النطاق باللغاتالمختلفة. تسمىسياحة أن دون

ع الوسطى، العصور الرومانية، االمبراطورية اليونانية، الثورةاالمبراطورية بدايات النهضة، صر

الصناعية،العصورالحديثة،توماسكوكفىتنظيمالرحالتوتطويراالدواتالمالية،ثمعصرتطور

وسائلالنقلودورهافىحركةالسياحة،كماخلصالبحثلعدةنتائجأهمهاأنظهوراقتصادوصناعة
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الحديث العصر وابتكارات إلبداعات ً ناتجا تكن لم نموالسياحة  مع نما متدرج تطور هى وإنما

 الحضاراتوالفكراالنسانيوابداعاتهعبرالتاريخويظهرذلكعبرالسردالتاريخيفىالبحث.

 مقدمة

اإلنسانية، ًلتطورالحضارة تبعا للسياحةتاريخموغلفيالقدمعبرالزمانوالمكان،وتطورمفهومها

داحتياجاتاإلنسان،واختالفرغباته،وتطورفهمهوفكرهوتنوعأدواتووسائلالتنقلوالسفر،وتعد

حولنظرتهللحياةوالكونمنحوله،وإحساسهبمافيهمنموجوداتأخرى،وتأمالتهفيهاوحولهامما

جعلهيخططللسيطرةعلىمايمكنالسيطرةعليهمنهاوتسخيرهالخدمته،ثممنبعدذلكجاءتمرحلة

وراتهوبرامجهلحياتهتوظيفهالرغباتهوفقتص
(1)

.

ومنالمفيدجداًفيهذاالبحثأننشيرإلىأنالفكرواإلبداعوالفلسفةكانلهادورمحوريفيتشكيل

الناسوتوجيهرغباتهمومناشطهمعلىاألقلفيمحيطجغرافيوسياسيكانفيهللفكرواإلبداع حياة

طبق تقسيم في ارسطو أراء ذلك ومن وجود. الفاضلةوالفلسفة المدينة في وافالطون المجتمع، ات

حراكاً أوجد مما وذلك األلعاباألولمبية تنظيم في واالبتكار والفكر والنحت، الرسم وإبداعاتفنون

بشرياًأفرزحاجةإنسانيةللخدماتوالسلعتطورتبداياتهاالىأنتولدتمنهافكرةالسياحةومكوناتها

واقتصادها.

فيتوفيربحكمطبيعةحياة بدءتكوينالمجتمعاتفإنأوقاتهتسخرلمعالجةشئونالحياة اإلنسانمنذ

سبلالعيشوتوفيراألمنوالحمايةوجزءمنهللترويحوالتنقللمعرفةمايحيطبهبدافعالمعرفةوتجديد

ةانتقالمنحيويةالنفسثمكانالتنقلوالسفربالوسائلالبدائيةفيذلكالزمان،مماشكلوجودحرك

مكانإلىآخر،تتغيرفيهاالمعالموبرزتفيهاحاجةاإلنسانإلىالضيافةوتوفيرالمأويأمابخدمةنفسه

أوعنداآلخرين.

النحت فنون ظهرت الحضارة مدارج الى البدائية من اإلنسان انتقال وعند التاريخ من ما فترة وفى

وظهرتالدياناتا والمعابد، المطلةلتصويراآللهة البحراألبيضالمتوسطوالبالد وفيمنطقة لقديمة

أوفيجنوبهفيمصر الرافدين، الواقعةفيشرقهحتىبالد والبالد فيشماله، أوربا عليه،منقارة

الملوكوالمعاركصوراً فيالمبانيونحتالتماثيلوتسجيلحياة وهندستها ظهرتالفنونالمعمارية

 مما بعضها، في فكانتوكتابة والمعرفة، والمشاهدة للتأمل أو ً تدينا أما للزيارة ومقاصد دوافع أوجد

بالوسائلالبريةالمعروفةفيذلكالوقتثمظهرتالمراكبفيالبحرومثلت حركةاالنتقالوالسفر.

فكانالسفرألسبابمدنية متفرقة. أو لتحقيقأهدافمجتمعة االنتقال فكان السفر، إلىوسائل إضافة

-:بقصد

 التجاري -التبادل واآللهة المعابد -زيارة واالستكشاف والمعرفة لالستطالع للمتعة-زيارة زيارة

واألنشطة البشرية التنقالت مجموعه هي السياحة أن فيه يعتبر ً تعريفا ماير دي ذكر وقد والتسلية.

المترتبةعليهاوالناتجةعنابتعاداإلنسانعنموطنه
(2)

.

كانت ً لالشخاصوأيا الخدمات المبيتوتوفير أماكن وإعداد الرحالت لتنظيم حاجة فهناك األسباب،

 بالدواب–ولدوابهم الرحلة كانت تقديم-إذا في التوقفدوراً محطات في المحليين للسكان جعل مما

 

13دمص–دت–دن–السياحةالنظريةوالسياسات–اسامهالرافعي (1)

 

16ص-2016دارالمعتزللنشروالتوزيع–1مبادئالسياحةالحديثةط–زيدمنيرعبوى (1)
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االنتقالمنمكانإلى إلىحركة اضافة الخدماتالمتعددة آخرالخدمة.منخاللتوفيرالمأوىوتقديم

واستخداموسيلةللتنقل،يكونذلكقدوضعأساساًلحركةالسياحةومتطلباتهامنذالقدم.

 مشكلة البحث

والتخطيط السياحة فيمجالاقتصاد منالمختصينالذينكتبوا البحثفيأنكثيراً هذا تكمنمشكلة

والتخطي السياحة اقتصاد ان يعتبرون األخرى السياحة مسألةالسياحيوبعضعلوم ولبرامجها لها ط

متعلقةبالعصرالحديثربمافيفترةلمتتجاوزالقرنالتاسععشرأوقبلهبقليل،كماذكرواأنالسياحة

المنظمةلمتعرفقبلذلكالتاريخالذىبدأيعرفمالمحكلمةسياحةواقتصادالسياحةوالتخطيطلها

السيا أن البعضيرى أن ثم صناعة. الى تحولت النفسواالستمتاعحتى لمتعة األصل قامتفي حة

فيالتاريخ وذلكحتىفيمالمحها للنفسهوىورغبة، وذلكبمناشطمحببة بأوقاتالفراغوالتسلية

تلكالمراجع تذكر وال الكتبوالمراجع، فيمعظم التاريخيلها السرد وذلكيتبينمنخالل القديم،

بداياتالنشا أنوراء وتنظيموالمؤلفاتابداً وإدارة وتصور فكرة القديم التاريخ السياحيحتىفي ط

وإبداعفيالتخطيطوابتكارللمناشط،وتلكاألمورواضحةويمكناستخالصهابشئمنالتأملوالتدقيق

 القديمة الممالك في السياحة مالمح عن تحكي النصوصالتى ذات القديمة،–في المصرية الممالك

االمبراطوريةاليونان فهنالكمايمكناالستنباطمنهأنالسياحةفي–ية،االمبراطوريةاليونانيةوغيرها

لمتكن-قبلانيظهرمصطلحكلمةسياحةوحسبالتعريفالرسميلذلكالمصطلح–بداياتهااالولى

تلقائياوالعشوائيا،وتكمنالمشكلةفيتعديلذلكالفهمالىأنكلمةسياحةلمتكنمعروف ةبذلكعمالً

لكنجوهرمفهومهاكانيمارسفعالوفكراًوفلسفةوتخطيطاًواقتصاداً–حسباللغاتالمختلفة–اللفظ

وتشريعاً.

