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 «مقدمه » 
در ساحل درياي مديترانه كشوري با سابقه چندين هزار ساله در عرصه فرهنگ و تمدد   
غنوده  كه نمونه اي است عيني از عرصه گفتگوي تمد  هاي فينيقيه و بيزانس و اسدم  و  

 نيز  گفتگوي اديا  اسم  و مسيحيت . 
ر به روزگارا  كهن باز  مي سابقه آشنايي مرد  ايرا  از لبنا  و تاريخ روابط ايندو كشو

گردد و موقعي كه در زمينه روابط بين فرهنگي و روابط سياسي ايندو كشور مطالعه كنيم 
درخواهيم يافت كه در هيچ مقطعي از زما  ايندو كشور با يكديگر قطع رابطه نداشدته اندد   
ه چه از زما  كورش هخامنشي و دريدانوردا  فنيقدي و بعدد از آ  در زمدا  صدفويا  كد      

ويژگي ممتاز روابط در اين دورا  تجلدي روابدط فرهنگدي ايدرا  و لبندا  و غلبده آ   بدر        
روابط سياسي و كشورگشايي بوده است . در آ  دورا  سفرهاي علمي شخصديت هداي   
فرهنگي لبنا  بويژه شخصيت هاي ساكن جبل عامدل و عمقمنددا  بده عنصدر و فرهندگ      

ارز اين شخصيت ها شيخ بهايي و حدر عداملي   فارسي در اوج خود قرار گرفت كه نمونه ب
است و امروزه همگا  به انديشه تأثيرگذار اين دو بزرگوار در عرصه فرهنگ و مدذه  و  

 ادب اعتراف دارند .
امروزه و در دورا  معاصر علي الخصوص پس از پيروزي انقمب اسممي شناخت مرد  

شدناخت محددود و محصدور در    ايرا  نسبت به كشور لبنا  بيشتر شده اسدت . امدا ايدن    
زمينة تاريخ سياسي معاصر است چرا كه مرد  ايرا  در حال حاضر كشور لبندا  را بده   
عنوا  يك كشور جنگ زده كه ديوارها و خيابا  ها و كوچه هايش بوي خو  مدي دهدد و   
مرد  آ  غرق در جندگ هداي داخلدي و خدارجي و درگيدري هداي اا فده اي هسدتند مدي          

بر اين است كه اين كشور اسير ناامني هدا و خشدونت هداي قدومي      شناسند و تصورشا 
است . پس از پيروزي انقمب اسممي آثار و كت  عديده اي در زمينه معرفي كشور لبندا   
تأليف و تدوين شده است كه اكثريت قري  به اتفاق آنها حول امور سياسي و تاريخ جنگ 

ي نيدز كده از صددا و سديما دربداره      هاي سياسي دور مي زند و حتي برنامه هاي متندوع 
معرفي لبنا  پخش شده است نيز برهما  موضدو  تكيده مدي زندد و متأسدفانه كمتدر بده        
معرفي اين كشور از منظر فرهنگي و تاريخ تمدني پرداخته شده است و اين كم توجهي تدا  
بدا  حد است كه هنوز هم عمده مرد  ايرا  تصور مي كنند جنگ هداي داخلدي لبندا  كده     

فده سال بطول انجاميد و قري  به ده سال است كه پايا  يافته و از عرصده ايدن كشدور    ه
رخت بربسته و جنگ هاي جنوب آ  با اسرا يل كه قري  به چهار سال است خاتمه يافتده  

 هنوز ادامه دارد و يا اثرات آ  بر جامعه لبنا  باقي است .
م كه در يك فرهنگ نامده مختصدر   روي همين اصل بنده قبل از سفر به لبنا  تصميم گرفت

به معرفي اين كشور از بعد فرهنگي بپرداز  و تا حدد امكدا  بده معرفدي جداي جداي ايدن        
سرزمين كه حكايت از تمدني ديرينه دارد همت گمار  . نظربه اينكه اين سرزمين خاستگاه 
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ي و بسياري از انبياء عظا  بوده كه هر يك از ايشا  بده عندوا  پيدا  آور صدلد و دوسدت     
انديشه از جان  حضرت دوسدت برگزيدده شدده اندد و نفدس حدن ايشدا  خدالن تمدد  و          

بازگشدت از ديدار   » سازندگي و عبادت و اعتقاد به رحمانيت در اين سدرزمين اسدت ندا     
را براي آ  برگزيد  . اميد است كه اين فرهنگ نامه مختصر كه قطعاً عداري از  « پيامبرا  

ي گردد هرچندد كدم رندگ در عرصده گفتگدوي فرهنگهدا و       منقصت نيز نخواهد بود نقطه ا
 تمدنها . 
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 پيش گفتار
 «مختصري از تاريخ لبنان » 

 
سرزمين فينيقيه و لبنا  از قديم ترين مواان بشري محسوب مي شوند كده ايدن ادعدا بدر     

 پايه ادله ي زير استوار است :
ها  قديم مي باشد چرا كه موقعيت اسدتقرايي ايدن    اول اينكه اين  سرزمين به مثابه قل  ج

سرزمين به گونه اي بوده است كده بدر سدر راههداي ارتبدااي بدين وادي نيدل و دريداي         
مديترانه به سمت عراق و ايرا  و نيز بين جزيره العرب و آسياي صدرري قدرار داشدته و    

د  قلمدداد شدده   سرزمين هاي ياد شده در تمامي كت  تاريخي به عنوا  مهد بشريت و تم
اند . دو  اينكه آب و هواي لبنا  و سدواحل آ  كده امدروزه بده آب و هدواي مديترانده اي       
شهرت دارد عاري از گرماي شديد و سرماي سوزا  است و بواسدطه داشدتن كدوه هداي     
بلندي كه آنرا احااه نموده از آب و هواي لطيفي برخوردار است و به همين دليل گدرايش  

مرد  وجود داشته كه در آ  منطقه سكني گزينند . سو  آنكه اين كشور و ميل شديدي در 
بخاار واقع شد  در سواحل مديترانه از موهبتي الهي و منبعي ابيعي جهت ارتزاق مرد  
چه از لحاظ صيد ماهي و چه از لحاظ بازرگاني دريايي برخوردار مي باشد . ضمن اينكه 

ايي وبه ابع آ  زمينه مبادالت فرهنگدي را  اين ويژگي ممتاز موج  گسترش سفرهاي دري
براي مرد  اين سرزمين فراهم آورده است . تمامي اين داليل به اضافه آثدار مكشدوفه در   
لبنا  كه به عصر حجر و قبل از كشف آهن باز مي گدردد و نيدز بررسدي سدبك لبدا  و      

آ  آراميدا   پوشش مرد  لبنا  از آغاز تا كنو  يعني از زما  كنعدا  بدن حدا  و پدس از     
 اثبات اين ادعا را دربر دارد .

با مراجعه به متو  نگاشته شده در باب آداب و رسو  فنيقيا  كه توسط سنكن تين مورخ 
لبناني در قر  چهار  قبل از مديمد مسديد جمدع آوري شدده و توسدط فيلدو  الجبيلدي و        

ه آغدازين و  استفا  بوزنطي و ارسابيو  قيصري روايت شده است در مي يابيم كه نقطد 
شرو  تاريخ لبنا  با آغاز تكوين بشر نخستين همسدو و يكسدا  اسدت چدرا كده در ايدن       
اسااير به روايات غريبي بر مي خوريم كه حكايت از پايه گذاري شهرهاي سواحل شا  و 
اصول اعتقادي آنها به خدايا  علي الخصوص در منطقه جبيل و بيروت و صديدا و صدور   

نمونه به روايت سنكن تين دربارة بيروت اشاره مي نما يم كه در اين . به عنوا  1مي نمايد 
 اين مورد آورده است : 
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الهدايل و يا عليو  اولين پرنس جبيل اسدت كده بدا الهده بيدروت پيمدا  ازدواج بسدت و        » 
 . « 1شهري را بنا نهاد و آنرا به نا  همسرش بيروت نا  نهاد 

دربارة بيروت چنين آمدده اسدت    2نيسيو  از ديگر سو در قصا د نونس دربارة الهه ديو
 كه :
بيروت اولين شهري است كه الهدايل آنرا بدست خود بندا نهداد و ايدن شدهر بده تنهدايي       » 

اولين شهر از شهرهاي آبادي است كه الهه فايتو  ) خورشيد ( آنرا به ماه هديه كرد تا از 
 .« پرتو آ  روشنايي گيرد 

 د : سنكن تين درباره بيروت مي افزاي
كده   ( Cabires )الهدايل اين شهر را به الهه دريا بوصديدو  ) نپتدو  ( بده كمدك كبيريهدا      » 

 «اولين مردا  دريانورد در تاريخ بشر هستند هديه نمود . 
از مجموعه اين نظريات و روايات اوالً قدمت شهر بيروت كه به صده چهار  قبل از مديمد  

به نحوي وجه تسميه بيروت كه نا  يك الهده بدوده   باز مي گردد ثابت ميشود و دو  اينكه 
هويدا مي شود البته در باب وجه تسميه بيروت نظريات ديگري نيدز وجدود دارد از جملده    
اينكه اين نا  در اصل آرامي است و ما در فصل مربواه به وجه تسميه بيروت و لبنا  در 

 اين باره بيشتر توضيد خواهيم داد .
يخ پيدايش اين كشور آ  است كه تاريخ آ  به بعد از توفا  نوح باز نكته بديهي درباره تار

مي گردد و اين در حالي است كه تا قبل از آ  علما و مورخين منابعي جز تورات و اخبدار  
تاريخي مدو  در اسفار خمسه را در اختيار نداشتند كه بدا  استناد نمايند . ولي با شرو  

به دست آمده در ايدن زمينده كده از اريدن كشدفيات       قر  چهاردهم ميمدي و منابع جديد
باستانشناسي بي شماربدست آمده  در عراق و ايرا  و مصر كه عبدارت بودندد از سدنگ    
نوشته ها و كنده كاري هاي روي سنگ و نيز آثدار هندري مدنقش اسدناد ديگدري دال بدر       

ايشدا   قدمت اين سدرزمين در مقابدل ديددگا  محققدين و پژوهشدگرا  قدرار گرفدت  كده         
همچنا  مشرول تحقين درزمينه كشف اين رموز و اسرار تاريخي هسدتند . در ايدن آثدار    

به « لبنانو » مكشوفه براي اولين بار نا  لبنا  در كتيبه هاي مكتوب به خط ميخي به شكل 
معني كوه سفيد ثبت شده است چرا كه قلل محيط به اين سرزمين پوشيده از بدرف سدفيد   

» و در كتيبه هاي هيروگليفي در مصر باستا  نيز ندا  ايدن سدرزمين    مي باشد از ديگر س
  3ثبت شده است .« لبنانو » و « لمنانو 

با مراجعه به اسناد تاريخي بدست آمده از اولين سلسله سماين كلداني كه بصورت سنگ 
نوشته هاي ميخي در بابل كشف شده چنين بدست مي آيد كه اين سماين چندين بار بده  
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ساكن در سواحل شا  در هزاره سو  قبل از ميمد مسيد حمله ور شددند و بسدا     قبا ل
قدرت و حكومت خويش را برآ  سرزمين چيدند و ساليا  سال برآنها حكومدت كردندد و   
بعدها با به سستي گرا يد  پايه هاي حكومتي شدا  عشداير كنعداني و آرامدي كده اولدين       

دا  سدرزمين روي آورندد و بدا رهسدپار     ساكنا  دشت هاي مجاور خليج فار  بودند بد 
شد  به سوي مرزهاي شمالي سوريه و سكني گزيدد  در آ  منطقده بده سدوي سدواحل      
مديترانه روي آوردند و برمرد  آنجا سيطره يافتند و با آغاز قدر  بيسدتم قبدل از مديمد     
مسيد درآ  ديار علي الخصوص در قسمت معروف به فينيقيه كه در آ  دورا  در كرانده  
دريا در حد فاصل بين الدقيه و صور قرار داشت مستقر شدند . در مورد نا  فينيقيده نيدز   
اين نظر وجود دارد كه اين اسم مشتن از نا  پاره  قبدا لي اسدت كده مصدريا  ايشدا  را      

مدي خواندندد و بعددها يونانيدا  آندا  را فدونيقيين و يدا          ( Pouaniti , Poeni-Puni )فونيه 
د و اين نا  را بر آ  سرزمين نهادند . عده اي از لرت شناسا  معتقدند كده  فينيقيين  ناميدن

فينيقيين منسوب به فينيقي با اصل يوناني فوينيكس به معناي درخدت خرمدا ) نخدل ( مدي     
 باشد و اين سرزمين را به علت داشتن نخل هاي بسيار به اين نا  مي خواندند .

 

 «لبنان و فنيقيه در زمان فراعنه مصر » 
سرزمين لبنا  و فنيقيه همواره در معرض تهديد خطرهاي بزرگ از جان  حكومدت هدا و   
قدرت هاي بممناز  روزگارا  خويش بودند كه همواره سعي بر اشرال اين كشور و سود 
برد  از آ  به عنوا  يك غنيمت ارزشمند را  داشتند كه از جمله اين قدرت هاي بممنداز   

اين قدرت ال  آ  اشاره كرد . اولين فرعو  از سلسله فراعنه بايد به فراعنه مصر و سم
مصر كه به سرزمين لبنا  و فينيقيه چشم امدع دوخدت تحدوتمس اول بدود كده در قدر        
شانزدهم قبل از ميمد مسيد بدا  سرزمين لشكركشي نمود و آنرا فتد كرد و پدس از وي  

ي بودند كه به اين اشرال تحوتمس دو  و رامسس دو  و تحوتمس سو  از جمله فراعنه ا
» ادامه دادند و تمامي بمد شا  را تحت سيطره خدود درآورده و در مكتوبدات خدود آندرا     

نا  نهادند و اين سيطره را تا سدواحل فدرات پديش بردندد و فينيقيده را در رديدف       « خارو 
مستعمرات خود لحاظ نمودند و از هنر فينيقيها كه هما  كشتي سازي بدود بده نفدع خدود     
استفاده نمودند . اين وقايع تاريخي امروزه با كشدف سدنگ نوشدته هداي مربدو  بده آ        
روزگارا  در سرزمين فيو  در منطقه تل العمارنه واقع در صعيد روشن گشته است . اين 
سنگ نوشته ها عبارت از نامه ها و رسا ل سياسيي بودند كه توسط امراي فينيقي به خط 

مراي مصر ) فراعنه( ارسال مي شد و فراعنه نيز بدا كمدك   ميخي كتابت مي شده و براي ا
 1مترجما  آنها را مطالعه مي نمودند . 
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امروزه تعدادي از اين سنگ نوشته ها كه مربدو  بده دورا  حكومدت اميندوفيس سدو  و      
پسرش امينوفيس چهار  است و بدست كشاورزا  شهر سينا يافتده شدده ترجمده گشدته      

ي دهد كه فراعنه بر سرزمين فينيقيه و لبنا  والياني گماشته است  و مضمو  آنها نشا  م
بوده و در منطقه جبيل سكونت داشدته اسدت و در آ    « كري  » بودند كه نا  يكي از آنها 

نامه از فرعو  وقت درخواست كرده كده در مقابدل هجمدات قبايدل همجدوار جهدت حفد         
 تماميت ارضي و دفا  به آنها كمك نمايد .

وزه بريتانيدا يدك اثدر فرهنگدي وجدود دارد كده مربدو  بده دورا  حكومدت          امروزه در م
دوازدهمين فرعو  از سلسله فراعنه مصر اسدت . ايدن اثدر كده عبدارت از سدفرنامه يدك        
جهانگرد مصري است مشتمل است بر توصيف سرزمين هاي شا  و شهرهاي آ  تا حل  

صديدو  و صدرفند درج    و ديگر شهرهاي ساحلي كه در اين سدفرنامه جبيدل و بيدروت و   
 گرديده. اين سفرنامه اولين اثر مكتوبي است كه نا  بيروت در آ  ثبت شده است .

با دقت نظر در اين اسناد  و ديگر آثار مصري و آشوري اين واقعيت روشن مي گردد كده  
سرزمين فينيقيه و لبنا  حتي ار روزهاي آغازين تولد از تمد  بداال و عمدرا  چشدمگيري    

بوده است تا جايي كه مصريا  اين سرزمين را به چهارده شهر آبادا  تقسديم   برخوردار
 كرده بودند .

 

 «لبنان و فنيقيه در دوران فلسطينيان » 
در قر  چهاردهم و پانزدهم قبل از مديمد مسديد در جندوب صديدا مسدتعمره ديگدري از       

يدن منطقده را بددا     فينيقيه به نا  تيرو  و يا به عبارتي صور درحال رشد و نمدو بدود  ا  
جهت صور مي خواندند چو  ساكنا  آ  بر فراز صخره اي شبيه به شبه جزيدره سدكني   
داشتند و برفراز آ  دژي سنگي با ديوارهاي بلند استوار نمودندده بودندد  . سداكنا  ايدن     
مستعمره به الهه ملكرت اعتقاد داشتند بودند و به عبادت وي شهرت داشتند آنها مجسدمه  

هه ياد شده ساخته بودند كه در پاي آ  قرباني هدا و ندذورات خدود را تقدديم مدي      اي از ال
نمودنددد . در زمددا  سددكونت آنهددا در صددور قبايددل سدداكن در جزيددره كريددت كدده بددا فددن  
دريانوردي نيك آشنا بودند از ضعف بيستمين فرعو  از سلسله فراعنه اسدتفاده بدرده و   

 بردند و بدو  هيچ مقاومتي از جان   از راه دريا به سوي سواحل جنوبي شا  يورش
ساكنا   عسقم  را به تصرف خود درآورند . در ميا  اين عشاير و قبايل فلسطينيا  كده  
از سرزمين واقع در ميا  مصر و سواحل شا  بودند به چشم مدي خوردندد . ايدن قبايدل     
معارض بر لشكركشي هاي خود ادامده دادندد و بده امدع بده دسدت آورد  ثدروت هداي         
سرشار موجود درسرزمين صيدو  به آنجا حمله ور شدند و فلسدطينيا  نيدز بده همدين     
انگيزه با ساختن كشتي هاي بزرگ جنگي با يك حمله غافلگيرانه ثروت هاي آنها را تداراج  

قبل از ميمد مسيد ( اين ضربه بر  صديدو    1211نموده و پيروز به عسقم  بازگشتند ) 
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سال آثارش بر پيكره اين شهر باقي ماند و مرد  آ  ناگزير  چنا  كاري بود كه تا دويست
به فرار از شمشير فلسطينيا  و پناه آورد  به صور شدند و از ارف مرد  آنجا استقبال 
شدند و با همكاري آنها شهر خود را چنا  آباد نمودند كه از لحاظ عظمت و علو شأ  بده  

 حد صيدا رسيد و آكنده از ثروت شد .
 

 «و فنيقيه در دوران ايرانيان لبنان » 
قبدل از مديمد    538با ورود كورش به بابل و به قتل رساند  پادشاه بابل بلشصر به سال 

تمامي والياتي كه تا آ  روزگار تحت سيطره و حكم بابليا  بود تحت فرمانروايي كدورش  
آ  ديار پادشاه هخامنشي قرار گرفت . كورش در زمينه ايجاد وحدت و تأليف قلوب مرد  

علي الخصوص ساكنا  سوريه و فينيقيده بسديار كوشديد و كليده اسدرايي را كده بدسدت        
نبودكه نصر به بندكشيده شده  بودند را آزاد نمود و شرو  به اصمح سداختار اجتمداعي   
آ  ديار كرد . سپس  از ارف خود كارگزاراني را براي اداره امور به سدوريه و سدواحل   

اعدزا  نمدود پدس از وي كمبوجيده فرزندد كدورش برناوگدا         شا  و حف  تماميت ارضي 
دريايي فينيقيو  نظارت نمود و دست به كار ساختن ناوگداني عظديم و مجهدز گرديدد كده      
توانست با استفاده از آنها شهرهاي ساحلي آسياي صرري را فتد نمدوده و بدر يوندا  و    

ا و داد  پاداش هاي چشمگير جزاير آ  سيطره يابد . وي با داد  امتيازات ويژه به فينيقيه
به آنها روز به روز بر گسترش ناوگا  دريايي و توانمندي آنها در ايدن عرصده افدزود و    
اين اقدا  وي باعث شد كه شهرهاي ساحلي تحت سديطره وي در دورا  فينيقيهدا حركدت    
روبه رشد و فزاينده اي داشته باشد و از لحاظ صنعت و بازرگاني به بداالترين حدد خدود    

 رسد .ب
 – 521در تاريخ شاها  ايرا  علي الخصوص در دورا  حكومت داريدوش در سدال هداي    

قبل از ميمد به كرات ذكر ناوگا  دريايي فينيقيها و جنگهايشا   با جزيدره قبدر  و    489
يونا  و مصر آمده است . فينيقيه تا اواسط قر  چهار  قبل از ميمد مسيد از مسدتعمرات  

ل اين سالها نيروي دريايي آنها به اوج قدرت رسيده بدود و ايدن قدوت    ايرا  بود و در خم
گرفتن سهم بسزايي در حمايت مرد  و ميزا  ارفداري ايشا  از شاها  ايرا  داشدت تدا   
اينكه پايه هاي حكومت شاها  فارسي رو به ضعف نهاد و مرد  فينيقيه از در دشدمني و  

قمل نواختند و با يكديگر پيما  بسدتند  خصومت برعليه شاها  ايرا  درآمدندو كو  است
 كه از سماين ايرا  حمايت نكنند و در اين عصيا   صيدادر صف نخست قرار گرفت .
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 «وجه تسميه لبنان » 

لبنا  اسم خاصي است غير عربي كه ريشه در لرات سامي كهن دارد . آشوريا  در سنگ 
» و آراميا   2«لبنو  » وانند وعبرانيا  مي خ1« لبنانو » نوشته هاي خود نا  اين كشور را 

را اشتقاق نمدوده اندد . از    4« ليبانو  » يونانيا  و روميا  نيز از تلف  آرامي آ  3«لبنو  
تلف  هاي فوق الذكر معين مي شود كه اصل اين لف  در ادول زمدا  ثابدت ماندده اسدت .      

كه به معناي سدفيد مدي باشدد    « لبن » كوه سفيد مي باشد و از فعل ثمثي « لبنا  » معناي 
مشتن شده است . در مورد وجه تسميه اين سرزمين به لبنا  نظرات مختلفي وجدود دارد  
كه از جمله آنها اين است كه نظر بدانكه سلسله جبال  محديط بدر ايدن سدرزمين آكندده از      
برف سپيده مي باشد و تقريباً در تمامي اول سال برف بر قلل مرتفدع آ  بده چشدم مدي     

لبدا   » رد اين نا  بدين سرزمين نهاده شده است و نظر ديگر اين است كه اين اسدم از  خو
به معناي بخور و كندر اشتقاق شدده اسدت . پيدروا  ايدن نظريده علدت نامگدذاري ايدن          5«

سرزمين به لبنا  را آ  مي دانند كه درختا  و گياها  اين سرزمين داراي عطدر و رايحده   
خصوص عطر كندر كه بنابر اعتقاد مرد  لبنا  تأثير بسدزايي  اي شامه نواز هستند علي ال

در زمينه افزايش ضري  هوشي دارد و در سدرزمين لبندا  بده وفدور يافدت مدي شدود و        
كوهستا  ها و مراتع آ  آكنده از اين درختا  و گياها  مي باشد و عطرآ  فضاي منطقده  

 را پركرده است .
 

 «وجه تسميه بيروت » 
قبمً در زمره مهمترين شهرهاي سوريه بوده و امروزه پايتخت كشدور  اين شهر باستاني 

لبنا  مي باشد . لرت شناسا  و صاح  نظرا  درباره ندا  ايدن شدهر و وجده تسدميه آ       
 نظرات مختلفي را ارا ه نموده اند كه بعضاً به پاره اي از آنها اشاره مي نما يم :

يكدي از خددايا  قدو     « بعل بريت » ذ از عده اي را رأي برآ  است كه نا  اين شهر  مأخو
( از آ  ياد شده است . علت نا  گذاري شهر به  4:  1كنعا  مي باشد كه در سفر القضاه ) 

نا  اين خدا آ  بوده كه مجسدة وي در آ  منطقده سداخته شدده بدوده اسدت . رأي ديگدر        
و آدونديس مدي    دختر زهدره « بيروثا » درباره نا  اين شهرآ  است كه اين نا  مأخوذ از 

                                                 
 المورد الكبير ، منير بعلبكي ، دارالعلم للمم ين ، بيروت  1
 ، دارالعلم المم ين ، بيروت  2موسوعه المورد العربيه ، منير بعلبلكي ، ج 2
  تاج العرو  ، زبيدي ، داراحياء التراث العربيه 3
4 World of Learning 2000 
  1، ج  3لبنا  مباحث علميه و اجتماعيه ، افرا  بستاني ، ص 5
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بوده است و در « بيروث » باشد و يا فقط مأخوذ از نا  زهره است چرا كه نا  ديگر زهره 
» اين شهر داراي معبد بوده است . نظر ديگر دربارة نا  اين شهرآ  است كه ايدن اسدم از   

بئدر  » مشتن شده و در زبا  عبري و فنيقي و سرياني به معناي « بئيروت » و يا « باروث 
و يا چاه است و واوآ  عممت جمع و تأ آخر آ  داللت بر مبالره مدي كندد و ايدن وجده     « 

تسميه از آ  بابت است كه در اين منطقه قنوات و چاه هاي آب به وفور يافت مدي شدده و   
يا اينكه علت اين نا  گذاري آ  است كه اين شهر در ارتفا  پا ين تري از سطد دريدا قدرار   

مي ماند . پيروا  اين نظريه بنا شد  شهر جديد رابر فدراز خرابده   دارد و به چاهي بزرگ 
هاي شهر كهن دليل بر اثبات مدعاي خود مي دانند . هوسنتياد  معتقد است كه بيروت از 

مشتن شده و به معناي حرارت و داغي است و اين شدهر را بده خداار داشدتن     « باروت » 
نا  خوانده اندد . روميدا  و يونانيدا     شدت حرارت و گرماي زياد در فصل تابستا  بدين 

» و يدا  « بئيدروت   »مي خواندند كه احتمداالً ايدن اسدم مشدتن از     « بيريتو  » اين شهر را 
و  1كه از سفر دو  پادشاها  وپيامبري حزقيال درج شدده مشدتن گشدته اسدت .    « بيروتا 

لدي بايدد خاارنشدا     بوده است و« دربي  »باالخره عده اي معتقدند كه نا  اين شهر  ابتدا 
 ساخت كه اين نا  اخير سنديت تاريخي ندارد .

 

 «وجه تسميه بعلبك » 
و در گويش عاميانه با فتد « بعلبك » نا  اين شهر كه در تلف  صحيد با سكو  عين يعني 

كده ايدن ندا     « بدك  » و « بعدل  » گفته مي شود مرك  است از دو نا  « بعلبك » عين يعني 
ه در واقع خداي خورشيد ) آفتاب ( است مي نمايد . چنين به نظدر مدي   ك« بعل » اشاره به 

عبادت مي شدده كده در مقابدل خدداي     « حدد   »  رسد كه در اين شهر ابتدا الهه اي به نا  
هليدو   »خورشيد و يا هما  ز و  قرار داشته و به همين دليل در آ  روزگارا  اين شدهر  

كده داللدت بدر حضدور     « ژوپيتر هليوپوليتدا   » ت نا  گرفته . همچنين است عبار« پوليس 
راي ديگر درباره نا  اين شهر آ  است كه اين اسم  2تمد  رو  باستا  در اين شهر دارد .

معني مي دهد و به « خداوند وادي » كه به زبا  فينيقي « بك » و « بعل » تركيبي است  از 
 است .  3«خانه خداوند » يا « شهر بعل » روايتي ديگر معناي آ  

 

 

                                                 
 ، دارالمعرفه ، بيروت  5فواد افرا  لبناني ، دايره المعارف ، ج  1
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 «جبل عامل محل حضور فرهنگ ايران در لبنان » 
از آنجايي كه ايرا  بعد از اسم  به عنوا  يك مركز پيشرفته علمي اعم از علدو  شديعه و   
سني بود و شهرهاي علمي فراواني نظير بخارا و نيشابور در آ  وجود داشت كده مدورد   

قدرار داشدت لدذا همدواره شداهد       توجه بسياري از پژوهشگرا  و محققا  علدو  اسدممي  
حضور بسياري از مسلماناني بود كه از اقصي نقا  جها  براي كسد  علدم بددانجا روي    
مي آوردند . برخمف آنچه كه تصور مي شود ايرا  تنها مهد تدريس علدو  شديعه نبدوده    
است بلكه بسياري از پيشوايا  مذاه  اهل سنت نيدز نظيدر امدا  بخداري و ابدن حنبدل و       

يفه در شهرهاي علمي بخارا و نيشابور پرورش يافته اند و مدذه  تشديع تدا قبدل از     ابوح
حضور و سلطنت سلسله صفوي به شكل رسمي در ايدرا  بده عندوا  يدك مدذه  غالد        
معرفي نشد تا اينكه در قر  دهم هجري در زما  حكومت صفويا  و حتدي پدس از آ  تدا    

ت ادامه داشت و مجال وسيعي براي بروز اين غالبي  1زما  حكومت سلطا  محمد خدابنده 
علو  شيعه ايجاد گشت و اين امر باعث شدد كده بسدياري از شديعيا  در سراسدر جهدا        
اسم  علي الخصوص شيعيا  ساكن در منطقه خاورميانه براي رهايي از ظلدم اتدراب بده    
يل ايرا  روي آورند و آنجا را به عنوا  ملجايي امن بدراي خدويش برگزينندد و بده تحصد     

علو  شيعه بپردازند . در همين قر  بود كه بسياري از مسلمانا  ساكن منطقه جبل عامدل  
به ايرا  سفر نمودند  و در كنف حمايت سماين شيعه ايرا  ح  وافر يافتند  كه از جملده  
بزرگاني كه از جبل عامل به ايرا  كوچ نمودند مي توا  به نا  هداي حسدين عبدالصدمد )    

  ( و بهداء الددين عداملي معدروف بده       1521 –ه  127( و محقن كركي )    1579 –ه  174
  ( و  1941 –ه 1151موسددوي عدداملي )  …  ( و حبيددت ا 1922 –ه  1131شدديخ بهددايي ) 

حسين بن محمد بن علي جبعي و محمد مشرري و باالخره علي بن محمد يكي از نوادگدا   
  ( اشاره نمود  1911 –ه 1113اني ) شهيد ثاني و صاح  اثر الدر المنثور وملق  به اصفه

. ظلم و جور حاكم بر منطقه جبل عامل و حوادث خونبار و كشتارهاي بي رحمانه اي كده  
توسط حكا  ترب برعليه شيعيا  منطقه جبل عامل در حدد فاصدل قدرو  دهدم و يدازدهم      
صورت گرفت عامل عمده اي شد براي هجرت شيعيا  اين منطقه به كشور ايدرا  و عدده   
اي از اين مهاجرا  به لحاظ علمي و فقهي به آنچندا  مرتبده اي دسدت يافندد كده امدروزه       
مراقد آنها در ايرا  به صورت زيارتگاه در اماكن معتبر كه مورد احترا  مرد  مدي باشدد   
قراردارد  كه از جمله آنها مي توا  به شيخ بهايي و حر عامل اشاره نمود كده از صداح    

اصول و رياضيات و ستاره شناسي محسوب مي شوند . حضور نظرا  در عرصه فقه و 
چنين علما و چهره هاي شاخص لبناني االصل در ايرا  و پرورش در محيط فارسي نقطه 
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آغازين روابط فرهنگي ايرا  و لبنا  پس از اسم  است چه بسياري از علمداي يداد شدده    
سي آثار ارزنده اي از علي الخصوص شيخ بهايي علي رغم اصليت عرب خود به زبا  فار

خود برجاي نهادند . با مراجعه به تاريخ چهره هاي شاخص جبل عامل در مدي يدابيم كده    
قر  دهم و يازدهم هجري قر  هجرت مرد  جبل عامل به ايرا  است . اين مسافرت ها و 
كوچ كرد  ها در تاريخ فرهنگ جبل عامل و لبنا  تأثير بسزايي نهاد تا جايي كده امدروزه   

آثار اين سفرهاي علمي در فرهنگ اين مرد  همچنا  نمود  دارد كده بدارز تدرين ايدن        نيز
جلوه ها مدار  جبل عامل است كه با الها  گرفتن از سبك مدرسه سازي در ايرا  و نيز 
نحوه اداره آ  تأسيس شده اند و يكي از مهمترين ويژگي هاي مهم از مدار  ايرا  كه در 

 1مي خورد هما  آزادي انديشه مي باشد . مدار  جبل عامل به چشم
 

 «جستاري در سفرهاي علمي و تحصيلي بين لبنان و ايران » 
همانطور كه گفته شد روابط علمي بين ايرا  و لبنا  كه از جبل عامدل آغداز شدد روابطدي     
است ريشه دار و تاريخي كه نمونه بارز اين روابط را مي توا  در ميا  مرد  جبل عامدل  

اشتياق فراواني در اين باب از خود نشا  دادند و به مرات  باال و رفيعدي در ايدن    يافت كه
 زمينه دست يافتند .

البته بايد گفت كه سفرهاي علمي مرد  لبنا  به ايرا  صرفاً به منطقه جبل عامل و در قال  
فوذ سفرهاي يك سويه محدود نمي گردد بلكه اين سفرها اوالً به ديگر شهرهاي لبنا  نيز ن

كرد و ديگر ساكنا  اين كشور را نيز به فرهنگ ايرا  و سفر بدا  عمقمند نمود كه نمونده  
بارز آنها شبلي مم  شاعر نا  آشناي لبناني معروف به شداعر ارز اسدت و ديگدر اينكده     
متقابمً مرد  ايرا  نيز به انگيزه تحصيل به كشور لبنا  سفر مي نمودند و علي رغدم جدو   

غارتي كه بدست سماين ترب تبدار بدر ايدن منطقده سدايه افكندده بدود         رع  و وحشت و
ايرانيا  مشتاق بدانجا سفر مي نمودند . يكي از ايرانياني كه بدانجا سفر نموده بدود البده   

هجري است  812اي زيرب و انديشمند به نا  شيخ ناصربن ابراهيم بويهي متوفي به سال 
ر يافت و به مدارج باالي علمي نايل شد اگر بده  كه در قر  نهم هجري در اين منطقه حضو

نسخ خطي مكتوب در اين قر  مراجعه كنيم به نا  وي برخورد مي نمدا يم و در خدواهيم   
يافت كه وي تنها شخصيت و چهره ايراني نيسدت كده بده جبدل عامدل سدفر نمدوده بلكده         

 بسياري از ايرانيا  به همين انگيزه بدانجا سفر كرده اند .
بن ابراهيم در منطقه جبل عامل به چنا  درجه علميي نايل شد كه شدهيد ثداني   شيخ ناصر 

 او را با لق  اما  محقن ياد كرد و در يكي از مكتوبات خود از وي چنين ياد كرده است : 

                                                 
 ص ه  –امل االمل  1
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اما  محقن ناصربن ابراهيم بويهي االصل ، احسايي المنشداء و عداملي الخاتمده . او كده     » 
  1گا  علما و محققين و انديشمندا  است .رحمت حن بر روي باد از بزر

ثاني درباره وي چنين استنبا  مي شود كه مسافرت ناصربن ابدراهيم بده    از سخن شهيد 
 جبل عامل اولين سفر وي به كشور لبنا  نبوده بلكه قبل از آ  درعنفوا  جواني به 

 .2نيز سفر كرده است « احساء » 
 
 «ي و انديشه اي مرد  و پيوند آ  بافرهنگ ايرا نقش مدار  جبل عامل در ساختار فكر» 

در خمل قرو  هشتم الي يازدهم هجدري در جبدل عامدل شداهد يدك شدكوفايي  فرهنگدي        
هستيم كه در نتيجة فعاليت مدار  علميه موجود در آ  ديار بوجود آمده اسدت و باعدث   

رجال فكري  پايه ريزي يك فرهنگ عمين و ريشه دار بين مرد  اين سرزمين گشته است .
و فرهنگي جبل عامل عموه بر نشر و گسترش فرهنگ در آ  به شهرها و منداان مجداور   
نيز مهاجرت كرده و فرهنگ جبدل عامدل را در آنجدا نيدز تدرويج نمودندد و كدًم نتيجده و         

 ماحصل اين فعاليت فكري و فرهنگي به دو شكل زير نمود كرد : 
جبع و عيناثا كه در جهت گسترش فرهندگ   اول ايجاد و تأسيس مدار  در جزينو ميس و

در بين جوانا  ساكن در اين منطقه فعاليت مي نمود و در اين زمينه بسيار موفن عمل مي 
 كرد و معروفيت جهاني پيدا كرده بودند . 

دو  انتشار فعاليت هاي فرهنگي در خارج از جبل عامدل و نفدوذ آ  بده منداان مجداور و      
هاي فرهنگي در مشرق زمين شده و بده عندوا  يدك الگدو و      حتي ايجاد پايگاه ها وحركت

منبع الها  براي ديگر مسلمانا  ساكن در كشورهاي همسايه و همجوار گرديد كه از جمله 
آنها مي توا  به مدار  تأسيس شده در عراق و مصر و شدا  اشداره كدرد كده بدا الگدو       

را  در دورا  صدفويه  . مدار  تأسيس شده در ايد 3گرفتن از مدار  جبل تأسيس شدند 
نيز از اين تأثير پذيري مستثني نگرديد و حضور شيخ بهدايي در اصدفها  و نفدوذ وي در    

 . 4دربار صفويا  به اين امر كمك بسيار نمود
شكوفايي فرهنگ و اوج گرفتن فعاليت هاي فرهنگي در منطقه جبل عامدل در خدمل قدرو     

و فرهنگدي آ  دورا  از معروفيدت    ياد شده بسيار ملمو  مي باشد و چهره هداي علمدي  
جهاني برخوردارند . شيخ حرعاملي كه خود از بزرگا  قر  يازدهم هجري اسدت در اثدر   

به نا  بيش از دويست تن از آنهدا اشداره كدرده اسدت كده      « امل اآلمال » خود معروف به 

                                                 
 ، فصل علماي شيعه  1اعيا  الشيعه ، محسن امين ، ج  1
 ، فصل علماي شيعه  1رجو  كنيد به : اعيا  الشيعه ، محسن امين ، ج 2
  1182، لبنا  ، بيروت ،  25محمد كاظم مكي ، ص  –امل الحركه الفكريه و االدبيه في جبل ع 3
  1182، لبنا  ، بيروت ،  98الحركه الفكريه و االدبيه في جبل عامل ، محمد كاظم مكي ، ص  4
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 همگي از شخصيت هاي فرهنگي تأثيرگذار و بانيا  حركت ها و جنبش هاي فرهنگي بوده
 اند .

از آنجايي كه حركت فرهنگي در جبل عامل بر پايه اصول و اعتقادات ديندي اسدتوار شدده    
بود و در واقع اصول اعتقادي اسم  به عنوا  محور اصلي ساختار مدار  فعال در جبل 
ايفاء نقش مي نمود لذا بحث و تدريس در اين مدار  از جامعيت خاصي برخدوردار بدود   

سم  به ترويج علو  و معارف اعم از علو  ديني و هنر و علدو  پايده   ونظر به اينكه  دين ا
توجه  دارد مدار  جبل عامل نيز صرفاً محصور در تدريس علو  ديني و عقيدتي نبودند 
و علو  پايه مانند رياضيات و نجو  و مانند آنها نيز تدريس مي شد و در ايدن زمينده هدا    

مدا بطدور خمصده موضدوعات مدورد بحدث در       نيز فعاليت گسترده اي از خود بروز داد 
مدار  جبل عامل را وفن تقسيم بندي علو  فقه و حديث و روانشناسي وعلو  تربيتدي و  
علو  عقلي )پايه ( و زبانشناسي  و علو  ادبي به همراه ذكر آثار مكتوب در باب آنهدا كده   

ه هاي حركت توسط علماي جبل عامل به رشته تحرير در آمده است و همگي بعنوا   جلو
و فعاليت هاي فرهنگي و علمي و انديشه اي جبل عامل با ما سخن مي گويند معرفدي مدي   

  كنيم :
 
 «فقه و حديث » 

آثار مكتوب در اين زمينه كه توسط علماي جبل عامل و معلما  مددار  آنجدا بده رشدته     
دارب و يدا بده   المد  -2اللمعه الدمشقيه اثر شهيد ثداني   -1تحرير درآمده است عبارتند از : 

مدارب االحكا  في شرا ع االسم   كه تتمه اي است بر كتاب المسالك اثر شدهيد  » عبارتي 
ثاني . اين كتاب در واقع يك كتاب در باب فقده اسدتداللي اسدت و تدأليف محمدد نورالددين       

 1جبعي است .
 