 أهمية البحث

الحظكاتبهذاالبحثخاللدراستهلتاريخنشأةالسياحةوتطورهاوتنميتهاحتىصارتلدىكثيرمن

نالصناعاتاألخرىسلكتفيمدارجالتطورواالزدهارالدولاقتصاداًيعتمدعليهوصناعةمتقدمةبي

منخاللالتخطيطوالتنظيمواإلدارةواإلحصاءوالبحثالعلمي،وكثيرمنالكتابوالمنظرينوالباحثين

لالستفادةمنرغبات والمخططينلعلومالسياحةيصوبوننحوكيفيةترقيةاقتصادالسياحةوصناعتها

فراغومتعةالنفسفيأشكالهاالمتعددةمنجواذبالطبيعةأوالتىمنصنعالسياحفيقضاءاوقاتال

اإلنسان،وينظرالىتلكاالموركلهاباعتبارهامنمستجداتالعصرالحديث.ولهذاجاءتهذهالدراسة

لتثبتأنكلتلكالعلوموالمعارفوالخبراتكانتحاضرةفيالحراكالسياحيفيالممالكالقديمةلكن

مقياسعصرهاوزمانها.ب

 أهداف البحث

يصوبهذاالبحثويتقصدعدةأهدافمنها:

دراسةالسلوكوالنشاطاإلنسانيفيبعضالحضاراتوالممالكالقديمةفيمايتعلقبمتعةالنفس -1

ابدعهوابتكرهاإلنسان وقضاءاألوقاتواستكشافالمجهولواالستمتاعبمكوناتالطبيعةوما

 وتنزهاتوغيرها.منمناشطورياضات

النظرفيمفهومالسياحةوتعريفاتهاالحديثةبمصطلحكلمةسياحةوإسقاطتلكالمعانيعلىما -2

ومناشطها منمناشطفيالعصورالقديمةالثباتانالسياحةكانتقائمةفيمقصدها يشابهها

مىسياحةباللغاتواقتصادهاوتنظيمهاوإدارتهاوتشريعاتهافيالممالكالقديمةمندونأنتس

 المختلفة.
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يهدفهذاالبحثالىالنظرفيانذلكالسلوكاإلنسانيالمسمىسياحةفيالمصطلحالحديث -3

هلهورغبةعابرةوهوىفيالنفسوشغفالىالمتعةوقضاءاألوقاتامهوامريصدرعن

كان وأن حتى المراد لتحقيق وإدارة وتنظيم تخطيط يتبعه وتصور ورؤيا للنفسفكرة متعة

وقضاءلألوقاتيتجددبهاالعقلوينطلقنحواإلبداعواالبتكاروذلكمنذالممالكالقديمةوحتى

 العصرالحديث

يهدفهذاالبحثالىدراسةهلتطورونموالسياحةأمرمبتكرحديثاًأمهوناتجسلوكإنساني -4

نماوتطورمثلمانمتوتطورتالحضارات.

 

 ك المصرية القديمةالسياحة في الممال

ونظراًألنالحياةلمتكنمعقدةبماهيعليهفياألزمانالمعاصرةكانتهناكفسحةفيالوقتللسياحة

قبلالميالدهي1480للطبقاتالحاكمةوحاشيتهاوقدكانتأولرحلةسياحيةسجلهاالمؤرخونحوالي

وقدتم–امنطقةبالساحلالشماليألفريقياويعتقدأنه-Puntرحلةالملكةحتشبسوتإلىمنطقةبونت

تسجيلوصفكامللهذهالرحلةعلىجدارالديرالبحريبمدينةاألقصر
(3)

.كماأنبناءهرمزوسرثم

إلىمصر الذينجاءوا الزائرين كبيرمن جذبعدد ًوراء رئيسيا ً كانتسببا الثالثة اهراماتالجيزة

1200قمإلى1600كاناًمقدساًللزائرينيحجونإليهفيالفترةمنلمشاهدةتلكالعجائبالتيتمثلم

قم.وإنكانالدافعالحقيقيللزيارةهوالفضولوالرغبةفيالمعرفةوالمتعة


وسواءكانالدافعالديني

بعض ذكر وقد أهدافسياحية إلى القاصدة السياحة بداياتحركة من فهي والمتعة المعرفة دافع أو

عنالكتاب علىاالحتفالباألعيادعدةمراتفيالعامHerodotusنقالً أنقدماءالمصرييناعتادوا

وكانوايستغلونالمراكبالنهريةللتسليةوالغناءمعتمدينعلىتدبيراحتياجاتهمبأنفسهممستمتعينبالنوم

يستخدم كانوا فقد الوقت ذلك في الرسميين الموظفين من الخاصة أما العراء المريحةفي المعابد ون

رحالتهملإلقامةبهاأثناء
(4)

هوسلوكالسائحينبغرضالترفيهHerodotus،وهذاالوصفاألخيرمن

الزمانمنحيثالفكرةوالسلوكمعاختالفاألدواتوالوسائلكماأنزيارةاالهرامات حتىفيهذا

تالسلوكاإلنسانينحوالمزاراتالدينيةبدافعدينيأوبدافعالرغبةفيالمعرفةوالمتعةهوكذلكذا

بشكلعامعلىمرالعصوروكذلكفيالعصرالحديث.

اسبابها لها قوية ورغبة دافعة بفكرة بدأت قد انها خاصة منها والملكية الرحالت تلك لمثل والبد

بدمنمعلوماتومبرراتهاحتىولوكانتاستشكافالمجهولاذانتحديدالمنطقةالمقصودةبالزيارةال

مسبقةعنهاقامبجمعهاووصفهافريقموثوقبه.ثمانتلكالرحلةالملكيةالتىتستحقانتغادرالملكة

مناجلهاعاصمةملكهافيرحلةطويلةتقتضيتأمينأمرالملكوالعرشوالرعيةمنبعدها،اليمكن

وانماالبدلهامندوافعفكريةوعقليةانتكونفقطمناجلالتسليةواالمتاعواللهووقضاءاالوقات

منفريقمختصلوضعالتصوروتخطيطشامل لها انهالبد ثم ونفسيةتقتضيكلتلكالتضحيات.

لمسارالرحلةواحتياجاتهاوتأمينمسارهاوتحديدخطالسيروالتوقفوتوفيراالحتياجاتعلىمسار

وفدالملكي.وغالباًاليكونذلكفيمثلتلكالحالةاالعنالرحلةفيالحلوالترحالمسبقاًقبلوصولال

ًجليادورالفكرةوالتخطيطواإلدارةوترتيبهاباحكام. تجاربسابقةوخبرةمؤكدة.وهنايبرزواضحا

وهذايظهرانالسياحةحتىفيعهدهاالقديمقبلالميالدلمتكنعمالتلقائياًيتمبمجردالرغبةواالهواء

جيةالفراغوامتاعالنفسكيفمااتفقوانماهنالكفكرةوتخطيطوإدارة.فيتز

 

(
3

 .13دمص–دت–دن–ياحةالنظريةوالسياساتالس–(اسأمهالرافعي

(
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.14المصدرالسابقص(
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 مالمح السياحة في االمبراطورية اليونانية

ومعتطورالحضاراتوانتشارالعلموالمعرفةوبروزالفالسفةيحدثونخاصةالناسوعليةالقومعن

نانظهرالفيلسوفارسطوالذىقسممعانيالحياةوكيفينبغيأنيمارسالناسمناشطهموفىبالداليو

عن الفيلسوفافالطون تحدث كذلك الحياة في ودورها مهامها طبقة لكل طبقاتوحدد إلى المجتمع

وعمد الجديد وابتكار الحياة لممارسة المجتمع فهم وكاننتاجذلكأنتطور الفاضلة. للمدينة تصوره

الحياةاجتماعياًواقتصادياً.ويتبعذلكتنظيمشئونالحكمالناسإلىالحياةفيالمدنمماترتبعليهتنظيم

واألمنوالمناشطالجامعة
(5)

.