 المعالم :  -3

ته شده و در واقع اولدين  تأليف حسن بن زين الدين الشهيد . اين كتاب در باب اصول نگاش
كتابي است كه در آ  علم اصول  به شيوه اي نوين مورد بحدث قدرار گرفتده  و همچندين     

  2اولين كتابي است در اصول كه از روي آ  تدريس مي كرده اند .
 الوسا ل :  -4

تأليف شيخ حرعامل كه كتابي است در حديث اين كتاب مشتمل است بر احاديدث مدأخوذه   
 ه .از كت  اربع

                                                 
  49/115، اعيا  الشيعه  1/77فقيه جبل عامل في التاريخ  1
 1اعيا  الشيعه ، ج  2
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 « فلسفه و روانشناسي و علوم تربيتي » 

عنايت مرد  و علماي جبل عامل به فلسفه و روانشناسي و علو  تربيتي تا بدا  حد بود كه 
كت  عمده و پر محتوايي در اين زمينه به رشدته تحريدر درآوردندد كده معروفتدرين آنهدا       

 عبارتند از : 
 ي بن يونس نبااي الباب المفتوح : در علم روانشناسي ، تأليف عل -1
آداب النفس : در علم روانشناسي فلسفي در اين كتاب بيا  شده كه نيروهداي نفسداني    -2

 عبارتند از نااقه و حيواني و نباتي . اين اثر تأليف محمد بن حسن عيناثي است .
منيه المريد في آداب المفيد و المستفيد : اين كتاب در بداب تعلديم و تربيدت و وظدايف       -3

 به شاگرد و شاگرد نسبت به معلم بحث مي كند . معلم نسبت 
 
 « علوم عقلي ) پايه ( » 

مهمترين آثار تأليف شده در اين زمينه كه توسدط علمداي جبدل عامدل بده رشدته تحريدر        
 درآمده عبارتند از :

 الجبر و المقابله تأليف شيخ بهايي در موضو  رياضيات . -1
ه بده زبدا  هداي متعددد از جملده      بحرالحساب و خمصه الحساب تأليف شيخ بهايي ك -2

 آلماني و فرانسوي ترجمه شده است .
 تشريد االفمب اثر شيخ بهايي در علم نجو  . -3
 رساله في اشكال عطارد والقمر اثر شيخ بهايي در نجو  . -4
 رساله انوار الكواك  مستفاده من الشمس اثر شيخ بهايي در نجو  . -5
 « زبان شناسي » 

امل بر محوريت دين استوار شده بود پس عنايت جدي علما و از آنجايي كه مدار  جبل ع
مدرسين اين منطقه به موضو  ادبيات و زبا  شناسي بسيار ابيعي و بديهي مدي باشدد .   
از جمله آثاري ادبي تأليف شده بدست علماي جبل عامل مي توا  بده مدوارد ذيدل اشداره     

 كرد : 
 كفعمي .زهر الربيع في شواهد البديع و فروق اللره اثر  -1
الفوا د الصمديه في النحو اثر شيخ بهايي. كه اين كتاب امروزه در مدار  علميه ايدرا    -2

 تدريس مي شود .
الآللي السنيه في شرح االجروميه و منهج النحاه و التهذي  في النحو و شرح القطر اثدر   -3

 محمد حر فوشي عاملي .
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  فصل اول
 

 «تاريخ فرهنگ و تمدن  لبنان شمالي » 
 

 بترو  -
 بشري -
 زغرتا -

 ارابلس و الرنيله -
 عكار -
 الكوره -
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منظور از لبنا  شمالي مناان عكار و ارابلس و ضنيه و زغرتا و بشري و كوره و بترو  
مي باشد كه مشتمل بر پنجاه و دو شهر است كه ما در اين فصل به تفصديل دربدارة ايدن    

 مناان هفت گانه به تفكيك صحبت مي نما يم .
 

 «منطقه بترون » 
اين منطقه كه در فاصله پنجاه كليومتري شهر بيروت واقع شده داراي كليساها و تپه هاي 

 تاريخي است و مشتمل بر شانزده شهر به شرح ذيل است :
 
 اده  -1

اين شهر  در ده كيلومتري بترو  در جنوب شرقي آ  واقع شده است . در اين شدهر يدك   
« مارسدابا  » دورا  قرو  وسطي باز مي گردد و به اسم  كليسا قرار دارد كه قدمت آ  به

ساخته شده است . اين كليسا امروزه حداف  آثداري تداريخي اسدت كده مربدو  بده قدر          
سيزدهم ميمدي است . اين كليسا داراي نقوش كنده كاري شده بر روي ديوارهاسدت كده   

ست كه احتماالً از جمله نقش هاي حك شده بر روي آ  تصوير يك قديس سوار بر اس  ا
گاورگيو  و يا ديمتريو  است . نقش ديگري نيز بر روي ديوار اين كليسا به چشم مدي  
خورد كه تمثال حضرت مريم است . در اين شهر كليساي ديگري نيز وجود دارد كه قدمت 

 آ  به دورا  رو  باستا  باز مي گردد . 
  

 آصيا  -2
اختار آ  به مثابده سداختار روسدتاهاي    كيلومتري بترو   قرار دارد و س 27اين شهر در 

سنتي لبناني است . در اين شهر كليسايي به نا  قديس گاورگيو  به سبك معماري معابد 
رو  باستا  ساخته  شده است . مداخل و ديوارهاي محيط به اين كليسا داراي ستو  هدا  

ر سفالگري و سرستو  هاي سنگي است . اين شهر عموه بر اشتهارش به اين كليسا به هن
نيز شهرت دارد چه اين هنر از ديرباز بين مرد  اين شهر رواج داشدته و امدروزه نيدز بده     
عنوا  يك صنعت و هنر موروثي توسط مدرد  ايدن شدهر حفد  شدده اسدت . در اادراف        

 كليساي ياد شده نيز چند كارگاه سفالگري قرار دارد .
 
 بترون  -3
 

و داراي تاريخ و تمدني بس كهن مي باشد.  اين شهر در پنجاه كيلومتري بيروت واقع شده
كه قدمت آ  به قر  چهاردهم قبل از ميمد باز مي « تل العمارنه » نا  اين شهر در رسا ل 
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كه نامي يوناني و رومي است درج گرديده است . اين شدهر پدس   « بوتريس » گردد به نا  
بترو  به شرل ماهيگيري از جنگ هاي صليبي از توابع ارابلس گرديده بود . بيشتر مرد  

اشترال دارند و حتي از اين شهر ماهي به ساير شهرهاي همجوار و نيز به بيروت صدادر  
مي شود . سبك ساختار خانه ها و كوچه هدا و گدذرگاه هدا در بتدرو  مربدو  بده قدر         
نوزدهم بوده كه حكايت از قدمت تاريخي آ   دارند . از جمله آثار بارز تاريخي اين شدهر  

معروف آ  مي باشد كه در زما  حضور فرانسه در اين ديار ساخته شده اسدت . از   قلعه
ديگر آثار تاريخي اين شهر مي توا  به كليساي ماراسدتفا  مداروني اشداره كدرد كده در      
ضلع شمالي شهر واقع شده و قدمت آ  بيش از يكصدد سدال اسدت . ايدن كليسدا پدس از       

بترو  قرار داشت ساخته شدد . در منطقده    ويرا  شد  كليساي قديمي شهر كه در جنوب
جنوبي بترو  كليساي ديگري به نا  كليساي قديس گاورگيو  قرار دارد كه مربدو  بده   
رو  ارتدوكس است و قدمت آ  به نيمده دو  قدر  ندوزدهم بداز مدي گدردد .  ديگدر اثدر         

  از گچ تاريخي قابل اشاره و توجه در اين شهر مزار سيده بحر مي باشد كه ديوارهاي آ
سفيد ساخته شده است  . استاديو  كوچكي كه در زما  رو  باستا  در اين شهر ساخته 
شده نيز از جمله مظاهر و آثار تاريخي موجود در اين شهر است كه نشا  از تمدني كهدن  
و سابقه حضور آ  در اين شهر دارد . سردر يكي از خانه هاي قديمي اين شهر نيز داراي 

نقوشي شبيه به كنده كاري ها و نفدوش سدردر ورودي كليسداي قدديس     كنده كاري ها و 
گاورگيو  مي باشد و اين شباهت نشا  مي دهد كه كنده كارا  ايدن خانده وكليسدا يكدي     
بوده اند . يعني كنده كاريهاي صورت گرفته برقبرهاي كليساي مار اسدتفا   نيدز مخلدوق    

كده واقدع در   « وجه الحجر » روستاي دست آنها بوده است . گفتني است كه اين كليسا در 
 چهار كيلومتري شمال شرقي بترو  است قرار دارد .

 
 بشعله  -4

كيلدومتري بتدرو  قدرار دارد و بواسدطه  داشدتن دژهدا و قدم          45اين شدهر در فاصدله   
باستاني شهرت دارد . در فاصله دو كيلومتري غرب شهر بشعله تپه اي بزرگ واقع شدده  

مستحكم و بزرگي ساخته شده كه احتماالً در دورا  رو  باستا  و كه بر فزار آ  بناهاي 
بيزانس از آنها به عنوا  مراكز ديني و نظامي بهره مي برده اند . به مجموعه اين تپه ها كه 

مدي گويندد . ايدن    « قلعده الحصدن   » ساختما  هاي ياد شده برفراز آنها ساخته شدده اندد   
باشدد كده   « مشارف كنعاني » ها در واقع جز ي از احتمال نيز وجود دارد كه اين ساختمان

» در تورات از آنها سخن به ميا  آمده است و بعدها بدليل يافتن اهميت اسدتراتژيك لقد    
و يا دژ را بدا  اامق كرده اند . بناهاي ياد شده بر فراز اين تپه ها از سنگ هاي « حصن 

ا و سبك معماري آنها تركيبي ابيعي و سنگ هاي تراش خورده ساخته شده و كندكاري ه
از معماري رومي و بيزانسي مي باشد . در ضلع غربي اين ابنيه صخره اي بزرگ به شكل 
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تخته به چشم مي خورد كه احتماالً از آ  به عنوا  قربانگاه استفاده مي برده اند زيدرا در  
ااراف اين سنگ بزرگ حوضچه هايي به چشم مدي خدورد كده بدراي جمدع شدد  خدو         

 ته شده بودند .ساخ
 
 حردين  -5

اين شهر در فاصله چهل كيلومتري بترو  قرار دارد . اين شهر بواسطه خانه هاي سدنگي  
و گچي خود معروفيت دارد . در وسط اين شهر كليسايي قرار دارد كه قدمت آ  به قدرو   
وسطي باز مي گردد و داراي يك محراب به شكل نديم دايدره مدي باشدد . سداختما  ايدن       

بر شهر اشراف و احااه تا  دارد . اين شهر داراي آثدار باسدتاني مربدو  بده رو      كليسا 
 باستا  نيز مي باشد كه قبل از جنگ اقداماتي نيز در جهت ترميم معابد آ  انجا  شد .

 
 داعل  -6

اين شهر در بيست كيلومتري شرق بترو  واقع شده و بواسطه داشتن نقوش سنگي و تپه 
ه دورا  قرو  وسطي باز مي گردد شهرت دارد . اين شدهر بدر   ها و ديرها كه قدمت آ  ب

فراز  تپه اي كوچك بنا شده و داراي ديري است به نا  مارتادرو  كه مربو  بده دورا   
قرو  وسطي است . مرد  اين شهر مسيحي و شديعه هسدتند و بدا رعايدت كمدال احتدرا        

دارندد . از جملده مظداهر    نسبت به معقتدات يكديگر در كنار  هم زنددگي مسدالمت آميدزي    
احترا  به معتقدات آ  است كه شيعيا  اين منطقه بعضاً به نشانه اداي احتدرا  بده قدديس    
مارتادرو  به  دير مي روند و در محراب آ  شمع روشن مي كنند . عين همدين عمدل را   
شيعيا  منطقه جبل لبنا  در حريصا درمحراب مقا  سيده عذراء انجا  مي دهندد كده ايدن    

 كديگر  در بين مرد  لبنا  است . ر نشا  از احترا  متقابل به معتقدات يام
 
 دوما  -7

كيلومتري بترو  قدرار دارد و آثدار و ابنيده تداريخي بسدياري كده        37اين شهر به فاصله 
مربو  به زما  يونانيا  است درآ  به چشم مي خورد . ويژگي منحصر به فرد اين شهر 

ا آجر قرمز رنگ مسقف شده و در وادي سرسبز كفدر  در آ  است كه سقف خانه هايش ب
حلدا واقع شده است . از جمله ابنيه تاريخي موجود در اين شهر آتشكده آ  مي باشد كده  
در وسط شهر قرارد دارد و روي ديوار آ  يك كتيبه كه به خط يوناني نگاشته شده نص  

ردد . محتدواي ايدن كتيبده    گرديده است . قدمت اين آتشكده به قر  چهار  ميمد باز مي گ
مديمدي در آ  مددفو  اسدت .     317متوفي به سال « كاستور » داللت بر آ  دارد كه پيكر 

بوده است . اين شهر داراي « هيجيا » و « اسكليبيو  » كاستور كاهن الهه ا  و سممت 
آثار و ابنيه ديگري نيز هست كه امروزه پابرجا هستند و در ساخت دو كليسداي معدروف   
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اين شهر يعني مارضوميط و مارشليتا از سنگ ها و آجرهاي مربو  بده دورا  بيدزانيس   
كه در حفاريها بدست آمده استفاده شده است . در نزديكي اداره پست ايدن شدهر نيدز دو    
صخره و يك سنگ آسدياب بدزرگ قدرار دارد كده قددمت آنهدا بده دورا  رو  باسدتا  و         

ه اين شهر نيز در دل صخره كنده شدده اسدت و   بيزانس باز مي گردد . كليساي مشرف ب
 فضاي سبز زيبايي آنرا در برگرفته است .

 
 راس نحاش  -8

اين شهر در هفت كليومتري بترو  قرار گرفته وبه واسطه داشتن يك برج كه قدمت آ  به 
دورا  قرو  وسطي باز مي گردد شهرت دارد . اين شدهر در جندوب شدهر شدكا برفدراز      

شده و مشرف به درياست . از جمله آثار تاريخي اين شهر برج سده   ارتفاعات شقعه واقع
ميمدي باز مي گردد . اين برج در قدديم   1521ابقه آ  است كه تاريخ ساخت آ  به سال 

االيا  به عنوا  يكي از دژهاي دفاعي شهر از سمت دريا مورد استفاده قدرار مدي گرفتده .    
هاي كوچدك بده شدكل نردبدا  هداي نپدالي       اين برج داراي يك در ورودي بزرگ و پنجره 

است. در ضلع شمال غرب اين برج يك پلكا  بزرگ تعبيه شده كه با سنگ هاي سدياه بده   
سبك معماري دورا  مملوكي ساخته و مزين گشته است . نزديك اين پلكدا  دري سدنگي   
 وجود دارد كه با گچ سفيد و سنگهاي سياه ساخته شده است . قدمت اين بدرج بده دورا   
مملوكي باز مي گردد . اين شهر داراي آثار تاريخي متعددي است كه حكايدت از  پيشدينه   
تاريخي كهن آ  مي نموده ولي امروزه در اثر گذشت زما  و ساخت وسازهاي متعددد از  

 بين رفته اند و از آنها جز اندب چيزي برجاي نمانده است .
 
 تنورين  -9

و « بالو  » قع شده و مهمترين اثر تاريخي آ  كيلومتري  بترو  وا 41اين شهر در فاصله 
نيز خوانده مي شدود . بدالو  عبدارت از پلدي     « بلعا » كه « بالو  » مي باشد . « سرپل » يا 

متر مي رسد و اهميت آ  بواسطه داشتن  موقعيدت ممتداز آ     255است  كه ارتفا  آ  به 
ه هزار سال مي رسدد . ايدن   است . اين پل داراي شيارهاي بسيار عميقي است و عمر آ  ب

پل در اثر جريا  هاي ابيعي نظير سيل و بارندگي و بعضاً رانش هاي زمين ساخته شده 
است و كًم دست انساني در ساخت آ  نقش نداشدته اسدت . ابقده اول ايدن پدل و يدا بده        

مترعرض است . زيباترين قسمت اين پدل ابقده    111متراول و  11عبارتي پل اول داراي 
متدر   255آ  است كه وقتي بيننده در اين قسمت مي ايستد به راحتي تا قعر آنرا كه مياني 

متر در آ  سرازير ميگدردد بده زيبدايي آ      11مي باشد مي بيند و  آبشاري كه به ارتفا  
افزوده است  . اين ويژگي ها باعث شده كه عمده جهانگردا  براي ديد  اين اثر بده شدهر   

عتراف همگا  اين مظهر ابيعدي از جملده زيبداترين مظداهر ابيعدي      تنورين بيايند و بنابر ا
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« ارز » لبنا  است . ديگر ويژگي تنورين جنگل هاي انبوه آ  است كه پوشديده از درخدت   
مي باشد . تصوير اين درخت كه داراي عمري چند هدزار سداله اسدت امدروزه بده عندوا        

بر پايايي و ديرزيستن لبنا  مي  سمبل و مظهر لبنا  بر پرچم آ  نقش بسته است و داللت
كند . البته براي ساختن پايه هاي چوبين قصرهاي تخت جمشيد نيز از چوب همين درخت 

. جنگل هداي انبدوه ايدن شدهر دربرگيرندده شصدت هدزار درخدت در         1استفاده شده است 
متر ارتفا  دارد  1851الي  1211مساحتي بالغ بر ششصد هكتار مي باشد و از سطد دريا 

تحدت   1111جنگل زار اين شهر وسيع ترين جنگل زار در كشور لبندا  اسدت و از سدال     .
 حمايت جنگل باني قرار گرفته است .

 
 راشانا  -11

اين شهر در هشت كليومتري بترو  قدرار دارد و در لبندا  بده عندوا  سدمبل هدواي آزاد       
زيبدا قدرار    شناخته شده است . اين شهر برسر راه بترو  به جبيل كه او نيز شهري است

كده از هنرمنددترين و   « بصدبوص  » دارد . شهرت اين شدهر بده واسدطه وجدود بدرادرا       
معروف ترين كنده كارا  لبناني مي باشند است چرا كه نمايشگاه ها ي كندده كداري هداي    
ظريفي كه بدست آنها ساخته مي شود زبانزد خاص و عدا  اسدت و از معروفيدت بدااليي     

 برخوردار است  .
 

 ل سمارجبي -11
كيلومتري بترو  قرار داشته و بخاار داشتن كليساهاي قدديمي و   19اين شهر در فاصله 

قلعه صليبي معروفيت دارد . در وسط اين شهر كليسايي قرار دارد كه به سبك معابد رو  
باستا  از سنگ بنا شده و ديوارهاي شمالي و جنوبي آ  امروزه همچنا  به هما  سدبك  

كده از مبشدرين معدروف مسديحي و     « مدارنوهرا  » كليسا به نا   معماري پابرجاست . اين
ايراني االصل بوده ساخته شده است . سبك ساختار معماري اين كليسا بده مانندد سدبك    
ساختار مهندسي و معماري حما  جديد ارابلس است كه در اواخر قر  هجددهم سداخته   

تري به چشم مي خدورد كده   شده است . در نزديكي اين كليسا بر فراز تپه كليساي قديمي 
داراي يك گذرگاه و محراب نيم دايره اي است و به مانند كليساهاي مارنوهرا ساخته شده 
است . در فاصله اي نه چندا  دورتر  از اين كليسا قلعه صليبي ها به چشم مي خورد كده  
در دل صخره ساخته شده و در دورا  اشرال فرانسده مقدر فرمدانرواي فرانسدوي بدوده      

. ويژگي منحصر به فرد اين قلعه برج هاي مربع شدكل و سداختار معمداري و كندده      است

                                                 
، مقاله شبلي مم  ، فواد افرا  بستاني ، ص  1191پا يز الدراسات االدبيه ، سال سو  ، شماره سو  ،  1

219  



 21 

كاري هاي روي آ  است كه درست به سبك معماري قلعه جبيدل كده قددمت آ  بده قدر       
دوازدهم ميمدي باز مي گردد ساخته شده است . در كنار ديوارهاي ضلع شمالي اين قلعه 

اي آ  به دورا  رو  باستا  بداز مدي گدردد و    گورستاني قرار گرفته است كه قدمت قبره
سنگ قبرهاي آ  داراي كنده كاري هايي است كه تصدوير اشدخاص در حالدت نشسدته و     
ايستاده را نشا  مي دهد . اين كنده كاري ها نيز شبيه بده كندده كداري هداي موجدود در      

 استا  جبل لبنا  و قانا واقع در لبنا  جنوبي است .
 

 شكا  -12
در ميا  « وجه اهلل  » كيلومتري بترو  واقع شده و بواسطه وجود صخرة  15اين شهر در 

مرد  لبنا  از معروفيت خاصي برخوردار است . اين شهر ساحلي است و بخاار پاره اي 
محصوالت خود به عنوا  يك منطقه توليدي ، صنعتي شناخته شده اسدت . ايدن شدهر بده     

ه و بخاار داشتن يك ديوار سنگي كده  گونه اي است كه ساختار ابيعي خود را حف  كرد
مي خواندند شدهرت دارد و مسديحيا  پيشدين سداكن در ايدن      « وجه اهلل  » قديميا  آ  را 

را برآ  نهاده بوده اند . تعدادي از روستاهاي اين شدهر در دل  « وجه الحجر » منطقه نا  
و كليساي « جر وجه الح» صخره ها ساخته شده اند كه در بين آنها مي توا  به روستاي 

اشاره رفت كه قدمت آ  به قر  چهاردهم ميمدي باز مي « ماراستفا  » معروف آ  يعني 
گردد . در اين شهر دو ديدر قدديمي نيدز وجدود دارد كده عبارتندد از ديدر مدارجرجيس و         

 ماراليا  كه مزين به نقش هاي ديواري هستند .
 
 

 كبا -13
بواسطه داشتن يك كليسا كه قددمت آ  بده   اين شهر واقع در يك كيلومتري بترو  بوده و 

دورا  صليبيا  باز مي گردد شهرت دارد . ايدن روسدتا واقدع در شدمال بتدرو  اسدت و       
» همانطور كه گفته شد از جمله آثار تاريخي موجود در آ  كليساي دورا  صليبي به ندا   

ه ندا   است كه قدمت آ  به قر  دوازدهم مديمدي بداز مدي گدردد و امدروزه بد      « المخلص 
كه لفظي فرانسوي است در ميا  مرد  لبندا  شدهرت دارد . ايدن    « سال سابور » كليساي 

كليسا مشتمل است بر يك معبر و محراب نيم دايره اي كه سردر اين كليسدا بدا دو قدو     
مزدوج كه در محل اتصال آ  دو يك دايره تعبيه شده است مزين شده . در قسمت پدا ين  

به چشم مي خورد كه ايدن آرامگداه   « مزار ماريعقوب » ي به نا   اين كليسا آرامگاه كوچك
نيز در زما  صليبيا  ساخته شده است .بامطالعه  آثار تاريخي  باقيمانده در اين روسدتا  
بويژه سبك معماري ابنيه تاريخي آ  كه از عنصر ااق و قدو  درآ  بهدره گرفتده شدده     

بنا شده اند و نيز مطالعه كتيبه مربو  به است و بعضاً به شكل قربانگاه هاي رو  باستا  
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دورا  صليبي كه چيز زيادي از نوشته هايش باقي نمانده چنين بر مي آيد كه قددمت ايدن   
روستا به دورا  بيزانس و ارباب كليسا باز مي گردد . در جوار اين آرامگاه درختي كهدن  

بدل كليسداي مخلدص  در    سال قرار دارد كه افراد صاح  نذور بر آ  دخيل مي بندند . مقا
راه قديم ارابلس ( چند غاز به چشم مي خورد كه به احتمال سمت غربي به سوي ساحل )

مربو  به دورا  حجر مي باشد كه يكي از اين غارهدا بده عندوا  آرامگداه قدديس يوحندا       
 معمدا  نامگذاري شده است .

 
 كفرحلدا  -14

داشتن ديرهاي قدديمي و كهدن و   كيلومتري بترو  واقع شده و به واسطه  32اين شهر در 
نيز مناظر ابيعي از جمله آبشارهاي زيبا معروفيت دارد . اين شهر واقع در يدك وادي بده   
همين نا  است . از جمله ديرها و كليساهاي اين شهر كليساي مارپطر  و مارتادرو  و 

قابدل    «سديده الخزايد    » و كليسداي  « حاره المتاولده  » كليساي بانو در محله معروف به 
اشاره ميباشد . قدمت اين كليساي اخير كه داراي ديوارهاي مدنقش مدي باشدد بده قدرو       
وسطي باز مي گردد و امروزه پاره اي از ديوارهاي منقش آ  باقي مانده اسدت . در سدر   

 راه منتهي به روستا آبشاري وجود دارد كه به رود الجوز سرازير مي شود . 
 

 كفرشليمان -15
لدومتري بتدرو  واقدع شدده و بده واسدطه داشدتن  قدم   باسدتاني از          كي 17اين قريده در  

معروفيت برخوردار است  . درقسمت پايين اين روستا كليساي قديمي سيده عدذراء قدرار   
دارد كه به تازگي كار مرمت و بازسازي آ  به پايا  رسيده است . در زير اين كليسا نيدز  

ا  باز مي گردد و ديوارهايش مدنقش بده   يك دخمه قرار دارد كه قدمت آ  به زما  صليبي
معدروف اسدت و داراي يدك قربانگداه     « سديده نايدا   » كنده كاري است . اين دخمه به ندا   

كوچك نيز مي باشد از جمله نقوش ترسيم شده بر ديوارهاي آ  تصوير حضرت مسديد  
و حضرت مريم و قديس يوحنا است . بر ديوار سمت چپ اين دخمه نيز تصوير حضدرت  

م در حالي كه مشرول شيرداد  به يك كودب است ترسيم شده است . نقوش ترسديم  مري
شده براين ديوار از زمره نادرترين تصاوير ديوا ري مربو  به قرو  وسطي است كه در 

 لبنا  وجود دارد .
 

 مسيلحه  -16
اين قلعه در شش كيلومتري بترو  قرار گرفته است . قلعه مسيلحه بدر فدراز يدك صدخره     

مشرف بر يك دشت كوچك است كه رودخانه جوز در آ  جاري اسدت . تداريخ    بناشده و
ساخت اين قلعه به دورا  امير فخرالدين المعني دو  باز مي گردد البتده كدار سداخت ايدن     
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پايدا    1924قلعه در زما  امير فخرالدين تحت نظارت مباشرش ابا نادر الخاز  بده سدال   
صخره اي كه برفراز آ  واقدع شدده تناسد  تمدا      يافت . ساختما  ديوارهاي اين قلعه با 

دارد به گونه اي كه انسا  تصور مي كند كه ديوارهاي قلعده امتدداد و ادامدة صدخره مدي      
باشد . مدخل قلعه يك در ورودي تنگ است كه ريشه در صخره دارد . اين صدخره داراي  

اسدتقرار منجنيدن    يك پشت با  و بالكن بزرگ است كه احتماالً در آ  ايا  به عنوا  محدل 
هاي آتش افشا  بوده كه در موقع تهاجم دشمن از آنها استفاده مي برده اند . درو  ايدن  
قلعه يك تاالر مستطيل شكل وجدود دارد كده داراي دو سدتو  سدنگي محكدم اسدت و در       
زاويه جنوبي آ  نيز يك محراب تعبيه شده كه وجود اين محراب داللت بر آ  دارد كده از  

 به عنوا  نمازخانه استفاده مي شده است . اين تاالر 
 
 

 «منطقه بشري » 
 األرز -1

و نيدز  « ارز » اين شهر در شش كيلومتري بشري قرار دارد و به واسدطه وجدود درخدت    
پوشيده بود  كوه ها و ارتفاعاتش در بيشتر ايا  سال با برف شدهرت دارد . اكثدر مدرد     

بده قصدد تفدرج بده ايدن شدهر مدي روندد .         لبنا  براي گذراند  تعطيمت و ايا  فراغدت و  
همانطوركه قبمً گفته شد ممتازترين ويژگي اين شهر داشتن جنگل هاي انبوه ارز مي باشد 

شدهرت داشدته و از احتدرا  ويدژه اي     « ارز الرب » كه  اين درخت در ميا  مرد  لبنا  به 
وا  بسدياري در ايدن   برخوردار است تا بدا  حد كه آنرا سمبل و مظهر لبنا  مي دانند . اق

شهر سابقه سكونت دارند كه از جمله آنها مي توا  بده آشدوريا  و بابليدا  و ايرانيدا  و     
كنعانيا  و فينيقيا  اشاره كرد و حتي گفته شده كه  فينيقيها در زما  سكونتشا  در ايدن  
سرزمين براي ساختن كشتي ها و ناوهاي جنگي خود از چوب درخت ارز سود مي بدرده  

و قصرهاي خود را با استفاده از چوب اين درخت مسقف مي نمودند . مصريا  نيز به اند 
نوبه خود از روغن و صمغ اين درخت براي ساخت موميا ي هاي خود استفاده مي بدرده  
 اند ، بنابر يك روايت مجسمه سليما  نيز از چوب همين درخت ساخته شده بوده است .

 
 بشري  -2

االرز » يروت قراردارد و به مانند گذرگاهي است كه به سمت كيلومتري ب 129اين شهر در 
متري از سطد دريا واقدع شدده و از يدك سدو      1411ختم مي شود . اين شهر در ارتفا  « 

مدي باشدد . البتده از    « ارز » و از يك سو گذرگاه مختدو  بده   « قاديشا » مشرف بر وادي 
ر وارد شدد . قددمت ايدن شدهر بده      ارابلس از ارين اهد  و كوره نيز مي توا  به اين شه

قرو  وسطي باز مي گردد و از موقعيت استراتژيكي بااليي برخوردار بوده است چرا كده  
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اين شهر بر سر راه كاروا  هاي تجاري كه به دشت بقا  و ساحل شمالي لبنا  در حركت 
ادگداه  بوده اند واقع شده بود . معروفيت اين شهر در لبنا  امروزه از آ  جهت است كده ز 

ادي  و شاعر و هنرمند معاصر لبنا  جبرا  خليل جبرا  اسدت . از جملده مظداهر و آثدار     
باستاني اين شهر دير مارسركيس است كه آرامگاه و موزه جبرا  خليدل جبدرا   نيدز در    
آ  واقع شده است . گفتني است كه درهاي موزه جبرا  خليل جبرا  همه روزه از ساعت 

هر بده اسدتثناء روزهداي دوشدنبه در فصدل زمسدتا  بده روي        نه  صبد تدا پدنج بعددازظ   
 بازديدكنندگا  باز است .

 
 بقاع كفرا  -3

اين شهر در چهار كيلومتري بشري واقع شده و مرتفع تدرين شدهر در كشدور لبندا  مدي      
متر مي باشد و بر وادي قاديشدا اشدراف تدا      1751باشد . ارتفا  اين شهر از سطد دريا 

هر بخاار داشتن كوچه ها و خانه هاي قدديمي و سدنتي آ  اسدت .    دارد . معروفيت اين ش
جنبه ديگر معروفيت اين شهر آ  است كه محل تولد قديس لبناني شربل است كه به سدال  

ميمدي متولد شده و هرساله در روز يكشنبه سو  ماه تمدوز سدالگرد تولدد وي را     1828
 جشن مي گيرند .

 
 حدث الجبه  -4

زده كيلومتري بشري قرار دارد كه از جمله كهن ترين و باسدتاني  اين شهر تاريخي در دوا
ترين شهرهاي منطقه بشري محسوب  مي شود  . بنابر يك روايت قدمت اين شهر به قر  

 ششم ميمدي باز مي گردد .
 
 حدشيت -5

اين شهر برفراز صخره بنا شده و به عبارتي آنرا يكي از قدراي وادي مقدد  مدي دانندد .     
همچنا  حاف  سبك و بافت قديمي و سنتي اين شهر بوده اند . كوچه هاي مرد  اين شهر 

تنگ و كليساهاي قديمي و خانه هاي سنتي همچنا  در اين شهر پابرجاست و مرد  به اين 
بافت سنتي شهرسازي پشت نكرده اند . ايدن شدهر داراي كليسداهاي قدديمي و مزارهداي      

وهنا  و قديسه شمعو  مي باشد . شايا  تاريخي و ديرهاي كهن مانند مارسركيس و مارب
ذكر است كه دير سنت شمعو  داراي ديوارهاي منقش به تصاوير بسيار زيبدا و ظريفدي   
بوده كه تا همين اواخر نيز باقي بوده اند . اما بنابر داليل نامعلومي عده اي اين تصاوير را 

تاريخي اين شهر ديرالصلي  و با گچ پوشانده اند و  آنرا از بين برده اند . ديگر كليساهاي 
دير مارانتوينو  مي باشد كه ديوارهاي ديرالصلي  منقش به تصاويري مي باشد كده در  
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دورا  بيزانس ترسيم شده است و مربو  بده دورا  مدابين قدر  دوازدهدم و چهداردهم      
 ميمدي است .

 
 حصرون  -6

خاصي برخدوردار  اين شهر كه به واسطه داشتن ساختار و بافت سنتي خود از معروفيت 
است در شش كيلومتري بشري واقع شده است . اين شهر برفراز يك بلنددي مشدرف بدر    
وادي قاديشا واقع شده است و يكي از معدود شهرهايي است كه بافت سنتي خود را حف  
نموده است . خانه هايش سنگي و مسقف به آجر قرمز است . كليساهاي قديمي و باغ هاي 

بايي شهر افزوده است . قديم ترين و معروف تدرين كليسداهاي ايدن    سرسبز آ  نيز به زي
نا  دارد كه هما  پولس مي باشد . ورودي اين كليسا داراي يك پله كدا   « مارالبا » شهر 

نه پله اي است و ساختما  آ  هم سطد روستا مي باشدد . يدك راه حصدرو  بده سدمت      
قددديمي مارميخا يددل و ديددر وادي قاديشددا منتهددي مددي شددود كدده در ايددن مسددير كليسدداي 

 ماريعقوب واقع شده اند .
 
 الديمان  -7

اين شهر كه به مركز پتريركي مسيحيت ماروني در لبنا  اشتهاد دارد در هفت كيلدومتري  
بشري واقع شده است . شهرت اين شهر در اواسط قر  نوزدهم بدا  واسطه حايز شد كه 

سيحيت مداروني برگزيدده گرديدد . از    محل استقرار دير قنوبين به عنوا  مركز پتريركي م
جمله مظاهر باستاني كليساي ديما  ديوارهاي منقش آ  است كده تصداويرش بده دسدت     

 هنرمند معروف لبناني صليبا دويهي ترسيم گرديده است .
 
 قاديشا  -8

در شش كيلدومتري بشدري واقدع شدده اسدت . در ايدن منطقده        « وادي مقد  » قاديشا يا 
» وا  يافت مي شود . قاديشا كه يك كلمة سامي است به معناي چشمه هاي آب معدني فرا

نيدز مدي خوانندد .    « وادي مقدد   » مي باشد و به همين دليل اين شهر را به ندا   « مقد  
قدمت اين شهر به هزار سو  قبل از ميمد باز مي گردد و كشفيات باستا  شناسي انجدا   

ر غارنشديني را در آ  كشدف كدرده    شده در اين منطقه علي الخصوص در غارهاي آ  آثا
است كه اين غارها بعدها هنگا  ظهور آيين مسيحيت به كليسا و صومعه و دير و عزلتكده 
تبديل شده اند . مسيحيا  اوليه ساكن در اين منطقه معتقد به آ ين رهبانيت و زهد و عزلت 

صدار متمدادي و   بوده اند و در مورد الهوت اعتقاداتي داشته اند كه در خدمل قدرو  و اع  
تحوالت ايجاد شده در آ ين مسيحيت دگرديسه شده و يا به كلي از بدين رفتده اندد كده از     
جمله اين معتقدات اوليه كه مرد  اين سرزمين در روزگارا  نخست بدا  اعتقاد داشته اند 
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مي توا  به آ ين نسطوري و يعقوبي كه قا ل به ابيعت واحده بوده اند و نيز خلقيدونه كه 
 ل به اراده واحد بوده اند اسم برد . حتي ابن جبير در سفرنامه خود در مورد مرد  اين قا

شهر گفته كه گروهي مسلما  در اين شهر زندگي مدي كدرده اندد كده از جوامدع مسدلما        
نشين قطع ارتبا  كرده و هر يك به زبدا  خدود از جملده يونداني و سدرياني و حبشدي و       

  1عربي نماز مي خواندند .
مي باشد كده تدا اواخدر قدر      « قنوبين » جمله بارزترين مظاهر باستاني اين منطقه دير از 

« انتونيدو   » نوزدهم نيز مقر پتريركي مسيحيت ماروني بوده است . ديگرديدر نيدز ديدر    
است كه اين دير اولين مركز چاپ و نشر مشرق زمين در قر  شانزدهم مديمدي اسدت و   

  1915نخستين پايگداه رهباندا  مداروني در لبندا  بده سدال       كه « ماراليشع » باالخره دير 
واقع شده است « االرز » ميمدي است . غار قاديشا در نزديكي جاده قديم بشري به سمت 

در اين غار آبهاي حاصله از ذوب شد  برفها علي الخصوص در ايا  بهار به وفور يافدت  
 مي شود . 

 
 قنوبين  -9

ر دارد و همانطور كده قدبمً گفتده شدد مقدر بطاركده       اين دير درشش كيلومتري بشري قرا
ماروني در خمل قرو  پانزدهم الي اواسط  نوزدهم بوده اسدت . كليسداي ايدن ديدر نيدز      
داراي ديوارهاي منقش و كنده كاري هاي بسيار زيبايي است كه حكايت از حضور تمدني 

حضدرت مسديد عليده     ديرين در اين منطقه دارد  .محراب اين كليسا نيز منقش به تصدوير 
السم  است در حاليكه حضرت مريم و قديس استفانو  در دو ارف وي قرار دارند . در 
دو ارف اين محراب نيز دو قنديل آويخته به چشم مي خورد كه روي آنها تصوير قديس 

 يوسف نقش بسته شده است .
 

 «منطقه زغرتا » 
 اهدن  -1

اراي قدمت  تاريخي قرو  وسطا ي است. كليومتري زغرتا واقع شده د 31اين شهر كه در 
اسدت .  « الميددا   » معروفيت اين شهر بواسطه بازار قدديمي و ميددا  معدروفش بده ندا       

است « يوسف بك كر  » كليساي اين شهر مدفن قهرما  نامي لبنا  در قر  نوزدهم يعني 
كليساسدت  است كه متشكل از چند « مارسركيس » . اين شهر داراي يك دير قديمي به نا  

كه قديمي ترين آنها مربو  به قر  هشتم و يدا نهدم مديمدي اسدت . بدراين شدهر تپده اي        
به سدبك معمداري رو  باسدتا  بندا     « سيده الحصن » اشراف دارد كه برفراز آ  كليساي 
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از يك سو و ارابلس و دريدا از سدوي ديگدر    « االرز » شده است . از روي با  اين كليسا 
ين شهر داراي يك زيستگاه وحش است كه آكندده ازاندوا  جدانورا     قابل مشاهده است . ا

 كمياب و درختا  و انوا  گياها  مي باشد .
 
 ايعان  -2

اين شهر در  شش كيلومتري زغرتا واقع شده است . معروفيت اين شهر بواسطه قلعده اي  
احت ميمدي مصطفي آغابربر فرماندار ارابلس بنا نمود . مس 1819است كه آنرا  به سال 

اين قلعه بالغ بر پنج هزار متر مربع مي باشد و مشتمل بر چند اصطبل و چداه آب و انبدار   
مهمات و قرارگاه سربازا  مي باشد . پيكر باني اين قلعده نيدزدر ضدلع غربدي آ  مددفو       

 شده است .
 
 حوقا  -3

كيلومتري زغرتا واقع شده است و معروفيت آ  بواسدطه ديدري كوچدك      43اين شهر در 
كه در دل صخره ساخته شده است . ايدن ديدر متشدكل از يدك مقدا  و چندد سدلول        است 

انفرادي است . تاريخ بناي اين دير به اواخر قر  سديزدهم بداز مدي گدردد و از شدواهد و      
اسناد تاريخي موجود در اين دير و نيز نحوه ساختار آ  چنين برمي آيد كه ايدن ديدر در   

ه عنوا  يك بناي نظامي در دورا  مماليك بحري ساخته بدو امر به انگيزه استفاده از آ  ب
عاصدي  » شده است . اين دير در نزديكي يك قلعه سنگي سربه فلدك كشديده اي  بده ندا      

ساخته شده است . برسقف آ  نوشته اي به چشم مي خورد كه تداريخ كتابدت آ    « حوقا 
رتفاعدات صدع  العبدور    ميمدي باز مي گردد . نظر به اينكه ايدن قلعده در ا   1113به سال 

بناشده است لذا رسيد  به آ  بر همگا  ميسر نيست اما هرساله در پانزدهم ماه اوت بده  
مناسبت عيد مريم مرد  و گردشگرا  زيادي  به آنجا مي روند ولي در بقيه ماهها و ايدا   

 سال تقريباً خالي از گردشگر است .
 
 قزحيا  -4

و به واسطه داشتن يك دير ساخته شده در دل كيلومتري زغرتا واقع شده  7اين شهر در 
صخره و نيز يك چاپخانه قديمي شهرت دارد . در مورد دير قزحيا بايد گفدت كده يكدي از    
بزرگترين ديرها در اين منطقه است و قدمت آ  به دورا  قرو  وسطي باز مي گردد چرا 

رهبانا  در اواسدط    كه پاره اي از اسناد تاريخي بدست آمده از اين دير داللت بر سكونت
قر  دوازدهم ميمدي در اين دير مي كند  در حاليكه ساختار كنوني ايدن ديدر مربدو  بده     

ميمدي است و كليساي اين دير كه در دل صخره ساخته شده است مربو  به  1129سال 
 1823و  1821ميمدي است . چاپخانه قديمي ديرنيز در حد فاصل سدال هداي    1894سال 
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از رو  به آنجا  1815ست و راهبا  ماروني قطعات و تجهيزات آنرا به سال ساخته شده ا
خريداري و جايگزين چاپخانده قدديمي آ     1871آورده اند اما چاپخانه كنوني دير به سال 

شد . بايد خاارنشا  ساخت كه تا قبل از نص  و راه اندازي ايدن چاپخانده متوليدا  ديدر     
هاي ساده و اوليه كه قابل حمدل و نقدل نيدز بدوده اندد       براي انجا  امور چاپي از چاپخانه 

« مزاميدر   »استفاده مي برده اند . اولين كتابي كه در چاپخانه اين دير به چاپ رسيد كتاب 
بود كه به خط سرياني به زيور ابع آراسته گرديد كه اين كتاب به اين خط اولين محصول 

اين ديدر يدك غدار وجدود دارد كده       چاپي در مشرق زمين محسوب مي گردد . در نزديكي
محل حبس ديوانگا  خطرناب بوده است و زنجيرهايي كه براي بستن دسدت و پداي آنهدا    

 بكار بسته مي شده همچنا  در اين غار وجود دارد .
 