المجتمع ورفاهية اليونانية االمبراطورية في الحياة ووسائل أساليب وتنوع لتطور نتيجة أنه ويبدو

والسادة طبقاتالحكام فإن أوقاتالفراغ وقضاء بالوقتوالتسلية االستمتاع نحو ابتكرواواتجاهه قد

واالعداد فيالتنظيم لتحقيقذلكالهدفإلىأنبلغتذروتها منالوسائلوالمناشطوطوروها العديد

بظهورمنافساتاأللعاباألولمبيةوالتيهينتاجتجاربسابقةلها،تأسستمعهاحركةنشطةلحضور

 عام من )وبداية لها. المصاحبة والمناشط المنافسات الم776تلك إلىقبل الذهاب الناس اعتاد يالد

المسابقاتاألولمبيةكلأربعةسنوات...وبذلكتكونلديهمخبرةالسفرومشاهدةمعالمالحضارةاليونانية

التيكانتتمثلمنتجسياحيونقطةجذبهامة(
(6)

شكأناقامةالمسابقاتوالمنافساتاألولمبيةكلوال

منا من مشاهدين يجذب كان سنوات الذينأربع واألثرياء الحاكمة الطبقة من خاصة مختلفة طق

وفرت )وقد يرغبونخاللاقامتهم. بما وتمتعهم واحتياجاتهم واقامتهم يستطيعوناالنفاقعلىسفرهم

بالماء والتنزه ودأبالزائرونعلىركوبالقواربالصغيرة لالقامة. فنادقبدائية اليونانية الحضارة

الز ببعضمناطق الخالبةوالهواء يارة
(7)

مناشط تخدمها لسياحة حقيقية لبداية إشاراتواضحة وتلك

مترابطةتتكاملمعبعضهالتوفيرخدمةشاملةللزائر.فالهدفمنالقدومهوالسياحةالرياضيةومشاهدة

لالمعالمالحضاريةوربمابعضالمعالمالدينيةويتبعذلكالتنزهوالترويحوقدتمتوفيرالمأوىمنخال

القواربللسياحة توفير ثم والشرابوالترفيه، الطعام خدمة ذلك يتبع أنه بد وال البدائية الفنادق تلك

ًمنالدخلالسياحيوتوفيرفرصللعملبسبب وكلذلكيشكلنوعا أوعلىشواطئالبحار. النهرية

.وبالتأكيدفانهلميكنالحراكالسياحيومايصاحبهمنمناشطمماشكلبدايةمبكرةالقتصادالسياحة

اقتصاداعشوائياوانماهومحكومبفكرةوتصوروتخطيطوإدارةوتنظيم.

ذلكالنوعمنالتخطيطوالتنظيمفيتلكالفترةالمبكرةيثبتخالفماذهباليهبعضالكتابالسياحيين

لثانية(اذيذكربعضهم)انالتخطيطالسياحيقدظهربشكلواضحبعدالحربالعالميةا
(8)

كمايتحدث

أو العصرفيتطويرالسفرأووسائله فيهذا يفكراحد آخرونعنالسياحةفيالعصورالقديمة)لم

استغاللهلصالحالمجموعوبالتاليلمتعرفكلمةالسياحةاالفيالقواميسوالمعاجمالحديثة(
(9)

.االان

رومانيةوبذلكالجهدواإلبداعواالبتكارفيالمناشطماتمذكرهعنمالمحالسياحةفياالمبراطوريةال

وتنظيمهاوتهيئةاالحتياجاتالمرتبطةبهامنخدماتالمبيتوالطعاموالشرابوالتنزهوغيرهاماهو

االتخطيطدقيقوتنظيممحكمبمقياسزمانهغيرانذلكالعملربماينقصهفقطانيسمىسياحةلكنه

اتهاوفيتخطيطناجحيحملعدداًمنالمناشطفيبرنامجواحد.فيجوهرههوالسياحةبذ

 

(
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والجديربالمالحظةأنذلكالحراكالسياحيالذيعددناهمعاختالفاسبابهالبدلهمنوسائلللوصول

 الوسائل تلك بدائية من الرغم وعلى المستهدفة األماكن والبرية–إلى النهرية المراكب أو الدواب

يصلونإلىمقاصدهمالمكانيةوينفذونأهدافهممنالزيارة.وفيجانبالبحر)فقدكانوافهم–والبحرية

للعواصفالبحريةواحتمالتعرضهاللخطر يصرونعلىالسفررغمبساطةالمراكبوعدممقاومتها

ورغمسوءاحوالالطرقوفقراالمكانياتبأماكناإلقامة(
(10)

.

فياالمبراطوريةاليونانيةوالمدعومبآراءالفالسفةاليونانمثلارسطولقدأوجدذلكالحراكاإلنساني

وافالطونأوجداساساًفكرياًوفلسفياًواجتماعياًواقتصادياًلمفهومالسياحةتطورفيمابعدبحسبتطور

يمكنأنيستوعبهالتعريفالذىأوردهاالستاذهونزيكيرر ئيسالحياةوالحضارةاإلنسانية.وذلكما

الجمعيةالدوليةلخبراءالسياحةعلىأنالسياحةهيمجموعالعالقاتوالظواهراللتىترتبمعسفر

وعلىاقامةمؤقتةالجنبيفيمكانما.

 مالمح السياحة في األمبراطورية الرومانية

ونشاطمصاحبلزيا وسفر انتقال حركة من األلعاباألولمبية وفرته مما ذكره سبق ما كان رةفإذا

الدولة في ذلك كان فإذا  لها الوسائل وتوفير والترويح التسلية وأماكن اآللهة ومعابد الدينية األماكن

اليونانيةفإناألمبراطوريةالرومانيةكانللسياحةدورهافيهاتبعاًلحضارتهاوالتخطيطالخاصبمسار

زووالحكمالعسكريفتأسسلهاملكالدولةإذأنهافيعالقتهاالخارجيةاعتمدتعلىعنصرينهماالغ

الشواطئ )مثل ترفيهية منشآت يبتكرون وبعضالمدنيين الدولة جعلت مكانة وعلو وثراء وحضارة

والمنتجعاتالصحية(لالستمتاعبأنماطحياةترفيهيةمماثلةلحياةاليونانيينإذأنالفكرواإلبداعاإلنساني

 انتجته التى الجهة على حكراً يكون الناسال بين تنداح إنسانيه تجربة باعتباره ً تطبيقا تبنته أو فكراً

الداخليةحيثتوجد ًونتجمنذلكتركيزالسياحة كانذلكمتاحا الجنسالبشريمتىما منها فيستفيد

المنتجعاتوالمنشآتالرياضيةبمدرجاتهالمشاهدةاألحداثالرياضيةوتبعذلكانتقالالناسلمشاهدتها

كسبباًلقيامالكثيرمنالمرافقالمتعلقةبالسياحةفكانذل
(11)

.كماكانوايعمدونإلىالتخفيفمنضغوط

اإليطالية.وهنايبرزدورالسياحةفيمعادلةاالداء نابوليوالريفيرا المدينةواالعمالالرسميةبزيارة

ال مناشط طريق ذلكعن ومعالجة النفسي واالجهاد الفكري والجهد النفسالعملي قدرة لتجديد سياحة

والعقلعلىالعطاءمرةاخرىوهوقطعاامروراءهفكرةوتصوروتخطيط.

الطرقالتيتربطبينالمناطقالرومانيةاألصليةوالمنتجعات الرومانية تميزتبهاألمبراطورية مما

براطوريةظهرتكاحدىالساحليةوالفيالتالصيفيةوالمواقعالتاريخية.كماأنرومانفسهاعاصمةاألم

الواجهاتالسياحيةالحضارية.ولتلبيةاالحتياجاتالسياحيةلكلذلكالحراكاإلنسانيتمتوفيرالعديدمن

الفنادقوالمقاهيواألشخاصللعملكمرشدينسياحيينوبائعيتذكارات
(12)

،)والبدانيكونوااشخصاً

للقيامبذلكالعمل(وفيالقرن الثانيالميالديانتجالجغرافياألغريقيباوسنياسمدربينوذويخبرة

أولدليلسياحيلمساعدةالزائرينالرومانإلىبالداالغريقممايعدمؤشراًقوياًيدلعلىأنمفهوم

السياحة لحركة ومعارفومفاهيم علوم تلكالمجتمعاتتأسستعليه فيحياة ً واقعا صار قد السياحة

واقتصادها.

وريةالرومانيةوبحكمنشأتهاواستفادتهامنالدولالسابقةلهافقدنشأتعلىتخطيطونظمإناألمبراط

أولىالمحاوالتالجادة ظهرتفيها فقد تميزتبهعنغيرها مما وكانتالقوانينوالتشريعاتواحداً
 

(
10

.41ص-2014-عمان-عهمكتبةالمجتمعالعربيللنشروالتوزي-مبادئالسياحة-(حمزةعبدالحليمدرادكةواخرون

(
11

 .53ص–مصدرسبقذكره–(ستيفنبيج

(
12
)


 .53ص–مصدرسبقذكره–ستيفنبيج



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8مر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ خاص بأبحاث المؤتعدد 

 

31  

 

االقديمةلتقنينقواعدالسفروالضيافةوجعلهاملزمةلمشغليالسفرومقدميخدماتالضيافةفيروم
(13)



وقسوة والسرقة بآفاتالقرصنة، موبوء الناسبالسفرفيمجتمع ثقة كانمنالضروري)تعزيز وقد

وقد مال من لديهم فيما ً طمعا للنزالء الفنادق أصحاب وخيانة المركباتللمسافرين، أصحاب معاملة

األ أو الموت عن التلقائية أو الصارمة المسئولية على القواعد هذه يلحقنصت الذي الشخصي ذى

بالمسافرينأونزالءالفنادق،أوعنخسارةأوفقدانالممتلكاتسواءفيالسفرأوالحضر(وقدشكل

ذلكمسئوليةصارمةعلىأصحابالفنادقوالبواخرومرابطالجياد.وقدانتشرتتلكالمبادئالقانونية

فيجميعأرجاءاالمبراطوريةالرومانية
(14)

.

تبعذلكمنحاجةإلىالمأوىوبالرغمم نالبدايةلحركةالسفرواالنتقالحسبالحاجةوالظرفوما

للممالكالسابقةفيالتاريخفقدتبينأنهبعدذلكاذأن-وليسحصراً–والخدمةإالأنماتقدممننماذج

انهكاننتاجتأهلفيحالالجتمعوعالقاتهنتجعنذلكتصورل كيفيةضبطتلكوضعالقوانينالبد

العالقاتوتحددتأهدافتولدتعنهافكرةوضعقانونبحكمالعالقةبينطالبالخدمةومقدميهاوكيفية

إدارةتلكالعالقةوتنفيذاحكامالقانونفيها..وهذايظهرفيسياقالتطورالتاريخيلحركةالسياحة.وقد

 وقوانين وترتيبات وجواذب مقاصد السياحة لحركة السياحيتوفرت التخطيط لمالمح بداية شكلت

نتجعنذلكتصور كاننتاجتأملفيحالالمجتمعوعالقاته أنه القوانينالبد أنوضع إذ وأهدافه.

لكيفيةضبطتلكالعالقاتوتحددتاهدافتولدتعنهافكرةوضعقانونبحكمالعالقةبينطالبالخدمة

وتنفيذ العالقة تلك إدارة وكيفية التاريخيومقدمها التطور سياق في يظهر وهذا فيها. القانون احكام

لحركةالسياحة.

 مالمح السياحة في العصور الوسطى

م500أطلقمصطلحالعصورالوسطىعلىالفترةالتيتلتاضمحاللاالمبراطوريةالرومانيةمنعام

 حي1485وحتى المظلمة بالعصور الحقبة هذه من األولى الفترة وصفت كما الحضارةم. انهارت ث

الرومانيةفيمظاهرهاالمتعددة.وقدبرزفيهذهالفترةالنظاماالقطاعيالذييقومعلىملكيةاألرض

تأثرتكلالمناشطباالضمحاللفإنمنشطالسياحةال وهونظاميخضعلهالفالحونوالنبالء،ومثلما

ناشطهالمتنهارجملةواستطاعتالسياحةأنيمكنأنيكوناستثناًءمنالجوالعامبشكلكليإالأنم

والفرسانعلى النبالء التيتعتمدعلىبعضاألحداثالتيشجع تتميزبظهورالمهرجاناتوالسياحة

طلب على اقباالً الفالحين قبل من ومشاهدتها التنافسية المباريات حققت كما اآلونة، تلك في اقامتها

ؤقتةوالسفرمنأجلمشاهدةتلكاألحداثاالماكنالتييقيمونفيهالفترةم
(15)

.

قليلةإالأناسامة وبالرغممنأنالمراجعالتيتحدثتعنتاريخالسياحةفيالعصورالوسطىتعد

الرافعييذكرأننشاطاًايجابياًحولالسفرقدحدثفيتلكالفترةحيثيشيرإلىأنه)...فيالفترةما

رالسفنلخدمةنقلاألفرادوخصوصاًفياألغراضالدينيةحيثكانتمتمتطوي1450مإلى476بين

الكنائسواألديرةفيذلكالوقتتمثلاماكناالقامةللمسافرين..وهكذالعبتالكنائسواألديرةفيهذه

المرحلةدوراًهاماًفيمايمكنأننطلقعليهاليومبصناعةالفندقة(
(16)

.

حيةلمتندثركلياًفيتلكالفترةولكنهاأيضاًلمتنتقلإلىآفاقأرحبفيومنالمالحظأنالمناشطالسيا

لتطورالفنونفيمجالالنحت–فيماوقفعليهالباحثمنمراجع–العصورالوسطىولميردذكر

 

(
13

 .17مصدرسبقذكرهص–(أسامةالرافعي

(
14
)


 .53ص–مصدرسبقذكره–ستيفنبيج
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)


 .53ص–مصدرسبقذكره–ستيفنبيج

(
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)


 .1ص–مصدرسبقذكره–أسامهالرافعي
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واالنتقالإلىاأللعاباألولمبيةوبروزمناشطأومقاصدسياحية وتطورسياحةاالسترواحوالمشاهدة

أوتطورفيمجالالقوانينوالتشريعاتليكونذلكامتداداًللحضارةاليونانيةأوالرومانية.ومنثمجديدة

لميكنهناكأثرواضحللتخطيطمنأجلتطويرالسياحةومرافقهاواالرتقاءبهافيمجتمعاتالقرون

يةالقائمةالدارتهاوالمحافظةالوسطىوربمايكونالغالبهواالهتمامالتلقائيبالمقاصدوالمرافقالسياح

توفرلهامن لخدمةالمناشطاالجتماعيةأوالثقافيةأوالدينيةأوالرياضيةبقدرما لتؤديدورها عليها

اهتمام.

 السياحة في عصر النهضة

فيالوقتالذيمازالتفيهالكثيرمنبالدأورباتحتتأثيرالنظاماالجتماعيواالقتصاديالموروث

ا مختلفمن وبفكر أرحب آفاق نحو المظلة تلك من تخرج بدأت أخرى بالداً فإن الوسطى لعصور

ًفكانأنظهرعصرالنهضةوهومصطلحيطلقعلىفترة وبتوجهاتمتطورةنحوحياةأكثرانفتاحا

القرن الميالديإلى عشر الرابع القرن وهيمن الحديثة العصور إلى الوسطى العصور من االنتقال

التيبدأتفيالث والفكرية علىالتياراتالثقافية يدلمصطلحعصرالنهضة كما امنعشرالميالدي.