 «منطقه طرابلس و الضنيه » 
 السفيره  -1

كز ديندي  كيلومتري ارابلس قرار دارد و از منظر تاريخي به عنوا  يك مر 35اين شهر در 
مدي  « قلعده حصدن   » رو  باستا  شهرت دارد . از جمله مظاهر و آثار باستاني اين شدهر  

باشد كه در روزگارا  خود از وسيع ترين مراكز مذهبي مربو  به رو  باستا  در لبندا   
محسوب مي شود . اين قلعه متشكل از چهار معبد بزرگ و قربانگاه هاي متعدد ستو  دار 

اين شهر در قر  دو  ميمدي ساخته شده و علي رغم اينكه سقف و دو   است . معبد بزرگ 
ديوار آ  ويرا  شده است ولي همچنا  حاف   عظمت اوليه خودميباشد . اين معبد شدامل  

 يك رواق و قد  و قد  اقدا  مي باشد .
 
 
 سير الضنيه  -2

ه در آ  كيلومتري ارابلس واقع شده و نظربه وجود فضاي سبز گسدترد  31اين شهر در 
به عنوا  يك تفريحگاه تابستاني در منطقه لبنا  شمالي مورد اسدتفاده قدرار مدي گيدرد و     
 روي همين اصل هتل هاي اين شهراز نظر تعداد آمار بااليي را به خود اختصاص داده اند. 

 
 
 طرابلس  -3

كيلومتر فاصله دارد . دومدين شدهر    85اين شهر كه پايتخت لبنا  شمالي است  از بيروت 
مهم لبنا  پس از بيروت ارابلس مي باشد و در شمال بيروت قدرار دارد . نظربده اهميدت    
اين شهر در كشور لبنا  ما درباره هر يك از ويژگي هاي آ  بطور جداگانه و با تفصديلي  

 بيشتر صحبت خواهيم نمود .
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 «آثار باستاني طرابلس » 

ور لبندا  مدي نمايدد امدروزه در     آثار باستاني زيادي كه حكايت از تمد  و تاريخ كهن كش
آغوش شهر ارابلس  غنوده اند كه   نمونه بارز گفتگوي اديا  و تمددنها مدي باشدد . ايدن     
آثار باستاني كه متشكل از چهل مسجد و مدرسه و كاروانسرا و حما  مدي باشدد عمددتاً    

اي مربو  به دورا  مماليك بويژه قر  چهاردهم مديمدي اسدت . بازارهدا و كاروانسدراه    
كهن اين شهر  نيز وارث ويژگدي هداي عمراندي قدرو  وسدطا ي اسدت كده هنرمنددا  بدا          

 سرپنجه هاي خود و عطارا  با حكمت خود حاف  رونن اين بازار هستند .
 
 «كاروانسراها و بازارهاي طرابلس  »

كاروانسراهاي ارابلس در آ  روزگار هم به عنوا  هتل و هم بده عندوا  مراكدز تجداري     
كاروانسراي خيااا  قابل  ش مي نمودند كه از جمله معروفترين اين كاروانسراها ،ايفاء نق

اشاره است كه قدمت آ  به نيمه نخست قر  چهاردهم هجري باز مي گردد . كاروانسراي 
يادشده امروزه متشكل است از يك رواق اويل و مسقف كه در دو ارف آ  دكدا  هداي   

ا  ها نيز اتاق هايي بده چشدم مدي خدورد كده محدل       متعددي واقع شده و در باالي اين دك
استراحت مسافراني بوده كه براي از تن بدر كرد  خستگي سفر از آ  بهره مي برده اند . 
مقابل ورودي غربي اين كاروانسرا دو ستو  از جنس سنگ گرانيك قرار دارد كه يكدي از  

اسدتا  سداخته شدده    ايندو ستو  متوج مي باشد و به سبك معماري اواخدر دورا  رو  ب 
است . تفاوت عمده و چشمگير اين كاروانسرا با ديگر كاروانسراهاي موجود در ادرابلس  
و داال  اويل و مسقف آ  است كه هر دو سمت آ  داراي دكا  هاي هم شكل و هم اراز 

 مي باشد و بيشتر به شكل يك بازار يا ممر تجاري است .
است كه قددمت سداخت آ    « نسراي مصريا  كاروا» ديگر كاروانسراي معروف اين شهر 

به نيمه اول قر  چهاردهم ميمدي باز مي گردد و بده لحداظ سداختار معمداري بده گونده       
كاروانسراي خيااا  ساخته شده با اين تفاوت كه رواق ياد شده در كاروانسراي خيااا  

تدأمين  را ندارد . وسط حيا  اين كاروانسرا يك حوض آب واقع شده كه آبدش از چشدمه   
مي گردد و گرداگرد حيا  را اتاق هاي دو ابقه فراگرفته كه اتاق هاي ابقه نخست بدراي  
چهارپايا  و اتاق هاي ابقه دو  ، براي مسافرا  مورد بهره برداري قرار مي گرفته است 

 و از ارين پله كا  هاي ستوندار مسافرا  به اتاق هاي ابقه دو  مي رفتند . 
خي شهر ارابلس كاروانسراي صابو  پزا   مي باشد كه همانطور ديگر كاروانسراي تاري

كه از اسمش پيداست كارخانه هاي سادة صابو  پزي در اين كاروانسرا واقع شدده اندد .   
نيز خوانده مي شدود در نيمده دو  قدر     « كاروانسراي صاغه » اين كاروانسرا كه به نا  

اين كاروانسرا ابتدا به عنوا  يك هتدل  شانزدهم و يا اوايل قر  هفدهم ساخته شده است . 
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و استراحتگاه مسافرا  علي الخصوص تجار فرانسوي مورد استفاده قرار مي گرفته ولي 
بعدها يعني در نيمه نخست قر  بيستم به كارگداه صدابو  پدزي تبدديل شدد . حيدا  ايدن        

ض و كاروانسراي مستطيل شكل نيز به مانند ديگر كاروانسراها در وسط داراي يدك حدو  
محا  به اتاق هاي دو ابقه است كه ابقه اول آ  براي مركبها و ابقه دو  كده داراي پلده   

 كانهاي ستو  دار است براي استراحت مسافرا  درنظر گرفته شده بوده است .
است كده داراي دو سداختما    « كاروانسراي عسكر  »ديگر كاروانسراي معروف ارابلس 
رين يك رواق اويل به يكديگر پيوندد خدورده اندد . بده     مي باشد كه اين دو ساختما  از ا

نظر مي رسد كه اين  كاروانسرا در اواخر قر  سيزدهم و اوايدل قدر  چهداردهم سداخته     
شده و در نيمه نخست قر  هيجدهم بازسازي و مرمت گشته و به عنوا  پايگاه سربازا  

دو سداختما  مدي باشدد و    عثماني مورد استفاده قرار گرفته است . اين كاروانسرا داراي 
 كليه ساختارهاي انجا  شده در آنها مانند هم مي باشد .

آ  قابدل اشداره اسدت كده قددمت آ  بده قدر         « بازار حدراج  » از ميا  بازارهاي ارابلس 
چهاردهم باز مي گردد . گنبدهاي اين بازار بر چهارده ستو  گرانيتي استوار است و ايدن  

ند همانطور كه از نا  اين بازار پيداست در بددو امدر محدل    گنبدها بازار را مسقف نموده ا
حضور دالال  و واسطه هاي تجاري بوده است و بعدها عموه بر آنها ديگر كسدبه عمدده   

 فروش و خرده پا نيز درآنجا حضور يافته و به رونن اين بازار مي افزوده اند.
 
 « حمام هاي عمومي طرابلس » 

و باستاني از مظاهر تمد  و مدينت محسوب مدي شدوند و    حما  ها از منظر آثار تاريخي
هم از نظر تاريخ معماري اسممي و سبك ساختار قابل مطالعه هستند و هم از ايدن جهدت   
كه به انگيزه حف  بهداشت فردي ساخته شده بودند نشا  دهندة توسعه جامعه مدني مدي  

عددي اسدت كده بده سدبك     باشند . علي اي حال شهر ارابلس داراي حما  هاي تاريخي مت
حما  » معماري رو  باستاني در زما  عثمانيا  ساخته شده اند و روي همين اصل به نا  

شهرت دارند . سقف همة اين حما  ها بوسيله گنبدهايي پوشيده شده كه اين « هاي تركي 
گنبدها داراي پنجره هاي شيشه اي متعدد هستند و امروزه نيز بعضاً مورد استفاده قدرار  

اشاره كرد كه اين حمدا   « عزالدين » مي گيرند كه از جمله اين حما  ها مي توا  به حما  
ميمدي  1218متوفي به سال « عزالدين ابيك موصلي » بدست نا   السلطنه وقت ارابلس 

ساخته شده ومدفن وي نيز جن  همين حما  قرار دارد . اين حما  در محل بيمارسدتا  و  
كه صليبيا  آنرا ساخته بودند بنا شده است و نكته جال  توجه « قديس يعقوب » كليساي 

اينكه سقف اين حما  هنوز داراي كتيبه اي است به زبا  التين كه نا  قديس يعقوب بدرآ   
نگاشته شده است . امروزه اين حما  در دست بازسازي و مرمت است لذا درهاي آ  بدر  

 روي بازديدكنندگا  بسته است  .
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است كه در نزديكي كاروانسراي صابو  پزا  « حما  عبد » ريخي اين شهر ديگر حما  تا
قرار دارد . اين حما  در اواخر قر  هفدهم ساخته شده و تنهدا حمدا  تداريخي اسدت كده      

نا  « حما  جديد » امروزه نيز مرد  از آ  استفاده مي كنند . ديگر حما  تاريخي اين شهر 
ارابلس است كه سازما  ميدراث فرهنگدي در اواخدر     دارد . اين حما  بزرگترين حما  در

دهه شصت و اوا ل دهه هفتاد براي انجا  تعميرات آنرا تعطيل كرد ولدي جالد  اسدت كده     
 مرازه دارا  مجاور اين حما  كليد ورودي آنرا در اختيار دارند .

 
 « مساجد و مدارس طرابلس » 

رد كه هر يك حكايت از تمدد   در شهر ارابلس تعداد بيشماري مسجد و مدرسه وجود دا
و فرهنگ اسم  و سابقه حضور آنرا در اين شهر مي نمايند . اين مساجد و مدار  عمدتاًًُ 
در دورا  مماليك در خمل قرو  سيزدهم الي شانزدهم ميمدي سداخته شدده اندد كده از     

 جمله مهمترين و معروفترين آنها مي توا  به موارد ذيل اشاره كرد :
 

  منصوري ) منصوري كبير ( :مسجد جامع 
در محل كليساي حضدرت مدريم كده صدليبا       1315و  1214اين مسجد در خمل سالهاي 

آنرا بنا نهاده بودند ساخته شده است . اين مسجد متشكل است از يدك صدحن محدا  بده     
رواق هاي ستوندار كه بعضاً به سبك كنده كاري هاي رومي مزين شده اند تشدكيل شدده   

الً اين ستو  ها متعلن به هما  كليسايي است كه مسجد بجاي آ  بندا شدده   است  و احتما
است  بارزترين ويژگي معماري اين مسجد درب شمالي و مندارة آ  اسدت كده مدزين بده      
كتيبه هاي دورا  مماليك است . اين كتيبه ها حاوي اامعاتي در زمينه مراحل ساخت اين 

 مينه تاريخچه بناي آ  ميباشد. مسجد و پاره اي ديگر حاوي اامعاتي در ز

 : مسجد طينال 
ميمدي بدست امير سيف الدين اينال بجاي كليساي كرمليها كه  1339اين مسجد به سال 

بدست صليبيا  بنا شده بود ساخته شده است . الز  به گفت است كه كليساي يادشده نيز 
ود . آرامگاه باني اين بجاي يك معبد رومي كه گاو مقد  در آ  قرار داشته ساخته شده ب

مسجد نيز در جوار مسجد قرار دارد و داراي يك نمازخانه مي باشد . ويژگي منحصر بده  
فرد اين مسجد آ  است كه داراي ستو  ها و سر ستو  هاي دورا  رو  باستا  است و 
نمازخانه آ  نيز مجهز به همين نو  ستو  هاست . دري كه حد فاصل بدين دو نمازخانده   

د قرار گرفته داراي پوشش مرمرين و آهو پاي هايي است كه از زمره زيبداترين  اين مسج
 آثار هنر معماري در دورا  مملوكي در سرزمين شا  محسوب مي شود .

  : مسجد عبدالواحد 
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اين مسجد نيز از زمره قديم ترين مساجد دورا  مماليك است كه در ارابلس وجود دارد . 
 1319 – 1315مرربي به نا  عبدالواحد مكناسي به سال اين مسجد بدست يكي از صالحا  

ساخته شده است . از نقشه ساختار مهندسي اين مسجد چنين برمي آيد كه در محدل يدك   
كاروانسراي قديمي بنا شده است . ويژگي منحصر به فرد اين مسجد از منظر هنرمعماري 

است كه سالها بعد از اتما  ، منارة آ  مي باشد كه البته نسبت به ساختما  مسجد جوانتر 
 بناي ساختما  اصلي مسجد ساخته شده است .

 : مسجد عطار 
تاريخ ساخت اين مسجد به نيمه اول قر  چهاردهم ميمد بداز مدي گدردد و در محدل يدك      
كليساي دورا  صليبي ساخته شده است . زيرا پاره اي از عناصر معماري استفاده شدده  

است كه در ساخت كليسا مورد استفاده واقدع شدده   در ساخت اين مسجد هما  عناصري 
بوده كه نمونده آنهدا را مدي تدوا  در نمازخانده و ورودي اصدلي مسدجد و سدتو  هداي          

ساخته شده و منارة مربع شكل  1351مرمرين آ  مشاهده نمود . منبر اين مسجد به سال 
 آ  نيز داراي دو پنجره تو در توست .

 : مسجد معلق 
د بدده اواسددط قددر  شددانزدهم بدداز مددي گددردد . ايددن مسددجد را تدداريخ سدداخت ايددن مسددج

بدين سب  معلن خوانده اند چو  باالتر از سطد زمين واقع شدده اسدت . ويژگدي     
بارز اين مسجد ساده بود  سبك ساختار و عد  تناظر اجراء و عد  انطباق آنها با يكديگر 

فاسدت و صدحن   مي باشد . اين مسجد از ارف بيرو  محا  به يدك صدحن و بداغي مص   
 خارجي آ  داراي يك محراب مي باشد .

 : مدرسه  برطالمي 
اين ساختما  كه در واقع هم مسجد و هم مدرسه مي باشدد در رديدف بدارزترين مظداهر     
هنر معماري عصر مماليدك در ادرابلس مدي باشدد . ايدن مدرسده در ربدع نخسدت قدر           

ي است كه با گچ بريهداي  چهاردهم ميمدي ساخته شده است . اين مدرسه مسقف به گنبد
ساده مزين شده و ديوار سمت قبله آ  نيز پوشيده با سنگ هاي مرمدرين بدا رندگ هداي     
متنو  مي باشد . محراب اين مسجد نيز با كاشي كاري مذه  ساخته شده اسدت . منداره   
مربع شكل اين مسجد با پنجره هاي متعددي آراسته گرديده است . در داخل ايدن مسدجد   

 قرار دارد .« عيسي بن عمر برااسي » آ  مرقد باني 
 

 : مدرسه قرطاويه 
اين مدرسه كه در ربع نخست قر  چهاردهم مديمي بناشدده از جملده زيبداترين مددار       
ارابلس از لحاظ سبك معماري و تذهيبات دروني آ  محسوب مي شود . ويژگي منحصر 
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اي مرمدرين رنگدي آ    به فرد اين مسجد تذهيبات ديوارهاي ورودي اصلي و نيز ستو  ه
 مي باشد. نمازخانه اين مسجد مسقف به گنبدي سپيد رنگ و بي نظير مي باشد .

 

 : مدرسة طواشيه 
اين مدرسه و ضريد داخل آ  در نيمه دو  قر  پانزدهم ميمدي ساخته شده و در وسط 
ديوار سمت قبله آ  ورودي مسجد تعبيه شده كه ضريد مسجد نيز در سمت راست آ  و 

ب مسجد در سمت چپ قرار گرفته است . اين ورودي داراي قو  هاي تركيبي است محرا
 كه داراي شعا  هاي متداخل هستند . 

 

  « قلعه نظامي و برج السباع » 
با ديوارهاي مرتفع خود بدر تمدامي ادرابلس    « قلعه صنجيل » قلعه معروف ارابلس يعني 

صدليبيا  تدا بده امدروز عمليدات       احااه و اشراف دارد و از زما  ساخت آ  يعني دورا 
بازسازي و مرمت متعددي روي آ  انجا  شده است .در اين قلعه يك بناي هشت ضدلعي  
قرار دارد كه مربو  به روزگار فااميا  است و در واقع مقر شيعيا  بوده است كه بعدها 

كرد و   در ارابلس آنرا به يك كليسا تبديل« كنتيه » حاكم وقت صليبي و بنيانگذار سلسله 
اشتهار يافدت . در  « قلعه ابي سمراء » نا  نهاد كه بعدها به نا  « كليساي قبر مقد  » آنرا 

اين قلعه ساختما  هاي ديگر نيز وجود دارد كه مربو  بده دورا  صدليبيا  اسدت كده از     
جمله آنها مي توا  به بقاياي يك كليسا كه قدمت آ  به قدرو  دوازده و سديزده بداز مدي     

يز برج مرتفع وسط قلعه اشاره كرد . اين قلعه به لحاظ ساختار معمداري و ندو    گردد و ن
عناصر بكار رفته در آ  در اي دورا  متمادي از جمله دورا  مماليك و پس از آ  دورا  
عثماني در اوايل قر  شانزدهم دست خوش تعديل و تريير يافت و بدين سب  امروزه قلعه 

نر معماري در ادوار ياد شده است . در مورد برج مرتفع ياد شده مجموعه اي از مظاهر ه
بايد گفت كه اين برج يكي از سلسله برج هاي سداخته شدده در   « برج السبا  » معروف به 

دورا  مماليك مي باشد كه به انگيزه دفا  از سواحل ارابلس در مقابل حممت فرانسويا  
ديوارهاي ايدن بدرج داراي سدتو      كه از سمت قبر  بدانجا يورش آورده بودند بناشده .

 هاي گرانيت است كه به سبك ستو  هاي رومي ساخته شده .
 
 « بقاياي كليساي صليبي » 

در خمل دهه هفتاد قر  حاضر باستانشناسا  در اين منطقده در نتيجده حفاريهداي خدود     
 متدري جندوب   211را در « قديس يوحنا » آثار بجاي مانده از كليساي صليبي معروف به 

انجا  شدده قسدمت   « تله ابوسمراء » قلعه صنجيل كشف نمودند . اين كشف كه در منطقه 
مهمي از كليساي ياد شده را در مقابل ديدگا  نهاد . اين كليسدا از يدك سداختار معمداري     
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متمصن برخوردار است كه بازار بزرگتر ختم به يك محدراب نديم    بسيار بديع و دو بازار 
ار كددوچكتر خددتم بدده يددك محددراب مسددتطيل شددكل . كشددفيات دايددره اي مددي شددود و بدداز

باستانشناسي چنين ثابت مي كند كه در آ  روزگارا  از بازار كوچكتر براي تشييع جنازه 
استفاده مي برده اند علي الخصوص كه اين كليسا داراي يك آرامگاه بسديار بدزرگ اسدت    

 كه مربو  به دورا  صليبي است .
 
 « لبنان  بام» يا « قرنه سوداء » 

اين شهر كه در دوازده كيلومتري ارابلس واقع شده مرتفع ترين قسمت كشور لبندا  مدي   
شدهرت دارد . چشدم اندداز ايدن     « با  لبنا  » متر از سطد دريا به  3187باشد و با ارتفا  

 شهر از سمت غرب به دريا و از سمت شرق به سلسله جبال و دشت منتهي مي شود .
 

 
 «منطقه عكار » 

 كروم ا -1
كيلومتري حلبا واقع شده بواسطه داشتن معابدد مربدو  بده دورا  رو      91اكرو  كه در 

باستا  و مجسمه هاي بابلي از شهرت ويژه اي برخوردار است . نا  اكرو  بر يك منطقه   
كوهستاني  مشتمل بر چند روستا كه نا  يكي از آنها اكرو  است اامق مي شدود . يعندي   

تسميه از نو   كل به جزء است . روستاهاي اين منطقه كوهستاني همگي در واقع اين وجه 
داراي تپه هاي باستاني و آرامگاه ها و كليساهاي كهن مي باشند . در روسدتاي اكدرو  و   
اارافش تپه هاي باستاني بسيار گرانقدري است كه در بعضي از آنها معابد رو  باسدتا   

اي كهن به نا  كليساي مارشمشدو  جبدار واقدع    و چاه هاي آب ) قنوات ( و نيز يك كليس
دو بناي كوچك وجدود دارد كده در   « جبل حصين » شده است . در يك منطقه معروف به 

موازات هم واقع شده اند . يكي از بناها كه نسدبت بده ديگدري سدالمتر بداقي ماندده اسدت        
كده   معبدي است رومي كه با يك قو  بزرگ صحن و عبادتگاهش از هم جددا مدي شدوند   

احتمال مي رود بعدها در زما  گسترش آ ين مسيحيت در اين منطقه اين معبدد تبدديل بده    
يك كليسا شده است . در كنار اين معبد آثار بجاي مانده از معبد ديگري نيز به چشم مدي  
خورد كه نسبت به معبد قبلي بزرگتر مي باشد اما بيشتر آ  از بين رفته است و جز پداره  

اري  كه داللت بر هيئت كلي آ  مدي نمايدد چيدز ديگدري از آ  برجداي      اي از عناصر معم
 نمانده است كه از جمله آنها چند ستو  و سرستو  متوج مي باشد .