ايطاليافيالقرنالرابععشرثمانتشرتمنهاإلىفرنساوأسبانياوسائرأوربا.بدأتالنهضةفيايطاليا

نحواقامةالمهرجاناتمفيمجاالتالفنونوالفكرواآلدابوالمسرحاضافةإلىالميولالقديمة1350

والمعارضممايؤديبدورهإلىتذوقالحياةواالستمتاعبأوقاتالفراغوالترويحعنالنفسمماساهم

فينموالنشاطالسياحيالمحلي.كمازادتفرصالسفرنتيجةلزيادةاعدادالمسارحالمتنقلةواالهتمام

برعايةالفنون.

فنونليوناردودافينشيومايكلأنجلووكانلهذهالفترةتأثيرومنأعظمشخصياتالنهضةفيمجالال

واسعفيالفنوالعمارةوتكوينالعقلالحديث.

كلمبوس، كرستوفر المالح، هنري وأبرزهم والمستكشفين الرحالة بظهور الفترة هذه اتسمت كما

جويدأدواتهامماشكلفاسكوديجاماوكانترحالتهمالستكشافالمجهولوزيادةالمعرفةالجغرافيةوت

األسفار ان على يدل مما الجديدة األراضي والى المحيطات عبر السياحية لألسفار ً أساسا بعد فيما

السياحيةكانالتخطيطلهايتموفقاًلمعلوماتوتخطيطوفكرةوتنظيموإدارة.

جعلا انتعاشالتجارةعبرالبحرالمتوسطمما النهضةاألوربية المطلةومننتائجقيام لمدناألوربية

عليهتشهدرفاهاًاقتصادياًساعدعلىظهورطبقةغنيةاحاطتنفسهابمظاهرالبذخوالترفمماجعلها

ونواتجحركةاإلبداعتشكل وعلمائها. وأدبائها فنانيها لرعاية بينها النهضةوتتنافسفيما تشجعحركة

ةفنونهاواالستماعالىآدابهاومسرحهاوهنايبرزاضافةمهمةلمناشطالسياحةوتشجعاالنتقاللمشاهد

التطور سياق في السياحة بعضمناشط ممارسة نتيجة حدث الذي والنقدي والعقلي الفكري النشاط

التاريخيلنشأةالسياحة.وفيالقرنالسادسعشرحينماوصفبعضعلماءالطببأنالينابيعالحارة

ًللكثير للصحةكانذلكدافعا المعدنيةفيألمانيامفيدة ينللسفرإلىالمنتجعاتالتيأقيمتعلىالمياه

والمجروالنمساوايطاليامماشكلواحداًمنالمظاهرالمبكرةللسياحةالعالجيةفيعصرالنهضة.

ومندراسةعصرالنهضةيتضحأنبعضاًمنمفهومالسياحةومنشآتهاومناشطهافيالعصورالوسطى

ذاالعصرحيثظهراالهتمامبالفنونوالنحتواآلدابوالعلموالمسارحمماشكلحالةقداستمرحتىه

ذهنيةونفسيةللتأملفيالحياةوالتمتعبهاعبركثيرمنالوسائل،وتشكلالسياحةإحدىالوسائلالهامة

المجالويتمثلذلكفيالسفرإلىالمنتجعاتوالمدنالساحليةواقامةالنزلوالف نادقفيطريقفيهذا

لتحديدمواقع–وإنكانبسيطاً–السفرللتجارةواالنتقالبينالبالدالمختلفةممايقتضيمعهالتخطيط

أشخاص وتأهيل المقدمة الخدمة نوعية ثم ومن المطلوبة الخدمة ونوعية وهندستها المنشآتالسياحية

النحتالذيازدهرفيتلكالفترةساهموتدريبهمعبرموجهاتمعينةلترضيرغبةالزبون.كماأنفن
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فيكثيرمنالحراكوالسفرلمشاهدتهاوالتأملفيذلكاإلبداعالفنيمماشكلمنشطاًسياحياًحياًتحتاج

الثقافات في التباين عملية استمرار )أن بعضالمراجع إلىالترتيبوالتخطيطوفيذلكتذكر إدارته

يعتبرمؤشراًجيداًعلىزيادةالطلبعلىالسياحةالعالمية(وطرازالحياةوالعاداتوالتقاليد
(17)

.

 السياحة في بدايات الثورة الصناعية

نتيجة والترفيه الفراغ أوقات فكرة فشوهوا الرأسماليون ظهر أروبا في الصناعية الثورة بداية عند

حاقتصاديةكبيرة.ولكنرغبتهمفياستغاللكلالوقتفيالعمللكسبالتنافسالتجاريوتحقيقأربا

انسحب فقد الصناعةوظهرقطاعواسعمناألغنياءوالطبقاتالراقية كثرالعملونمتحركة عندما

بدأاألغنياءفياالنتقالمنالمدنإلىالقرى هؤالءمناالشتراكفياألنشطةالثقافيةالجماهيرية.كما

وهذابدورهأدىإلىإنشاءالفيالتالريفية....مماأدىالريفيةألغراضسياحيةطلباًللراحةواالستجمام،

إلىانتشارأشكالخاصةمنمظاهراالستجمامالريفي.

كماظهرتفيهذهالفترةسياحةمايطلقعليهبالجولةاألوربيةالكبرىوالتييقصدبهاتلكالجولةالتي

ا السياحية والجهات األماكن بزيارة المسافرون فيها يقوم الثقافةكان اكتساب ابتغاء أوربا في لمهمة

واالرستقراطية الثرية الطبقات إلى ينتمون ً غالبا المسافرون هؤالء وكان بالمتعة، والشعور والتعلم

المتميزة..وقدظهرتفيأزهىعصورهافيالقرنالثامنعشر.وقدبالغبعضالمهتمينبقطاعالسياحة

أصلالرحالتالخارجيةالحديثةإلىحدقولهمبأنتلكالجوالتتعتبر
(18)

.

ويبدومنخاللاهتمامالعديدمنالمراجعبمايعرفبالجولةاألروبيةالكبرىأنهقدكانلهاأثركبيرفي

تطويرحركةاالقتصادالسياحيمماجعلاهتماماًبالمنشآتالسياحيةودورااليواءونوعيةالخدمةإذأن

يطانيافيالقرنالثامنعشرانتشرتفيبقيةبالدأورباالغربيةخاصةإذتلكالجولةبعدأنبدأتفيبر

ومدنها أوربا بالد خاللها يجول عامين أو عام لمدى الجامعات من تخرجهم بعد للطالب كانت أنها

الكبرىطلباًللمعرفةواالستكشافوالتأملوغالباًاليكونوحدهوانمابصحبةآخرينيكونونفيخدمته

وليسلألفرادممايزيدفيأعدادالسياحوطالبيالخدمةوذلكGroupsيجعلهاسياحةللمجموعاتمما

إلى ذلك ويحتاج والمأوى للخدمة وإعداداً واستقباالً ً تفويجا الرحالت لتلك منظمين وجود إلى يقود

رةاقتصادسياحيمحاسبينوإداريينوغيرهممايقتضيهالحالوبذلكتكونقدنشأتمؤسسةمتكاملةإلدا

يقودهالتخطيطواإلبداعوحسناإلدارةوالتنظيم.

واألماكن للمناظر المتغيرة الثامنعشرظهرتالرؤية الكبرىفيالقرن األوربية الجولة ومنخالل

الطبيعيةكعنصرأساسيفيالسياحة.كذلكأسهمشعراءوكتابالمدرسةالرومانسيةفيتصويرالمناظر

لفتالطبيعيةواال بعدأناجتذبتهمتلكالمناظرالخالبةفظهرتفيأشعارهمورواياتهممما عالمعنها

االنظارإليهاوجعلهاموضعاهتمامالسائحينومقصداًمباشراًلهم
(19)

والرومانسيةفكرةفلسفيةاسهمت

طالسياحي.فيترقيةالفكراإلنسانيوانعكسذلكعلىتذوقهللحياةوالطبيعةماانعكسعلىالنشا

فإنذلكأدىإلىتطور الصناعية الثورة النشاطاالقتصاديوالتجاريالناتجمنحركة لواقع وقراءة

وسائلالنقلوالسفرفظهرتالعرباتالتيتجرهاالخيول،وتطورتصناعةالمراكبإلىالبواخرفي

بينالمدنداخلالبلدالواحدأواألنهارثمالبحارفزادتحركةالنقلالتجاريوزادالطلبعلىالتواصل

الصغيرة الفنادق والمأوىفظهرت للخدمة ً اقتضىطلبا مما ً نسبيا المتباعدة حتى أو المتجاورة البالد

فتبعتهاالخدمةوتوفيرسبلالراحةواالستجماموالترفيهومنثمترقيةنوعيةالخدمةوفنونهاوبالرغممن
 

(
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)

 .53ص–مصدرسبقذكره–تيفنبيجس
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فهللسياحةفقطوقضاءوقتالفراغوانماكانحراكاًاقتصادياًأوأنذلكالحراكلميكنفيغالبأهدا

مناشطها في أمواالً وانفقوا السياحة مكونات المسافرون فيه استخدم ولكن ً عسكريا حتى أو ً إداريا

لمرحلة استعداداً الفترة فيهذه السياحةوخدماتها ًلتطويرمفهوم جعلأساسا مما واالستمتاعبخدماتها

دمة.أخرىقا

 السياحة في العصور الحديثة

تمتدهذهالفترةمنالقرنالتاسععشرالميالديوحتىالعصرالحاليالذيبرزتفيهالسياحةكصناعة

لهاأساسهاومقوماتهاوالمنظماتوالقوانينوالتشريعاتالتيترعاها.

نصرفاعلومهمفيحركةوقدكانتبدايةاالنطالقةالكبرىمعظهورالقاطراتوالسككالحديديةكع

ببناءGeorge Stephensonمقامالمهندسالبريطانيجورجاستيفنسون1814نقلالركاب.ففيعام

القاطرةاألولىالتيتعملبالبخارولكنهاكانتتسيربسرعةمنخفضةثمطورهاعلىعدةمراحلحتى

15ليفربولومانشستروسيرهاعليهفيوبنىخطاًحديدياًبينRocketبنىقاطرتهالبخاريةالشهيرة

كلمفيالساعةوكانهذاأولخطحديديمنتظمللقاطراتوأول58موبلغتسرعتها1830سبتمبرعام

مرفقيقدمخدماتمنتظمةللركاب
(20)

 وهناكانتالفكرةواالبتكارحاضرةفيخدمةالنشاطالسياحي.

 توماس كوك رائد السياحة الحديثة

مغادرتمنليسترإلى1841يوليو5جماعيةبالقطارنظمهااالنجليزيتوماسكوكفيإنأولرحلة

الرحالت لكلشخصواستمرتهذه واحد شلن قدره جماعي أجر على حيثحصل بانجلترا الوبرا

بالتعاونبينكوكوالشركاتالتيكانتتسيررحالتالقطارحيثكانتتلكالرحالتلطالبالمدارس

موقدنظمالرحالتاألولىإلىأحداثرئيسيةمثلالمعرض1845لرحلةتجاريةفيعامنظمكوكأو

نظمرحلةسيرإلىجبال1855موالمعرضالعالميفيباريسعام1851الكبيرفيلندنعام مكما

 وفيعام وفيعام1867األلبالسويسرية. إلىالوالياتالمتحدة. أولرحلة أول1872منظم نظم م

رحلة وفيعام التايمز. فيجريدة الرحلة حيثوردتتفاصيل العالم وكاالتم1880حول بلغعدد

 اخترعكوكعام ولقد ماليةتداولية1873توماسكوكالسياحيةستينوكالةحولالعالم. أولورقة م

تتعاملمعمعددالفنادقالتي1880وهيشكلمبكرللشيكاتالسياحيةالحديثة.وقدبلغفيمابعدعام

شيكاتكوكالسياحيةخمسمائةفندقحولالعالم
(21)

.

من وتطويرها بالرحالتالسياحية االرتقاء توماسكوكفي لجهود التاريخي السرد ذلك من ويتضح

رحالتتنظملطالبالمدارسحتىبلغتأنتكونرحالتحولالعالمترعاهامنظومةوكاالتسفربلغ

العا حول وكالة ستين الماليةعددها األوراق واخترع السائحين الستقبال فندق خمسمائة وحوالي لم

المسهلةللدفعالماليفيالمنشآتالسياحيةالتييتعاملمعهاسياحوكاالته.

كذلكظهرالبلجيكيجورجناجلماكرزفيمجالرحالتالقطارفسيرماعرفبقطارالشرقالسريع

ومطعموكانمؤثثاًتأثيثاًراقياًوبدأترحالتهمنباريسإلىموكانأولقطارأوربيبغرفنوم1883

البحراألسودثمامتدتفيمابعدإلىاسطنبولبتركيا.

إالأنحركةالقطاراتلمتكنحكراًعلىأوربافقدتمافتتاحأولخطحديديللعملالفعليفيأمريكا

م.وتبعاًالزديادحركة1854سترالياموفيا1852موفيآسياعام1852موفيمصرعام1830عام

السفروالسياحةبظهورالخطوطالحديديةومايترتبعلىذلكمناحتياجاتوخدماتوازدهاروتطور

 

(
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 عام ظهرتفيأمريكا فقد والخدماتالمالية االقتصاد 1850حركة شركة وأصدرتماExpressم

بـ منTravelers Checksيسمى مجموعة عملها إلى إلىوأضافت تحولت أن إلى السفر أنشطة

النشاطالسياحي األغراضلخدمة وترتبرحالتمختلفة تعد وكاالتسياحية
(22)

القرن وفيأواخر

في يكنمتوفراً لم تسييرالسفنذاتالتأثيثالفاخرحيثوفرتمستوىمنالفخامة التاسععشربدأ

العال حول الطواف على السياح ذلك وشجع الفنادق. ثقافاتأفضل على والتعرف الموانئ وزيارة م

الشعوبوشجعذلكصناعةالتذكارات

ًوتحوالتكبرىفيالتاريخالكونيمن وبالرغممنأنالنصفاألولمنالقرنالعشرينشهدأحداثا

 األولى العالمية الحرب 1914خالل 1919–م من والثانية العالم1945-م1939م اهتمام وانصب م

الصناع تلكالقطاعاتإالأنبتطوير لخدمة االقتصاد للحربواتجه والصناعاتالمساندة اتالحربية

 عام الثانية الكونية الحرب نهاية بعد ازدهرت ولكنها تماماً، تخمد لم السياحة وبدأت1945حركة م

)أيسياحةالمجموعاتالكبيرة(وتميزتMass Tourismالمرحلةاألخيرةمنالتطورفيمايعرفبـ

فيه أثر مما والدخل الثروة في ضخمة زيادة أفرز مما والتكنولوجية الصناعية بالثورة المرحلة ذه

البشريةمنقبل أسلوبحياةوتصرفاتاألشخاصوظهرتتغيراتسريعةلمتشهدها
(23)

ومنأهم .

السياحةوفيخلقاهتمامات أثرتفينمو قد أنوسائلاالتصالالحديثة المرحلة بالدولمالمحهذه

االستجمام ووسائل والحضارات بالثقافات االهتمام في الرغبة وزادت بها الجذب وأماكن األجنبية

والترفيهبالدولاألخرى
(24)

.