نيز دو مجسدمه وجدود دارد كده مربدو  بده دورا       « وادي السبع » در منطقه معروف به 
يك شير به سدمت   بابليا  است . يكي از اين دو مجسمه فردي است كه تاج بر سر دارد و

او حمله ور است و اين شخص با يك دست دها  شير را گرفته و با دست ديگر خنجرش 
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را در شكم شير فرو برده است . مجسمه ديگر در فاصله ضصت متري مجسمه اول قرار 
گذاشته اند . اين مجسمه كه در دل صدخره واقدع شدده    « شير الصنم » دارد كه نا  آ  را 
  مي دهد در حاليكه در يك دست چوگا  دارد و در دست ديگدر يدك   شاهزاده اي را نشا

زما  سنج . اين شاهزاده تاجي مزين به يك ستاره و يك همل بر سر دارد كه اولي سمبل 
 خداي ماه است .« سين » و دومي سمبل الهه « عشتار » الهه 
 
 بيت جعلوك و منجز  -2

طه داشتن يك معبد مربدو  بده دورا    كيلومتري حلبا قرار دارد و به واس 91اين شهر در 
رو  باستا  و يك دير كه بر ويرانه هاي قلعه صليبي بنا شده شهرت دارد . در اين شدهر  
تپه هاي باستاني متعددي  وجود دارد كه برفراز آ  يك معبد رومي كه قدمت آ  به قدر   

ن معبد كتيبه نخست ميمدي باز مي گردد با سنگ سياه ) بازالت ( ساخته شده است .در اي
هايي چند كه به خط يوناني نوشته شده و جنبة يادبودي دارند بده چشدم مدي خدورد كده      

ميمدي برمي گردد . بر ديوار اين معبدد پيكدرة يدك     292تاريخ كتابت يكي از آنها به سال 
به انگيزه احترا  به خداوند قدر آنرا تراشيده « دروسو  » بت كه بدست يك كاهن به نا  

ر دارد. اين معبد بعداً يعني در دورا  بيزانس به كليسا تبديل شده بود . اين معبدد  است قرا
بر يك دشت كه رود منجز در آ  جاري است اشراف دارد و هنوز بقاياي كانال هاي آبدي  
كه براي رساند  آب رودخانه به معبد ساخته شده بودند در ااراف آ  چشم مي خورد . 

واقع شدده كده   « سيده الحصن  »ن معبد قرار دارد كليساي در روستاي منجر كه نزديك اي
اين كليسا بر ويرانه هاي يك دژ كوچك كه در زما  صليبيا  سداخته شدده بدود بناشدده     
است . از ديگر آثار باستاني قابل اشاره در اين شهر آب انبارها و مزارهاي سداخته شدده   

ا  حمالقه مي باشد كه قدمت آنهدا  در دل صخره ها و نيز پاره اي از مدافن مربو  به دور
 به سال هاي نخستين هزارة دو  قبل از ميمد باز مي گردد .

 
 عرقا  -3

كيلومتري حلبا قرار گرفته و داراي يك تپده باسدتاني مدي باشدد . ايدن تپده        5اين شهر در 
باستاني كه نه بصورت ابيعي بلكه بدست بشر ايجاد گرديده داراي ابقات باستاني متعدد 

شد و شواهد نشا  مي دهد كه در عصر حجر برفراز آ  خانه هداي سدنگي سداخته    مي با
بوده اند و اولين آثار شهرنشيني در اين منطقه مربو  به هما  دورا  مدي باشدد . شدهر    
عرقا نقش مهمي را در عرصه تاريخ اين منطقه ايفاء مي نمايد . بويژه آنكه نا  اين شهر به 

در هزاره دو  قبل از ميمد و اسناد مربو  بده روزگدار    دفعات در تورات و متو  مكتوب
آشوريا  كه در هزاره نخست قبل از ميمد و دورا  رو  باستا  نگاشته شده اسدت ذكدر   

وارد آمدده . ايدن   « قيصدرية لبندا    » گرديده . در اين متو  اخير ) رو  باستا  ( نا  عرقا 
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كده در  « اسكندر ساويرو  » ي رو  شهر در آ  روزگارا  شاهد تولد امپراتور نا  آشنا
حكومت مي نموده بوده است . عرقا در روزگار فااميا  از توابدع   235الي  222سال هاي 

 1118اميرنشين ارابلس و تحت حكومت بني عمار بوده است تا اينكه فرانسويا  در سال 
د و اين ميمدي بركشور لبنا  سيطره يافتند و قلعه بزرگ آنرا در تصرف خويش درآوردن

تسلط همچنا  ادامه داشت تا اينكه سلطا  بيبر  مملوكي برآ  سديطره يافدت . كشدفيات    
باستانشناسي اين منطقه نشا  مي دهد كه سابقه شهرنشيني و سكونت در اين منطقده در  
 عصر برنز نيز وجود داشته است و اين سابقه تا زما  مماليك همچنا  پابرجا بوده است 

 
 «عكار كهن » يا  «عكار العتيقه »  -4

كيلومتري حلبا واقع شده و اشتهار آ  بواسطه وجود يك دژ باستاني در  41اين شهر در 
آ  است . قلعه عكار برفراز صخره  بندا شدده و تداريخ سداخت آ  بده اواخدر قدر  دهدم         

به همدين ندا    « محرز بن عكار  »ميمدي بازمي گردد . اين قلعه به نا  مؤسس و باني آ  
مي شود . زما  اشرال لبنا  بدست قواي فرانسده ايدن قلعده تحدت تصدرف آنهدا       خوانده 

ميمدي سلطا  بيبر  آنرا از فرانسويا  باز پس گرفدت. در   1271درآمد تا اينكه به سال 
زما  عثمانيا  اين قلعه بدست خاندا  بني سينا كه همگي از فؤداال  بودند افتاد تدا اينكده   

رالدين دو  آنرا به تصرف خويش درآورد و قسمتي از آنرا ميمدي امير فخ 1921به سال 
 ويرا  نمود .

در روزگارا  نخست اين قلعه داراي پنج برج و دو محواه بود كه بوسيله يك خندق از هم 
جدا مي شدند كه امروزه آثار يكي از اين خندق ها در محواه دژ باقي است . بدرج اصدلي   

ده نسبت به ديگر برج ها سالمتر مانده است . علي اين قلعه كه در ضلع جنوبي آ  واقع ش
الخصدوص كده قسدمت برجسدتة ديدوارة آ  كده بدا سدنگ سدياه سداخته شدده همچندا              
پابرجاست . اين برج در زما  سلطا   بيبر  در قر  سيزدهم بازسدازي و مرمدت شدده    

 است .
 
 القبيات  -5

ا قددرار گرفتدده و بواسددطه صددنعت حريربددافي و داشددتن كيلددومتري حلبدد 28ايددن شددهر در 
كليساهاي قديمي شهرت دارد . تا يك قر  پيش اين شهر روستاي آرا  و كوچكي بوده كه 
مرد  آ  به صنعت حرير بافي اشترال داشتند كه امروزه جز دو شاهد تاريخي كه داللدت  

ده اسدت . يكدي از ايدن    بر دورا  باستا  و كهن اين شهر مي نمايد چيز ديگري باقي نماند 
شواهد وجود يك كارگاه قديمي حرير بافي و ديگري يك خانه كه محدل سدكونت خانددا     

 ضاهر بوده است .
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خانه مسكوني آل ضاهر خانه اي است زيبا كه ورودي اصلي آ  با نقش و نگارهاي زيبدا  
ي از مزين شده است كه از جمله اين نقاشي ها تصوير دو شدير اسدت . در حاليكده از يكد    

سراهاي مملوكي خارج مي شوند . شيرهاي به تصوير كشيده شده در اين تصدوير نظيدر   
هما  شيرهايي است كه به فرما  سلطا  بيبر  بر ديوار برج جنوبي قلعه عكدار عتيقده )   
كهن ( ترسيم شده اند . در نزديكي كارگاه حريربافي پديش گفتده نيدز مدرسده و كليسداي      

كه به سبك معماري ايتاليايي ساخته شده اند . در وسط ايدن  قديس گاورگيو  قرار دارد 
شهر كليساي مارشليتا قرار دارد . اين كليسا داراي يك گذرگاه و محراب سنگي است . در 
ساختن اين محراب كه در زما  متأخر ساخته شده است سنگ هاي قديمي بكار رفتده كده   

 . دو سنگ آ  كتيبه هاي مكتوب به خط يوناني ناخواناست
 
 القليعات  -6

كيلومتري حلبا واقع شده و داراي يك كليساسدت كده در زمدا  صدليبيا       13اين شهر در 
كيلومتري شمال ارابلس قرار دارد . قلعه كوچك ايدن   25ساخته شده است . اين شهر در 

شهر كه به انگيزه دفا  نظامي بناشدده در قدر  دوازدهدم مديمدي سداخته شدده اسدت و        
ي كه در صخره كنده شده احااه نموده اسدت . ايدن قلعده مربدع شدكل      گرداگرد آنرا خندق

مديمدي پادشداه ايدوبي     1217است و چهارگوشه آنرا چهار برج فراگرفته اندد . بده سدال    
سيف الدين ابوبكر ملق  به عادل آنرا تحت تصرف خدويش درآورد و صدليبا  توانسدتند    

نرا در اختيار داشته باشند و پس ميمدي آ 1299آنرا از تصرف وي خارج كرده و تا سال 
 از آ  تاريخ سلطا  بيبر  آنرا تحت تصرف خويش درآورد .

 
 
 القموعه  -7

كيلومتري حلبا قرار داشته و بواسطه داشتن مناظر سرسدبز و رودخانده    43اين شهر در 
ها و جنگدل هداي صدنوبر و علدي الخصدوص زيبدايي زايدد الوصدفش در ايدا  زمسدتا            

ردار است . ديگر جاذبه هاي جهانگردي اين منطقه داشدتن خانده   ازمعروفيت خاصي برخو
هاي سنتي ساخته شده بر فراز بلندي ها و تپه هاي آ  است . ديگر اثر زيباي ايدن منطقده   

 يك دير قديمي است كه بر فراز كوهي بنا شده كه قلة آ  كاممً مسطد مي باشد .
 

 «منطقه كوره » 
 اميون  -1

متري بيروت واقع شده و بواسطه داشتن يك تپده باسدتاني و   كيلو 78اين شهر در فاصله 
يك كليساي كهن كه ديوارهايش مزين به نقوش تداريخي اسدت اشدتهار دارد . ايدن شدهر      
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برفراز يك تپه باستاني كه قدمت آ  به هزارة دو  قبل از ميمد باز مي گردد بنا شده است 
جمله آثار باستاني موجود در اين شهر خوانده مي شده است . از « اميا  »و در آ  دورا   

كليساي قديس گاورگيو  است كه برفراز ويرانه هاي يدك معبدد مربدو  بده دورا  رو      
باستا  بنا شده و از دورا  اشرال فرانسه تا به امروز دست خوش تريير وتحوالت بسيار 

ا  محلي در نا  دارد كه بدست معمار« مارفوقا » واقع شده است . كليساي ديگر اين شهر 
دورا  اشترال فرانسه ساخه شده است . اين كليسا متشكل است از يك معبر اصلي كه به 
يك محراب نيم دايره اي ختم مي شود و دو ممر ديگر نيز در دو ارف آ  واقع شده اند . 
علي رغم سادگي ساختار معماريش اين كليسا از زمدره آثدار باسدتاني منحصدر بده فدرد       

اين بخاار ساختار ديوارهاي آ  است كه به سدبك معمداري دورا    محسوب مي گردد و 
بيزانس ) قر  دوازدهم الي چهاردهم ميمدي ( سداخته شدده اسدت . از جملده نقدوش بده       
تصوير كشيده شده بر ديوارهاي اين كليسا تصوير حضرت مسيد )   ( است در حاليكده  

و ديگدر تصداوير انبيداء و     به جهنم وارد شده و شفاعت مردگا  عهدد قدديم را مدي نمايدد    
قديسين . در اين شهر كليساي ديگري نيز به نا  كليسداي قدديس يوحندا وجدود دارد كده      
برفراز يك صخره بنا شده است و در پيكرة اين صخره مزارهاي متعددي حفدر شدده كده    
قدمت آنها به دورا  رو  باستا  باز مي گدردد . در ورودي ايدن شدهر نيدز يدك آرامگداه       

ود دارد كه قدمت آ  به دورا  قرو  وسدطي بداز ميگدردد و متعلدن بده قدديس       قديمي وج
 ماريناست .

 
 انفه  -2

كيلومتري از شهر بيروت واقع شده و داراي آثار باسدتاني متعلدن    18اين شهر در فاصله 
« انبدي  » بده ندا    « تدل العمارنده   » به دورا  صليبي است . اين شهر در مكتوبات معروف 

تريير نا  داده است . اين شدهر داراي  « نفين » ورا  اشرال فرانسه به خوانده شده و در د
 دژي بزرگ بوده كه بنابه روايت باستانشناسا  داراي نه برج بوده است .

 
 برغون  -3

اين شهر در فاصله چهار كيلومتري شرق انفه شكا واقع شده است و شهرت آ  بواسدطه  
و تصاوير منحصدر بفدرد مدزين شدده     يك كليساي قديمي است كه ديوارهايش با نقش ها 

» است . در ميا  باغ هاي زيتو  در ضلع شمالي شهر كليساي قديمي ايدن شدهر بده ندا      
واقع شده است . قدمت اين كليسا به قر  دوازدهم و يا سديزدهم مديمدي   « قديسه برباره 

مي  باز مي گردد و متشكل از يك معبر مستطيل شكل كه به يك محراب نيم دايره اي ختم
شود . اين محراب از نظر نقش هاي كنده كاري شده بر روي آ  در ميدا  سداير محدراب    
هاي موجود در كليساهاي لبنا  كه تاريخ آنها به هما  دورا  باز مي گردد  منحصدر بده   
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فرد مي باشد  نقش اين محراب عبارت است از تصدوير حضدرت مدريم در حدالي كده بده       
آسما  بلند كرده است و در سينه اش لوحي دايدره اي  نشانه دعا هر دو دست خود را به 

شكل قرار دارد كه صورت حضرت مسيد ) امانو ل ( برآ  نقش بسدته اسدت . دو ادرف    
حضرت مريم نيز دو فرشته با حالتي متواضدعانه بده خددمت ايسدتاده اندد . ايدن تصدوير        

قديسده   شباهت بسياري به دو تصوير از حضدرت مدريم دارد كده يكدي از آنددو در ديدر      
 كاترينا در سيناست و ديگري در قصر قسطنطنيه.

 
 بزيزا  -4

كيلومتري اميو  واقع شده و داراي يدك معبدد رومدي اسدت . ايدن معبدد        31اين شهر در 
رومي كه در وسط بزيزا واقع شده داراي چهار ستو  سنگي با سر ستو  هاي اومداري  

معبد كه در زما  بيزانسيا  است و برفرازش درگاهي زيبايي واقع شده است . صحن اين 
كليسداي  » به كليسا تبديل شده بود داراي دو محراب اسدت . ايدن معبدد امدروزه بده ندا        

كليساي قديمي ديگري وجدود دارد كده    خوانده مي شود . در نزديكي اين كليسا ،« عواميد 
ه است ساخته شد« ايليا » قدمت آ  به دورا  قرو  وسطي باز مي گردد كه به نا  پيامبر 

و آثار نقشهاي ديوارهايش كه در جوار قربانگاه واقع شده همچنا  باقي اسدت . در ضدلع   
 جنوبي معبد ياد شده چند قبر سنگي ديده مي شود .

 
 بلمند  -5

كيلومتري اميو  واقع شده و به واسطه يك دير كده قددمت آ  بده دورا      12اين شهر در 
خمل قرو  دوازدهم و سيزدهم مديمدي   صليبيا  باز مي گردد شهرت دارد . اين دير در
بندا شدد و بعددها در اوايدل     « كسترسي » يعني در زما  اشرال فرانسويا  بدست راهبا  

قر  هفدهم به دير راهبا  ارتدوكس تريير يافت و امروزه دير پتدر يركدي اسدت كده تدابع      
 پتريركي انطاكيه و ساير ارتدكس رو  شرقي است . 

ياد شده در اين دير از بدو تأسيس تدا بده امدروز خصوصديات      علي رغم تريير و تحوالت
ساختار معماري اوليه آ  همچنا  پابرجاسدت . سداختار ايدن ديدر  عبدارت اسدت از يدك        
فضاي مربع شكل كه محا  بر چهار رواق است كه در چهار جناح اصلي آ  تعبيده شدده   

ك معمداري گنبددهاي   است . برج ناقو  اين دير در ضلع شمالي آ  واقع شده كه به سدب 
كسترسي ساخته شده است . ورودي اصلي اين دير در محل سالن غذاخوري راهبا  واقع 
شده است . سالن بزرگ راهبا  اين دير نيز در خمل قر  سيزدهم ميمدي تبديل به سالن 

تبدديل بده يدك     1914اجتماعات و برگزاري جشن ها گرديد و سالن معتكفين نيز در سدال  
شد . شايا  ذكر است كه عمده گنبدها و سدتو  هداي   « قديس گاورگيو  »   كليسا به نا

اين دير در اثر مرور زما  و نيز بدي تدوجهي مسدئوال  روبده ويراندي گرا يدده . عوامدل        
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ديگري نيز نظير تخليه اين دير توسط راهبا  كسترسي در اواخر قر  سيزدهم و سدقو   
ميمدي به اين حركدت رو بده    1281ال حكومت كنتي ارابلس بدست سلطا  قموو  در س

ويراني كمك نموده است و آنطور كه از ظاهر اين دير معلو  است اين اسدت كده عمليدات    
ترميم و بازسازي صورت پذيرفته در آ   مربو  به قر  هفدهم الي نوزدهم ميمدي است 

ي مانندد  . اين دير داراي يك موزه نيز مي باشد كه حداف  تعددادي از آثدار ميدراث فرهنگد     
ظروف سفالين و نسخ خطي مي باشد . اين دير منبع الها  اصلي تأسيس دانشگاه بلموندد  
و هسته نخستين آ  مي باشد و كتابخانه اين دانشگاه نيز حداف  پداره اي از نسدخ خطدي     

 است كه در اصل در دير بلموند قرار داشته است .
 
 حامات  -6

ديدر  » قرار گرفته و بواسدطه وجدود   « ه رأ  الشقع» اين شهر بر فراز ارتفاعات سرسبز 
كه تاريخ ساخت آ  به قر  هفدهم الي نوزدهم بداز مدي گدردد شدهرت دارد . در     « نوريه 

پشت دير فعلي يك در و پلكا  قرار دارد كه در دل صخره كنده شده اند و منتهي بده ديدر   
شدده بدر    قديمي مي شود . اين دير قديمي به شكل غار ساخته شده و نقوش كندده كداري  

 ديوارهاي آ  نشا  از ريشه هاي عمين آ  در دل تاريخ دارد . 
 
 دده  -7

اين شهر در يازده كيلومتري اميو  واقع شده و اشتهار اين شهر بواسطه داشتن يك قلعه 
كه قدمت آ  به قر  هفدهم ميمدي باز مي گردد مي باشد . اين قلعه در شمال شهر واقدع  

اشد و ترميمات انجا  شده در آ  ساختار اوليه آنرا تحت شده و متشكل از سه ابقه مي ب
تأثير قرار داده است و تنها ضلع غربي آ  به هما  سبك ساختار قر  هفدهم باقي ماندده  
است با مطالعاتي كه روي اين قلعه صورت پذيرفته معين است كه سنگ هاي بكار رفته در 

يدن شدهر وجدود داشدته اسدت . در      ساخت آ  مربو  به معبدي قديمي بوده كه قدبمً در ا 
وجود دارد كده ديوارهدايش   « قديس آنتونيو  » نزديكي اين قلعه كليساي كوچكي به نا  
 مزين به تصاوير و نقوش متنو  است .