تحتعنوان لمنظمةالوحدةاألوربيةوقتها وفياطاردوروسائلالنقلفيحركةالسياحةفإنتقريراً

Europeans on holidaysمنسياحةاالجازات.58تالخاصةتساهمبنسبةأشارإلىأنالسيارا%

قدارتفعمن) السياراتفيالعالم إلى1970مليون(عام100وذلكأناالحصاءاتتسجلأنعدد م

394 عام م1987مليون
(25)

لقضاء االنتقال حركة األفراد وحتى األسر من لكثير سهل مما وذلك

للطرقالمعبدةداخلالدولةأوالعابرةللدولدوركبيراالجازاتفيسياحةداخليةأوخارجية.كماأن

منأهمعناصرتشجيعالسفرالسياحيفي–السياراتوالطرق–فيتيسيرحركةاالنتقالمماجعلها

العصرالحديث.

لقدظهرتالطائراتخاللالحربالعالميةالثانيةبشكلكثيفكآلةحربيةقتاليةوفيذاتالوقتعملت

الجنودمنمكانإلىآخر.إالأنهبعدالحرببدأالتوسعفياستخدامالطائرةلألغراضالمدنيةفينقل

وكانذلكدافعاًاضافياًلحركةاالنتقالللسياحةبينأرجاءالمعمورةممادفعمنظميالرحالتللترتيب

تكونموجهةCharterمعشركاتالطيرانالخاصةوالتيالتعملفيخطوطثابتةوغالبرحالتالـ

وهيطائراتصغيرةعاليةالسرعةJet Air Craftلحركةالسياحةويضافإلىذلكأنتماختراعالـ

ساعدعلى مما فيتخفيضزمنالرحالتوبالتاليتخفيضالتكلفة، ساهم مما قليلةاالستهالكللوقود

إلىفتحأسواقبعيدةوأسواقممماأدى1966مإلى1960زيادةعددالمسافرينللسياحةفيالفترةمن

 العالمية السياحة لتقديراتمنظمة ً ووفقا جديدة، العالميةUN.W.T.Oسياحية السياحة حجم زاد فقد

م1994مليونعام537مإلى1960مليونعام69الوافدةمن
(26)

.ولكنذاتالمنظمةاعلنت

 

(
22
 .17رجعسبقذكرهصأسامةالرافعيم(

(
23
.17أسامةالرافعيمرجعسبقذكرهص(

(
24
 .19-8أسامةالرافعيمرجعسبقذكرهص(

(
25
 .20أسامةالرافعيمرجعسبقذكرهص(

(
26
 .20أسامةالرافعيمرجعسبقذكرهص(
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مليارسائحممايجعلالسياحةمنأكبرمالى2014مأنهاتتوقعانيرتفععددالسياحعام2013فيعام

المحاورالتىتدورحولهاحركةاالقتصادالعالمي.

والبدمنمالحظةأنلوسائلالنقلوتطورهاالدوراألكبرفيانسيابحركةالسياحةونموهامماأدى

ال للمناطق المبكر التخطيط في ذلك وساهم لها! والمكملة المصاحبة المناشط وتطور سياحيةلنمو

وإنشاءالبنياتالتحتيةواألسراعفيعمليةالتأهيلوالتدريبللكوادرالعاملةفي واكتشافالجديدمنها

مجالخدمةالسياحة،فأنشئتالمدارسوالمعاهدوالكلياتالجامعيةمنأجلتحقيقذلكالهدف.

ةالفندقةوالمنتجعاتوتنوعهاولذلكفإناالقبالوالنموالمتزايدفيحركةالسياحةساهمفيتطورصناع

فيمستوياتهاواضافةمناشطأخرىإلرضاءالسائحواستيعابوقتفراغهورغبتهفيالتسليةوالترويح

لمواصفات ً وفقا السياحية والبواخر والمطاعم والمنتجعات الفنادق لتصنيف عالمي نظام نشأ ثم ومن

العاملين أن كما وجودتها. فيوتشريعاتتضبطدرجتها كنشاطاقتصادياجتهدوا السياحة فيمجال

القرن في خاصة فيها جديدة عناصر وإدخال تنوعها إلى وسعوا السياحة مناشط من الجديد ابتكار

العشرينومنذلكسياحةالصحراءوسياحةالراليات)سياراتودراجات(وسياحةالغطسوالتصوير

ةوسياحةالمغامراتويخططالبعضاآلنإلىسياحةتحتالماءوالمؤتمراتوالتسوقوالسياحةالبيئي

فيالفضاءفيشكلرحالتمنتظمة)ويعتبرظهورالسياحةالشاملةغيرالطبقيةفيحقبةستيناتالقرن

العشرينمنأهمسماتالتوسعالدوليالذيحدثفيقطاعالسياحة...كماشهدالعقداألخيرمنالقرن

منالمرونةفيالبرامجنفسهتحوالتمنالرحالتالش بالتفردومزيد إلىرحالتتتسم الثابتة... املة

الموضوعةلها
(27)

.

على تعتمد التي التقليدية الصناعاتغير من مركبة صناعة العشرين القرن في صارتالسياحة لقد

-اطالفندقيالنش–األسلوبالعلميوالتخطيطواإلبداعواالبتكاروالتنظيمواإلدارةفيمختلفانشطتها

نشاطالمطاعمالسياحية)الثابتةوالعائمةوالتيفيالطبقاتالعلياللمبانيالشاهقة(ونشاطشركاتالسفر

 السياحي–والسياحة –االرشاد السياحي–المبيعاتالسياحية السياحي–الترفيه النقل
(28)

وتذهب .

م ذات كصناعة السياحة بظهور االقرار أن إلى واضحبعضالمصادر واجتماعي اقتصادي ردود

فيالقرنالعشرين بدأ انما الصفة بهذه واالعترافبها
(29)

منذ ً سابقا ذكرها التىتم االانالشواهد .

الممالكالمصريةالقديمةومابعدهاتثبتانالنشاطالسياحيكانحاضراًفكراًوتنظيماًوتخطيطاًوإدارة

ذلك تبلغ لم االانها اقتصاد انتكونوحركة تبلغ اآلنكذلكلم هو التأثيرفياقتصادياتالدولكما

صناعةذاتمالمحمحددة.

 النتائج

السياحةبمفاهيمهاومقاصدهاالحديثةبعداناصبحتمصطلحاًلهدالالتهيمكناسقاطهاعلىالعديد -1

كانالسياحةمنالمناشطوالمقاصدالتىظهرتفيالممالكوالحضاراتالقديمةوقدظهرجراءذل

 كانتتمارسفعالًوتنظيماَوإدارةواقتصاداًوتشريعاًغيرانهالمتكنتسمىسياحة.

سياحة -2 مثل الحديثة وتصنيفاتها السياحة انواع من كثيراً عرفت القديمة االمبراطوريات الممالك

ا سياحة الرياضية، السياحة األوقاتوالتسلية، وقضاء الدينية، والسياحة كماالطبيعة الستكشاف،

 عرفتالفنادقوالمنتجعات.

 

(
27
 .101مرجعسبقذكرهص-ستيفنبيج(

(
28
مصر–شبينيالكوم–مطابعالوالءالحديثة–صناعةالسياحةدنماهرعبدالخالقالسيسياالتجاهاتالحديثةفي(

 .20مص2004

(
29

 .20مرجعسبقذكرهص–(أقيوماكمجومسلم
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عرفتالممالكالقديمةتنظيماعمالالسياحةوادارتهاوضبطهابالتشريعات،ووضعبرامجسياحية -3

 متداخلةوذلكتدرجاًوفقتطورالحضاراتوتطورالمفهوماإلنساني.

هاوظهرتلهامنشأتمنذالممالكالقديمةظهرتمبادئاقتصادالسياحةوشئونتدريبالعاملينب -4

 سياحيةمثلالنزلوالفنادقوتوفيرخدمةالطعاموااليواء.

ظهوراقتصادوصناعةالسياحةلمتكننتاجاًإلبداعاتوابتكاراتالعصرالحديثوانماهيتطور -5

متدرجنمامعنموالحضاراتوالفكراإلنسانيوإبداعاتهعبرالتاريخويظهرذلكمنخاللالسرد

 ىللبحث.التاريخ

اإلنسان -6 يسعى ذاتية وأهواء شخصية متعة تكن لم القديمة العصور ومنذ التاريخ عبر السياحة

تخطيط ثم تصور عن ويصدر فكرة تسبقه إنساني سلوك هي وانما فيها الرغبة لمجرد لتحقيقها

عليهوتنفيذيحتاجالىإدارةوتنظيموقدتطورتالسياحةعبرالعصورالىأنوصلتالىماهي

أرسطو مثل الفالسفة افكار عززتها وابتكار وإبداع افكار الى التطور ذلك استند وقد األن،

ثم األولمبية واأللعاب والرومانية اليونانية الحضارة ومناشط القديمة العصور في وافالطون

ال ثم والطرق النقل الصناعيفيتطور النشاط واألدابثم الفنون في الرومانسية نشاطالمدرسة

االقتصاديفيتطوراألدواتالماليةوالمنشأتالسياحية،وينتجعنذلكأنسياحةاليومهيسلسلة

منالتفاعالتعبرالتاريخ.
 

 الخاتمة

ًبعداالانهمنتتبعحركةالمجتمعوالشباب وبالرغممنانالقرنالواحدوالعشرينلميصبحتاريخيا

ناالنفتاحنحوالسياحةوالتنزهألغراضالمعرفةوالترفيةوقضاءخاصةومحاولةاستقراءالمستقبلفأ

أوقاتالفراغوالتالقيألغراضالصداقةوالتعارفممنجمعتهمالفكرةالواحدةأوالهوايةالواحدةأو

الرؤيالمشتركةمنخاللوسائطالتواصلاالجتماعيفيشبكةاالنترنت)ذلكحتىفيالدولالفقيرة(

ملدفعإضافيلحركةالسياحةالعالميةخاللالقرنالواحدوالعشرين.وباكتمالالتصورلهذاستشكلعا

القرنفإنهيظهرجلياًأنالفكروالفلسفةواالبتكاروالفنونواإلدارةهيالقواعدالتىتأسسعليهابنيان

سحسياًومعنوياًواستكشافالسياحةعبرالتاريخومنثمانطلقتالرغبةفيالمعرفةوالتذوقوامتاعالنف

التىتقودالىاألملفيآفاقالمستقبلعبراغراضالسياحةالتىتطورتبتطورالحياة دروبالحياة

والحضارةفظهرتعلومالسياحةوتخصصاتهاحتىصارتاقتصاداًثمصناعةتعتمدعليهاالكثيرمن

األمم.

انطلق التواصل وسائط عبر أنه يتضح ذلك خالل وتبادلومن والعلوم المعرفة تجاه ضخمة ثورة ت

األفكاروالفنونواالبتكاراتواإلبداعوعلوماإلدارةوالتصوراتالفلسفيةلكيفيعيشالناسالحياةوفق

مبادئواهدافتشملشئمذاهبالفكراإلنسانيالحروالمتحرروالمحافظإالأنهوفقأغراضالسياحة

رهااإلبداعاإلنسانيمستقبالًسيكونللسياحةنصيبمنالتطوريوجبالمعروفةاألنوالتىسوفيبتك

لكيفية اإلعداد المستقبلومنثم لقراءة بتصوراتهم أنينطلقوا علىالمحتفلينبالفكرالسياحيوعلومه

التعاملمعهبتصورالطلبومايقابلهمنعرضليسوفققانونالعرضوالطلبأوقانونتحكمالسوق

با المبدعينوالفنونوإنما وابتكار الحياة وفلسفة الفكر ستصحابالمتغيراتوالمستجداتالتىيبتدعها

.التاريخوحسناإلدارةالتىحكمتمسيرةالناسعبر

 قائمة المراجع
 دم.–دت–السياحةالنظريةوالسياسات،دن-أسامةالرافعي

.2007كتبةبيروتالقاهرة،الناشرم–السياحةصناعةالعصر-اقيوماكمجومسلم
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Tourism Development between Thought, Philosophy, Innovation and Management 
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Abstract 

The researcher noted that most of the researchers who wrote about the history of the genesis 

and evolution of tourism were concentrating on the beginnings of the tourist movement as a 

human activity that was caused by the development of man's life which has a multiplicity of 

needs and is treated as a humanitarian phenomenon, but the researcher considers that tourism 

has another depth associated with the idea, philosophy, innovation, arts and management. 

Today, tourism is a well-developed science and art with the evolution of time and human 

civilization, an economy and an industry on which many nations depend on their national 

income. But tourism has a story that has been woven and written through centuries of history, 

as its concept has evolved according to the evolution of human civilization, the multiplicity 

of people's needs, their different desires, the evolution of his understanding of life and the 

universe around them and its sense of other assets and his reflections on it and around it then 

sought to appoint it for his desires in accordance with his perceptions and plans for his life. 

All of that was not random or accidental but it is a building founded on the rules of thought, 

philosophy, innovation, arts and management, accompanied by the genesis and evolution of 

tourism activity, because those rules played a pivotal role in shaping the life people are 

directing their desires and their origins at least in a geographical and political environment 

where thought, philosophy and innovation have led to life being guided by a plan that results 

in creativity, art and management. This is the opinion of Aristotle in dividing the strata of 

society, and Plato in the Virtuous city has defined a functional description of each class and 

its  role in the State and society and determined how to manage a regime ,society ,the 

serviced and server classes, such as leisure, self-pleasure, and what they have narrated by 

Herod from the ancient Egyptians ' celebrations, holidays and their excursions and also what 

has emerged from the art of drawing and sculpting creations, and the thought of organizing 
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life. The creation and organization of the Olympic Games at that early time requires a 

capacity to think, visualize and plan for the management of that sport activity, which requires 

preparing  of playgrounds, receiving  guests ,viewers and fans of that games, creating a 

popular mobility that has created a humanitarian need for tourism related to the need for 

services and goods, it was an early start for sports tourism and its beginnings evolved until 

modern tourism and its components and economy were generated and became an industry 

that   many nations depend on, tourism has never been the catalyst for time, leisure and 

recreation only, but The fun of oneself in them comes from the pleasure of mind, thought, 

meditation, and emotional sense of satisfaction with the acquisition of new knowledge , 

places and their content and the acquisition of material and moral interests in accordance 

with the purposes of modern tourism, part of which is to spend time, leisure, and recreation 

as part of their self-needs and fun , besides  the thought, philosophy, creativity and 

management through which  the story of the tourism is created. The significance of this study 

lies in the fact that it came to prove that all that science, knowledge and experience were 

present in the tourist movement in the kingdoms the old and the subsequent eras but both on 

the scale of its time and its time and the study aimed at endorsing all the purposes that 

mentioned above in addition to considering the concept of tourism and its modern definitions 

with the term tourism and dropping those similar meanings of the  ancient times up to  the 

pre-modern era to prove that tourism has existed in its purposes, origins and economy Its 

organization, administration and legislation without being called tourism in the different 

languages. The time limitation of this study included ancient Egyptian kingdoms, the Greek 

empire, the Roman Empire, the Middle Ages, the era Renaissance, the beginnings of the 

Industrial Revolution, the modern eras, Thomas Cook in the organization of excursions and 

the development of financial instruments, then the age of transport development and its role 

in the tourism movement, and the research has concluded that the advent of the tourism 

economy and industry has not been the result of innovation and innovations of modern times 

but a gradual development that has grown with the growth of civilizations and human 

intellect and its creations throughout history which is clear through the historical narration in 

the research. 

 