 
 قصر ناووس  -8

كيلومتري اميو  قرار دارد و معابد مربدو  بده دورا  رو  باسدتا  باعدث      8اين شهر در 
قصر ناوو  در كنار شهر عين عكرين واقع شده است.  اشتهار اين شهر گشته است. معبد

در اين شهر دو معبد دو قلو كه مربو  به دورا  رو  باستا  است قرار دارد كه از لحاظ  
سبك ساختار مانند هم هستند و در ورودي هر دو رو به شرق مي باشدد . هدر دو معبدد    

ز بقاياي آ  باقي است . توسط يك حر  مستطيل شكل احااه شده اند كه امروزه قسمتي ا
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در ورودي به اين حر  داراي پلكا  دو ارفه است . معبد جنوبي مورد مرمت و بازسازي 
قرار گرفته زيرا نسبت به معبد هم جوار سالمتر بافي مانده است و در واقدع از روي ايدن   
 معبد است كه مي توا  به نقشه و ساختار اوليه آ  پي برد در مقابدل ورودي اصدلي ايدن   
معبد بناي كوچكي قرار داشته كه قسمتي از آ  برجاي مانده است و داراي يدك قربانگداه   
نيز مي باشد . معبد شمالي نسبت به معبد جنوبي بيشتر از بين رفته ولي از بقاياي آ  تدا  
حدودي مي توا  به نقشه و ساختار اصلي پي برد . معبد شمالي داراي سدنگي اسدت كده    

 آ  حك شده است .تصوير خداي خورشيد بر
 
 قلمون  -9

كيلومتري ارابلس قرار دارد . اشتهار اين شهر بواسطه صنعت مسدگري   11اين شهر در 
آ  است . اين شهر در مسير ساحلي ارابلس واقع شده و از سي ساله سو  قر  اخيرتدا  
به امروز صنعت مسگري در آ  رواج دارد بويژه بعداز آنكه بازار مسگرا  ارابلس رو به 

رش نهاد مسگري در اين شهر نيز رواج يافته است عموه بر صنعت مسگري پاره اي گست
از محصوالت كشاورزي اين شهر نيز از معروفيت برخوردار است كه از جملده آنهدا مدي    

 توا  به زيتو  و روغن زيتو  و گمب اشاره نمود .
 

 كفتون  -11
دير كفتدو   » دير به نا   كيلومتري اميو  واقع شده و بواسطه داشتن يك 31اين شهر در 

شهرت دارد . اين دير در شمال شهرحامات ) كفتو  شمالي ( در يدك بداغ مصدفا در دل    « 
صخره ساخته شده است . از آثار موجود در اين دير چندين بدر مدي آيدد كده در گذشدته       

 ديوارهايش مزين به نفوش و تصاوير مقد  بوده است .
 

 كوسبا  -11
متري از شهر اميو  قرار گرفته و بواسطه كليساها و ديوارهاي كيلو 4اين شهر در فاصله 

منقش آنها اشتهار دارد . از جمله كليساهاي اين شهر كليساي مريم مقدد  و ديدر قدديس    
ديمتريو  با كليساي دو قلوي آ  مي باشد كه به سبك معماري دورا  بيدزانس سداخته   

وازده و سيزده ميمد مي باشد . شده و داراي ديوارهاي منقش است كه مربو  به قرو  د
از جمله اين تصاوير ، تصوير ابتهال مي باشد كه وسط آ  تصوير حضرت مسيد نشسته 
بر عرش در كنار حضرت مريم  و قديس يوحنا است و ااراف آنها را مم كه گرفته اند در 

در را به زبا  جاري مي كنند گفتني است كه لف  قددو   « قدو  قدو  » حاليكه عبارت 
 اين تصوير به زبا  يوناني نوشته شده است .
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است كه در مقابل اين شهر در دل يك صخره ساخته « دير حمااوره » ديگر دير اين شهر 
شده است . در اثر آتش سوزي در اين دير باستا  شناسا  اقدا  به مرمدت آ  نمودندد و   

دسدت يافتندد كده قددمت     در اثناء عمليات مرمت به پاره اي از نقوش و تصاوير و ديواري 
آنها مربو  به دورا  قرو  وسطي مي باشد . اين تصداوير تدا قبدل از آتدش سدوزي بدا       
مماي كه بر ديوارها كشيده بودند پنها  شده بود . مسير دير حمدااوره در ميدا  مدرد     
لبنا  مسيري مقد  شمرده مي شود و مسيحياني كه داراي نذر و حاجت هستند به آنجا 

عد از اتما  زيارت خود از ديربه غار مي روند و بويژه زنا  با بسدتن دخيدل   مي روند و ب
 بر سنگل ميا  غار اميد رفا حاجت و برآورده شد  آنرا دارند .

 
 غارمارينا  -12

در سمت راست جاده ارابلس در فاصله يك كيلومتري ضلع شمالي شهر قلمدو  صدخره   
متر مي رسد  9متر و عمن غارش به  13اي مايل به رنگ قرمز وجود دارد كه اول آ  به 

. اين غار كه مربو  به دورا  نخست ظهور مسيحيت مي باشد دربرگيرنده مدزار قديسده   
مدي گويندد . ايدن غدار داراي دو ابقده      « غار مارينا » ماريناست كه به همين واسطه بدا  

 ديوار منقش است كده مربدو  بده دورا  حضدور فرانسده در ايدن سدرزمين مدي باشدد .         
مكتوبات ديواري اين غار كده بده زبدا  يونداني اسدت مربدو  بده دورا  بيدزانس اسدت .          
ديوارهاي ابقه دو  اين غارنسبت به ابقه اول جوانتر است و مكتوبات روي آ  بده خدط   
التين مي باشد و اين امر ثابت مي كند كه ايدن ابقده در دورا  فرانسدويا  سداخته شدده      

رهاي اين غار داراي تصاوير متعددي است كده از جملده   است . همانطور كه گفته شد ديوا
 آنها مي توا  به تصاوير زير اشاره كرد :

 
 تصوير قديسه مارينا در حاليكه شيطا  را از خود مي راند . -1
 تصوير بشارت مريم  -2
 تصوير قديس ديميتريو   -3

دكدا   بنابر اعتقاد مسيحيا  آ  منطقه قديسه مارينا شفاعت كننده زناني اسدت كده بده كو   
خود شير مي دهند . روي همين اصل عمدتاً زندا  مسديحي بددا  غدار مدي روندد و روي       

 سنگ مياني آ  شمع روشن مي كنند . 
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 فصل دوم 
 

 «لبنان جنوبي » تاريخ فرهنگ و تمدن لبنان 
 
 

 منطقه صيدا و زهراني -
 منطقه جزين و جبل الريحا  -

 منطقه صور -
 منطقه نبطيه -

 بيامنطقه مرجعيو  و حاص -
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 «منطقه صيدا و زهراني » 
 جدول راهنماي شهرهاي منطقه صيدا و زهراني 

 
فاصله از پايتخت به  نا  شهر

 كيلومتر
فاصله از مركز 

 استا 
فاصله از مركز 
 فرمانداري

ارتفا  از سطد 
 دريا

 ويژگي تاريخي و هنري

 و صليبي و اسممي  آثار فينيقي  ساحلي مركز فرماندهي مركز استا  43 صيدا

مندداظر ابيعددي ، آثددار فينيقددي و   متر 151 2 2 45 الهمليه  
 دورا  هلنيسم  

 قبور فينيقي  متر 111 3 3 49 البراميه 
 دير باستاني  متر 195 9 9 41 عبرا

 سبدسازي  متر 311 7 7 51 كفريا
 بناهاي فينيقي  متر 51 9 9 41 درب السليم  

 يده منطرهس متر 211 7 7 51 مردوشه
 آثار فينيقي و صليبي   متر111 15 15 58 الصرفند

 سيده منطره   ساحلي 19 19 51 خيزرا  
 غارهاي عصر حجر متر111 21 21 93 عدلو   

 معابد   متر 111 39 39 81 الخراي  

 
 «صيدا »  -1

شهر صيدا كه پايتخت لبنا  جنوبي مي باشد در فاصدله چهدل كيلدومتري جندوب بيدروت      
ذكر شدده اسدت .    1دركتاب تورات « بكر كنعا  » است . نا  اين شهر به عنوا   واقع شده

اين شهر يكي از كهن ترين و قديمي ترين شهرهاي لبنا  در تاريخ مي باشدد . قددمت ايدن    
ص . ي » شهر  به هزاره دو  قبل از ميمد باز مي گردد و نا  آ  كه ريشه سامي دارد از 

مشتن شدده اسدت . در روايدات تدوراتي و هدومري وجده        كه هما  صيد كرد  است« . د 
تسميه اين شهر را چنين آورده اند كه ساكنا  آ  در سواحل فينيقي زيست مدي كردندد و   

 نا  نهاده بوده اند . « صيدونيا   »به كار صيد ماهي اشترال داشته اند لذا آنها را 
اراضدي آ  تدا رودخانده    در روزگارا  پيشين صيدا خود پايتخت كشوري مستقل بود كه 

دامور در شمال و رود قاسميه در جنوب امتداد داشدته اسدت . امدا خدود صديدا بدر فدراز        
صخره اي مشرف به دريا ساخته شده بود و بعد ها در اثر عوامل ابيعي  بين اين شهر و 
جزيره كوچكي كه در مقابل آ  قرار داشت تنگه اي ايجاد گشت كه اين تنگده باعدث ايجداد    

طقه ابيعي در دو سوي آ  شد كه يكي از آنها در ضلع شمالي واقع گشت و متشكل دو من
« مرفأ مصري »از جزايري متعدد بود و منطقه ديگر كه در ضلع جنوبي قرار داشت به نا  

خوانده مي شد . اما از جهت مقابل شهر صيدا به دشت هاي محيط بدا  و تپه هاي متعدد 
مي رسد كه توسعه عمراندي انجدا  شدده در شدهر صديدا      منتهي مي گردد . چنين به نظر 
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شهادت برآ  دارد كه شهر صيداي كنوني برفراز ويرانه هاي صيداي قديم بنا شده اسدت  
چرا كه كشفيات و آثار بدست آمده از حفاري هاي باستا  شناسي بيانگر مراحل تاريخي 

ه پنجم قبل از ميمد باز اين شهر است . اين كشفيات ثابت كرده كه قدمت اين شهر به هزار
 مي گردد .

امروزه اامعات كاملي از تاريخ صيدا كه عطف به قدمت پيش گفته نمايد در دست نيسدت  
قبدل از مديمد مدي     1411و كمً اامعات بدست آمده درباره شهر صيدا مربدو  بده سدال    

يمد باشد و درباره اين شهر در مقطع هزارة سدو  و نيمده نخسدت هدزاره دو  قبدل از مد      
اامعات كامل و واضحي در اختيار نيست مگر اامعات اندكي كه  حاصل مطالعدات آثدار   
بدست آمده از قبور لبعه و كفر جره و قريه در جوار صيدا مي باشدد از ديگدر سدو آثدار     
باستاني بدست آمده و شواهد مكتوب نشا  مي دهد كه صيدا با آغاز قر  چهاردهم قبدل  

ت كه از جمله اين آثار مي توا  بده مكتوبدات  و رسدا ل ديپلماسدي     از ميمد تولد يافته اس
بدست آمده در تل العمارنه اشاره كرد كه نا  صيدا در اين رسا ل قيد شده است و منظور 
از رسا ل ديپلماسي تل العمارنه رسا لي بوده اند كه پادشاها  كنعاني و امرا آنها را براي 

نها را از اوضا  سياسي و اجتماعي منطقه بدا خبدر   فرعو  مصر ارسال مي نموده اند و آ
نموده اند و صيدا نيز در آ  روزگارا  در زمره مستعمرات كوچك حكومت مصدر بدود .   

قبل از ميمد در اثر جنگ آشوريا  با اهالي ايدن منطقده در روزگدار     1111در حدود سال 
ديدداما صديدا و   ق . ( صيداي متحد به دو پاره صور و صديدا تجزيده گر   711اسرحدو )

مناان همجوارش متحول شدند و بعد از اينكه تحت سيطره آشوريا  در آمدند پدايتختش  
به شهري جديد منتقل شد كه اين شهر را بعد از ويرا  كرد  صيدا بنا نهاده و نا  آنرا به 

گذاشت . به احتمال قري  به يقين مكدا  ايدن شدهر در جدايي     « كارا سرحدو  » اسم خود 
صيداي جنوبي ( مي خوانند . علي رغم كليه اتفاقدات و  « ) تل براب  »امروزه آنرا بوده كه 

حوادثي كه در اول تاريخ در شهر صيدا واقع گرديده و شهر صيدا شاهد آ  بوده اسدت   
اين شهر همواره حاف  شهرت خود بوده است و اين شهرت تا بدا  حد است كده امدروزه   

رين شهرهاي باستاني و تداريخي نظيدر شديراز و ر  و    اين شهر به عنوا  يكي از معروفت
» آتن در جها  شناخته شده است . از ديگر سو در آثار منظو  شاعر نا  آشناي يونداني  

نيز نا  صيدا ذكر شده و نيز در دورا  حضور امپراتوري هخامنشي اين شهر به « هومر 
زرگ اشدمو  نيدز بيدانگر    عنوا  مركز پنجم مرزباني هخامنشي انتخاب شده بود و معبد ب

حركت روبه رشد و تمد  شكوفاي صيدا در عرصه تاريخ است . گورسدتانهاي باسدتاني   
موجود در صيدا نيز به نوبه خود عنصري بسيار قابدل ممحظده در جهدت پدي بدرد  بده       
سابقه كهن اين ديار در عرصه تاريخ است گورستانهاي نظير تبنيت كده اجسداد موميدايي    

ر خود داشدته ونيدز گورسدتا  اشدمو  كده  بزرگتدرين سدنگ نوشدته         شده سماين را د
فينيقيا  كه امروزه در دست مي باشد در آ  قرار داشته كه امروزه در موزه استانبول از 
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آ  نگهداري مي شود . ديگر كتيبه كشف شده در اين شهر كه در غار آپولو  بدست آمده 
 نيز امروزه در موزه لوور قرار دارد .

متي را كه صيدا در دورا  تسلط هخامنشيا  بدا  نا ل شده بود هرگدز از بدين   مجدو عظ 
به انگيزه تمرد از حكا  ايراني و ويرا  نمدود   «  ارتحششتاي سو  » نرفت و حتي حملة 

قبدل از مديمد نيدز باعدث از بدين رفدتن و        1351اين شهر و به آتش كشيد  آ  بده سدال   
 اضمحمل اين تمد  نگشت .

اسكندر صيدا به عنوا  يكي از مستعمرات دولت سلوكيا  درآمد و مجموعده  پس از مرگ 
اي از مقابر كه عمدتاً مربو  به دورا  هلنيسم ) قر  سو  تا قر  يكم قبل از مديمد ( مدي   
باشد آثار بازمانده از آ  زما  است كه باستا  شناسا  به كشف آنها نايل گرديدده اندد .   

ي ارزشمند هستند كه زيبايي هندر هنليسدم را  بده نمدايش     گورستانهاي ياد شده نمونه ها
ميگذارند البته پاره اي از سنگ نوشته هاي اين گورستانها امدروزه در مدوزه اسدتانبول و    
پاره اي ديگر از آنها در موزه ملي بيروت نگهداري ميشوند. مجموعه اين  گورستا  ها كه 

لمينه و عين الحلوه و المراح الهمليه و در قر  نوزدهم كشف گرديد در تپه هاي نزديك به ا
القياعه قرار دارند .شهر صيدا كه يكي از مهمترين شهرهاي ساحلي دورا  كنعانيدا  بدود   
در زما  تسلط رو  بر آ  تا حدود زيادي از مجد و عظمت اوليه خود فاصله گرفدت و در  

 دورا  بيزانس نيز مركز اسقف هاي بيزانس گشت .
بدست قواي مسلما  صيدا به يك شهر اسممي تبديل شد و مجدداً به  پس از فتد اين شهر

بدسدت   1111شكوفايي و حركت رو بده رشدد خدود دسدت يافدت و بعدد از آ  بده سدال         
صمخد الدين ايوبي آندرا فدتد نمدود و آ  شدهر بده       1187صليبيا  افتاد تا اينكه به سال 

ا پدس از آ  يعندي در دورا    عنوا  يكي از بنادر استراتژيك سرزمين شدا  گشدت . صديد   
امير فخرالدين ثاني شاهد گسترش و توسعه روابط تجاري و بازرگاني شد و آثار بجداي  
مانده در صيدا كه مربو  به اين دورا  است حكايت از آ  دارد كده صديدا در ايدن مقطدع     

 زما  به اوج شكوفايي عمراني خود نا ل گشته است .
 
 
 « آثار باستاني و تاريخي صيدا »

درست است كه صيدا داراي ريشه هاي عمين و سوابن بسيار كهن در عرصه تاريخ قبدل  
و بعد از ميمد است ولي اامعاتي كه امروزه نسبت به تاريخ شهر صيدا در دست ماسدت  
بسيار اندب است و قسمت اعظم ايدن تداريخ امدروزه همچندا  ناشدناخته اسدت . عمليدات        

ندوزدهم شداهد آ  بدوده اسدت محددود مدي باشدد         حفاري كه شهر صيدا از اواسط قر 
.)همانطور كه شهر جبيل و صور چنين وضعيتي را دارند( و اين عمليدات تنهدا قسدمتي از    
شهر صيدا و نواحي ااراف آنرا شامل شده . اين محدوديت عوامل متعددي داشته كه يكي 
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ا  سداخت و  از آنها به ابيعت خود شهر باز مي گدردد و علدت ديگدر آ  مربدو  بده انجد      
سازها و توسعه شهرسازي و تريير و تحوالت مكاني  بسيار وسيعي كه صيدا شداهد آ   
بوده است  مي باشد . تنهدا فعاليتهداي باستانشناسدي كده شدهر صديدا  در خدمل  سدال          

شاهد آ  بود هما  است كه  در غار آپولو  ) در جنوب شدرقي صديدا( و  آتشدكده    1855
اشاره شد( توسط ارنست رنا  صورت پدذيرفت . مددير مدوزه     اشمو  عرز) كه قبمً بدا 

نيز دست به پاره اي از عمليات باستا  شناسي در آ  منطقه زد « مكردي بك  »استانبول 
عمليات ديگري در معبدد اشدمو  صدورت     1114تا  1111و پس از آ  در خمل سال هاي 

يقيا  بدست آمد. به دنبال اين پذيرفت كه اي آ  پاره اي از مكتوبات مربو  به دورا  فين
باسدتا  شناسدا  فرانسدوي نظيدر جدرج كنيتندو و        1131و  1114عمليات در سدال هداي   

موريس رنا  نيز حفاري هايي در اين منطقده انجدا  دادندد و بعدد از آ  بدا شدرو  جندگ        
جهاني دو  تمامي عمليات باستا  شناسي در اين منطقه متوقدف شدده و بدا پايدا  يدافتن      

ليات از سرگرفته شده و با شرو  جنگ هاي داخلدي لبندا  مجددداً عمليدات قطدع      جنگ عم
گرديد . همانطور كه ممحظه مي شود اين عمليات باستانشناسي با ايدن سدطد محددود و    
غير متوالي نمي تواند جوابگوي سئواالت تاريخي باشدد كده مدا از سدابقه و تمدد  صديدا       

ا و معرفي اماكن تاريخي و باستاني آ  خود داريم در حقيقت صحبت كرد  از تاريخ صيد
كتابي مفصل و مستقل را مي البد كه متأسفانه عرصه تاريخ تمد  و باسدتا  شناسدي از   
وجود چنين كتابي خالي است و باستا  شناسدا  شدرق و غدرب آنگونده كده روي تخدت       

ذكر كده عمدده   جمشيد و يا آتن و ر  و مراكش و مانند آنها كار كرده اند بنا به علل فوق ال
ترين آ  جنگ هاي داخلي و جهاني بوده روي صيدا و تاريخ تمد  و آثار باستاني آ  كار 
نكرده اند . من در اين مجموعه مختصر بعلت مجال كوتاه يك ماهه اي در اختيار داشته ا  
صرفاً به معرفي مختصر و خمصه پاره اي از معروفترين آثدار باسدتاني صديدا در دوره    

 د از اسم  اشاره مي نمايم اميد آنكه در فرصت آتي براين مختصر بيافزايم .قبل و بع
 
 

 معبد اشمون :
اين معبد در فاصله سه كيلومتري شهر صيدا بر فراز يك تپه در ضلع شمال شرق شهر و 

واقع شده اسدت .  « بستا  الشيخ » كرانه باختري رودخانه صيدا در محلي معروف به نا  
اي صيدا ، خداي شفادهنده ، اشمو  بنا شده است . چنين بده نظدر مدي    اين معبد براي خد

رسد كه سبك معماري اين معبد مطابن با سبك معماري ايراني است و يا مربو  به اواخر 
قر  هفتم قبل از ميمد مي باشد . از ديگر سو مطابن با شواهد تاريخي بدست آمدده كدار   

يده بلكه با روي كار آمد  خاندا  اشمو  عرز ساخت اين معبد در قر  هفتم به پايا  نرس
صيدايي ساختما  معبد تكميل شده و شكل نهايي خود را بدست آورده است كه ايدن امدر   



 48 

در قر  ششم قبل از ميمد صورت پذيرفته است . در كنار اين معبد هندوز آثدار و بقايداي    
اشته وآنرا بصورت كانال هاي آبرساني به معبد كه آب آ  از قسمت شرقي معبد جريا  د

يك چشمه سار درآورده بوده به چشم مي خورد . اين چشمه در متدو  بدسدت آمدده از    
 خوانده شده است .« عين يدل » دورة فينيقيها به نا  

آنچه كه امروزه از ساختما  اين معبد برجاي مانده صفحه ) قاعده ( بلند آ  اسدت . الز   
مرتفدع تدر شدده    « بود عشترت » وقت صيدوني به ذكر است كه بناي معبد بدست پادشاه 

بود و بنظر مي رسد كه در محل اين معبد دو معبدد ديگدر مربدو  بده دو مقطدع تداريخي       
ساخته شده بوده است كه معبد  نخست آ  مربو  به قر  پنجم قبدل از مديمد اسدت كده     
 پاره اي از عناصر معمداري بجداي ماندده از آ  نظيدر سرسدتو  هداي مرمدرين و كندده        
كاريهاي ظريف آ  به موزه ملي بيروت منتقل شده كه دقيقداً بده سدبك عناصدر معمداري      
ايرا  باستا  در دورا  هخامنشيا  ساخته شده اند ومعبد دو  نيز بده سدبك كورنيشدي    
ساخته شده بوده كه امروزه غير از خرابه هاي تپه افراشته شده برآ  چيز ديگدري بداقي   

 نمانده است .
د ايوا  ديگري وجود دارد كه با سنگ هاي گچين كه نسبت به سنگ هداي  در كنار اين معب

معبد كوچكتر است ساخته شده است . قدمت اين ايوا  نيز بده قدر  ششدم قبدل از مديمد      
يعني دورا  اشمو  عزر دو  باز مي گردد كه وي برفراز اين جايگاه معبد ديگري ساخته 

اي از عناصر معماري چيز ديگدري از آ    بود كه امروز جز پايه هاي ستو  سنگي و پاره
برجاي نمانده است . اين ساختما  كه امروزه فقط قسمتي از آ  باقي مانده است احتمداالً  
محل سكونت متوليا  و زا درا  معبدد بدوده اسدت . از ديگدر آثدار موجدود در ايدن معبدد          

امدروزه در   مجموعه اي از مجسمه هاي سنگي است كه به زبا  فينيقي برآ  كتاب شده و
موزه ملي بيروت از آنها نگهداري مي گردد . آثار قنوات حفر شده در ااراف اين معبد كه 
تامين كننده آب آشاميدني مرد  بوده نيز در كنار معبد باقي مانده است كه نشدا  از يدك   
» سيستم پيچيده آبرساني دارد  . شيوة عبادت و نماز خواند  مرد  در آ  روزگارا  كه 

ناميده مي شد در دورا  هلنيسم ادامه داشت چرا كه ساختما  اين معبد توسدعه  « اقو  
يافته بوده و براي اقامه اين نحوه عبادت ساختما  ديگري در كنار معبد ساخته شده بدود  

اسدت و بده   « عرش عشتروت » كه امروزه تخت بزرگ سنگي اين عبادتگاه كه معروف به 
 اقي مانده است . مانند ابوالهول ساخته شده بوده ب

در ضلع شمال شرقي ايوا  اصلي معبد نيز سريراشمو  كه مزين به نقوش يوناني اسدت  
قرار داشته است . اين سرير كه در قر  چهار  قبل از ميمد ساخته شده بدود امدروزه در   

 موزه ملي بيروت قرار دارد .
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 تله المريق 
×  51لعه معز واقع شده و ابعاد آ  اين تپه كه بدست انسا  ساخته شده در ضلع جنوبي ق

متر مي باشد . اين تپه در اثر تراكم خاب هاي ناحيه مرين كه بدراي اسدتخراج رندگ     111
ارغواني كنده مي شدند بدست آمده است . گفتني است كه اين منطقه در روزگارا  پيشين 

ه اين شهرت به واسطه توليد رنگ ارغواني و نيز شيشه گري فينيقي اشتهار داشته است ك
 علي الخصوص در منطقه صور و صيدا بيشتر بوده است .

 
 القلعه البحريه ) دژ دريايي (

دژ دريايي و يا به عبارتي القلعه البحريه يكدي از مهمتدرين و گرانقددرترين آثدار تداريخي      
موجود در صيدا ميباشد . اين دژ برفراز يك صخره عظيم مشرف بر دريا بنا شدده و بده   

يره كوچك مي باشد . فاصله اين دژ تا ساحل دريا هشتاد متر است . ايدن  صورت يك جز
دژ در روزگار خود از موقعيت استراتژيك بااليي برخوردار بوده چرا كه گرانيگاه دفا  از 
شهر صيدا در مقابل يورش هاي دريايي بوده اسدت . ايدن دژ بواسدطه يدك پدل بده شدهر        

وانسدتند از اريدن ايدن پدل مهمدات و سداير       متصل بوده كه سربازا  مستقر در دژ مدي ت 
 ملزومات تدافعي خود را تأمين نمايند .

بدسدت گروهدا  تددافعي در مقابدل حمدمت       1228و  1227اين قلعه در خمل سدال هداي   
صليبي ششم ساخته شده است . در كار سداختن ايدن دژ از سدنگ هداي عداج دار و نيدز       

يانده ديوارهدا اسدتفاده شدده اسدت . پدل       ستو  هاي بكار رفته شده در معابد رومي در م
ارتبااي قلعه به شهر از سنگ خارا و ستو  هاي سنگي كه در دو ارف پل نص  گرديده 
ساخته شده است . البته اين پل سنگي سال ها پس از ساختن قلعه درست شده است و در 

كده  بدو امر پل ارتبااي از جنس چوب و به شكل متحرب ساخته شده بدود بده ايدن دليدل     
نيروهاي مستقر در قلعه بتوانند در صورت ضرورت اين پل را بردارند و يا از بين ببرندد  

 كه نيروهاي دشمن به فرض حضور در قلعه از ورود به شهر باز مانند .
اين قلعه داراي دو باروي عظيم بوده كه بواسطه يك ديوار به يكديگر متصل مي شده اندد  

ها از بين رفته اند . برج اول اين قلعه در ضلع شدمال   كه امروزه قسمت زيادي از اين برج
شرقي آ  در مقابل ورودي اصلي به شكل مستطيل بندا شدده و در سداختن آ  از سدنگ     
خارا استفاده شده است كه اين سنگ ها از محل ديگري به قلعه منتقل شده اند چراكده در  

كداربرد ايدن سدنگ هدا     بين آنها سنگ هاي گرانيك ) رومي ( ديده مي شدود كده هددف از    
استحكا  بخشيد  بيشتر به بدنه برج بوده است . برج دو  در ضدلع جندوب غربدي قلعده     
بناشده است كه اين امر از سنگ نوشته موجود در بدنه داخلي قسمت فوقداني معدين مدي    
شود . نماي روبه شهر قلعه به شكل نيم دايره اي است و داراي پنجره هاي متعددي است 

 ا  در آ  موضع مي گرفتند و به سمت دشمنا  و مهاجما  تير مي انداختند .كه تيرانداز
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در اين قلعه يك مسجد نيز وجود دارد كه برفراز برج صليبي در ضدلع شدمال شدرقي بندا     
شده است . اين مسجد كوچك متشكل است از يك نمازخانه مستطيل شكل و يك محراب و 

داستا  جنگ ها و ويراني هايي است كه شهر و مسقف به يك گنبد سنگي .اين قلعه بيانگر 
صيدا در اول تاريخ حيات خود شاهد آنها بوده است و نحوه ساخت و سازهاي صورت 
پذيرفته در آ  نظير برج ها و مسجد و پل و ترميمدات صدورت پذيرفتده در آ  بدويژه در     

 دورا  امير فخرالدين ثاني نشاني است از تحوالت هنر معماري در اين شهر .
 

 القلعه البريه ) دژ خشكي ( :
اين قلعه در ضلع جنوبي شهر برفراز تپه اي كهن در دورا  فاامي بناشده است . ايدن دژ  

منسدوب بده خليفده    « قلعده معدز   » در نزد اهالي صيدا و نيز پاره اي از كت  تاريخ به ندا   
ر اين قلعده علدي   فاامي المعزلدين اهلل سازنده و ترميم كننده آ  خوانده مي شود . نا  ديگ

است كه منظور هما  لويي نهم « قلعه قديس لويس » الخصوص در متو  التين و انگليسي 
 پادشاه فرانسه است كه در خمل اقامتش در عكا دستور به توسعه و ترميم بناي آ  داد .
امروزه اين قلعه جز برج قديس لويس نشدانه ديگدري از مظداهر دورا  صدليبي را در بدر      

بدست مماليك ويدرا    1211ين بدا  سب  است كه قسمت اعظم اين قلعه به سال ندارد و ا
شده است و تا قبل از دورا  امير فخرالددين عمليدات بازسدازي و تدرميم در آ  صدورت      

 نگرفته . 
 
 «بناها و ابنيه اسالمي » 

 «در صيدا » 
امي نقدا   تاريخ تمد  و هنر اسممي از چنا  گستردگي و وسعتي برخوردار است كه تمد 

كره زمين و قاره هاي پنج گانه آنرا شامل شده اسدت و ايدن گسدتردگي و عظمدت زا يدده      
وسعت و جامعيت دين مبين اسم  است . شهر صيدا نيز از اين آثار و ابنيده اسدممي كده    
نشا  حضور تمد  درخشا  اسم  است مستثني نيسدت و وجدود ايدن مسداجد در كندار      

ز سابقه گفتگوي تمد  اسم  و مسيحيت دارد . ذيم فهرسدت  كليساها در اين شهر نشا  ا
وار به ابنيه اسممي موجود  در شهر صيدا كه عمدتاً بصورت مسجد و مقامات مي باشند 

 اشاره مي نما يم :

  ) مسجد بزرگ العمري ) الجامع العمري الكبير 
ي آ  بده  اين مسجد در ضلع غربي شهر صيدا در ساحل دريا بناشدده و سداختار معمدار   

گونه ساختار معماري قم  مستحكم مي باشد . اين مسجد در اصل تاالر اجتماعات سواره 
نيز به همين منظور  1211ميمدي بوده و تا سال  1291نظا  قديس يوحنا معمدا  به سال 

بهره برداري مي شده است . اما پس از حضور مماليك و سيطره ايشا  بر صيدا ايدن دژ  
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خوانده شد . اين مسجد عبارت است از يدك  « الجامع العمري الكبير » ي به نا  مسجد عمر
ساختما  مستطيل شكل كه از بيرو  با ستو  هاي متعدد سنگي به هم چسدبيده اسدتوار   
شده است . اين مسجد داراي دو مدخل شمالي و شدرقي اسدت كده مددخل شدمال آ  كده       

س هداي متعددد مدي گدردد و     مدخل اصلي مي باشد منتهي به صحن احااه شده با ااقددي 
مدخل شرقي آ  نسبت به مدخل شمالي جديد االحداث است . نماز گاه اين مسجد با چهار 
ديوار قديمي احااه شده و در سمت ديوار جنوبي داراي دو محراب است كه يكي از آنهدا  
بزرگتر است و با سنگ مرمر رنگي ساخته شده و محدراب دو  كده سدمت چدپ آ  قدرار      

تر است و از مرمر سفيد ساخته شده است . منبر مسدجد نيدز وسدط ايدن دو     گرفته كوچك
محراب واقع شده است . مناره مسجد نيز در مقابل درب خروجي نمازگاه مسجد از سنگ 
بنا شده است . اين مسجد در اثر حممت اسرا يل به جنوب لبنا  دست خوش ويراني شدد  

 ويرا  آ  مرمت و بازسازي شد .ميمدي ( و بعد از جنگ قسمت هاي  1182) سال 
 
 

  مسجد باب السراي 
اين مسجد در ضلع شرقي ميدا  باب السراي در قسمت قديمي شهر صيدا قرار داد . ايدن  
مسجد از قديم ترين مساجد موجود در صيدا مي باشد و تاريخ ساخت آ  همانطور كه بر 

 هجري است . 518لوح سنگي نص  شده بر ديوار ثبت گرديده سال 

  مسجد البحر 
اين مسجد در ضلع شمال شهر بنا گرديده و مشرف بر بندرگاه مي باشد . تاريخ سداخت  
اين مسجد همانطور كه بر لوح سنگي نص  شده بدر ديدوار  ورودي اصدلي مسدجد ثبدت      

 ميمدي است . 1373گرديده سال 

  مسجد قطيش 
ده و تداريخ  اين مسجد در ضلع شمالي ميدا  مصدلبيه در قسدمت قدديمي شدهر واقدع شد      

 ميمدي است . 1512ساخت آ  

  مسجد كيخيا 
در قسمت قديمي « القزاز » اين مسجد در ضلع شمالي مسجد قطيش در نزديك قهوه خانه 

 شهر صيدا قرار دارد و به سبك معماري عثماني ساخته شده است .
ا مي عموه بر مساجد ياد شده  از ديگر آثار و مظاهر تمد  اسممي موجود در شهر صيد

 توا  به مقامات و آرامگاه هاي آ  اشاره كرد كه مهمترين آنها عبارتنداز :
 مقام بني صيدون : -
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اين آرامگاه كه در خيابا  رياض الصلد قدرار دارد هدم از نظدر مسدلمانا  و هدم از نظدر       
يهوديا  از قداست خاصي برخوردار است چرا كده ايشدا  معتقدندد بندي صديدو  همدا        

 ست زبلو  بن يعقوب ا
 مقام بني يحي : -

 اين آرامگاه در محله صيدا واقع شده است 
 مقام ابي روح كالعي : -

 اين آرامگاه در جنوب صيدا واقع شده متعلن به صحابه رسول ابو روح كمعي است .
 مقام شرحبيل بن حسنه :  -
اين آرامگاه متعلن به فرمانده معروف مسلما  شرحبيل  بن حسنه است كه در صديدا   -

فت و در منطقه اي كه امروزه به نا  وي شهرت دارد بده خداب سدپرده شدده     وفات يا
 است .

 

 مكان هاي عمومي صيدا
 بازارهاي صيدا  -1

از جمله مظاهر زيبايي و جزابيت شدهر صديدا بازارهداي قدديمي آ  اسدت كده در جندوب        
شرقي اين شهر قرار دارند و علي رغم وجود مراكز خريد و تجاري مدرني كده در صديدا   

د دارد بازارهاي قديمي آ  همچنا  رونن خدود را حفد  كدرده و گدروه بسدياري از      وجو
مرد  اين شهر و زا را  و جهانگردا  هم به انگيزه ديدد  بافدت معمداري كهدن و هدم بده       
انگيزه خريد به اين بازارها مي روند . ساخت معماري بازارها كه بصدورت اداق و قدو     

شها و نيز  بازارمسدگرا   كده بدا پديش بنددهاي      بوده وبازار سبزي فروشها و ماهي فرو
چرمين دود گرفته به فرق حل  و آهن مي كوبند بازار عشن و عرفا  را در مقابل ديدگا  
قرار مي دهد . بدازاري كده عطدارش فريدالددين اسدت و حمجدش حسدين بدن منصدور و          
كفشگرش بشرحافي و آهنگدرش كداوه و حلد  گدرش حسدا  الددين و خمدارش خيدا  و         

 يش لنبك و ماهي فروشش مالك بن دينار است .سفا
 
 حمام ها و كاروانسراها : -2

حما  ها و كاروانسراهاي موجود در شهر صيدا كمً به سدبك معمداري اسدممي سداخته     
شده اند و پيداست كه اين مكانها بعد از ظهور اسم  و گسترش آ  در اين منطقه بنا شده 

مديمدي بداز مدي گدردد .      1728  عثماني بده سدال   اند و عمدتاً تاريخ ساخت آنها به دورا
ساختار معماري اين كاروانسراها و حما  ها تركيبي اسدت از سدبك معمداري عثمداني و     
ايتاليايي . از جمله مهمترين اين كاروانسراها و حما  ها در شهر صيدا موارد زير شدايا   

 ذكراست : 
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 حمام بازار ) حمام السوق (  -
ديمي صيدا واقع شده و متشكل است از يدك سدالن بدزرگ كده در     اين حما  درو  بازار ق

ااراف آ  اتاقك هاي كوچك استحما  واقع شده است . اين حما  به سبك معماري دورا  
 عثماني ساخته شده است .

 حمام الورد :  -
اين حما  در نزديك در ورودي مسجد جامع عمري واقع شده و تاريخ ساخت آ  به سال 

دورا  عثماني باز مي گردد . ساختار معماري اين حما  تركيبي است  ميمدي يعني 1728
 از عناصر معماري عثماني و ايتاليايي . اين حما  در فصل زمستا  داير مي باشد .

 حمام شيخ : -
اين حما  در قسمت قديمي شهر صيدا مقابل مسجد كيخيا قدرار دارد . وجده اشدتهار ايدن     

هاي ديواري زيباي آ  است . اين حمدا  زيدر نظدر    حما  عناصر زيباي معماري و نقاشي 
سازما  ميراث فرهنگي لبنا  اداره مي شود و امروزه به عنوا  حما  از آ  استفاده نمدي  

 شود .
 كاروانسراي فرنج : -

اين كاروانسرا از مهمترين مظاهر هنر معماري اسممي در شهر صديدا اسدت كده بدسدت     
تجار و عرضه كاالهاي تجاري خود سداخته شدده    امير فخرالدين ثاني و به انگيزه اسكا 

 است. اين كاروانسرا در شمال غرب شهر صيداي قديمي قرار دارد .
مساحت اين كاروانسرا بالغ بر پنج هزار مترمربع است و در وسدط آ  يدك حيدا  مربدع     
شكل كه در وسط داراي حوض آب است قرار گرفته . ساختما  اين كاروانسدرا مسدتطيل   

دو ابقه مي باشد . ابقه همكف اين كاروانسرا بدراي انبدار كدرد  كاالهداي      شكل است و
بازرگاني اختصاص داشته و ابقه دو  نيز مشتمل بر اتاق هدايي اسدت كده بازرگاندا  و     

 مسافرا  در آ  سكني مي گرفتند .
مكتوب شده و « ملك الدوله الفرنسيه » بر سر در اين كاروانسرا بر لوحي مرمرين عبارت 

همين جا وجه تسميه اين كاروانسرا به خا  الفرنج و يا به قول عده اي از مدرد  شدهر   از 
خا  الفرنسيه روشن مي گردد . در حقيقت اين كاروانسرا در زمدا  حضدور فرانسدويا     
مقر كنسول فرانسه در صديدا بدوده اسدت و بعدد از آ  نيدز بده عندوا  مركدز كشيشدا           

سف مورد استفاده قرار مدي گرفتده . امدروزه از    فرانسيسكا  و مدرسه راهبه هاي ماريو
اين كاروانسرا )بعد از اصمحات و ترميماتي كه در آ  صدورت پذيرفتده( بده عندوا  يدك      

 مركز فرهنگي  )فرهنگ سرا ( استفاده مي شود .
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 روستاها و شهرهاي صيدا و زهراني 

 : الهالليه 
ابا  ها و راههاي ارتبااي وسيع اين شهر در ساحل دريا قرار دارد و به واسطه داشتن خي

 »به نا  صيداي جديد معروف شده است . در نزديكدي ايدن شدهر در مكداني معدروف بده       
در اواخر قر  نوزدهم اي يك عمليات باستا  شناسي يدك مقبدره باسدتاني كده     « القياعه 

متعلن به يكي از شاهزادگا  است و متشكل از چند اتاق محفور در دل صخره مدي باشدد   
قبل از ميمد مي باشد  5و  4ف گرديد كه آثار بدست آمده از اين مقبره مربو  به قر  كش

. اين آثار بدست آمده امروزه در موزه استانبول در قسمت مربو  به آثار دوره عثمداني  
 نگهداري مي شود .

و آتشدكده   1«ليقي » از ديگر آثار باستاني مهم در شهر همليه آتشكده اسكندر و آتشكده 
مي باشد . وجه تسميه آتشكده اسكندر بدا  سدب  اسدت كده     3و آتشكده مرزبا  2نادبات 

 روي ديوار آ  مجسمه يك سوار كار مقدوني تراشيده شده است .

 : البراميه 
اين شهر كه در زما  فرانسويا  به عنوا  پايگاه نظامي ارتش فرانسه بوده اسدت توسدط   

او را فراهم آورده است . آثار باستاني مكشوفه ژنرال دوگل بازديد شده و اسباب شگفتي 
 در اين شهر مربو  به قر  اول و دو  قبل از ميمد مي باشد .

  : عبرا 
معروفيت اين شهر بواسطه وجود دير مار اليا  در آ  است . معروف است اين شهر مقر 

آ   اصلي كليساي كاتوليك رو  در لبنا  بدوده اسدت و تعددادي از پترهداي كاتوليدك در     
 مدفو  هستند .

  : كفريا 
 روستايي است كوچك و آرا  كه به سبد بافي شهرت دارد 

  مغدوشه : –درب السيم 
شهر درب السيم بواسطه هواي لطيف و فضاي سبز آ  كه از جنگل هاي صنوبر پوشديده  
شده است و نيز بخاار قدمت تاريخي و وجدود آتشدكده هداي دورا  فينيقدي و غارهداي      

ساي قديميش كه قدمت آ  به قر  شانزدهم بداز مدي گدردد اشدتهار دارد .     باستاني و كلي
كيلومتري اين شهر واقدع شدده و ورودي آ  بدا مجسدمه حضدرت       2مردوشه نيز كه در 

مزين شده به زيبايي اين منطقه مي افزايد . اين شدهر برفدراز   « سيده منظره » مريم به نا  

                                                 
1 Lycien 
 2 Dleureuses 
 3 Starade 
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سدبز چشدم ندوازي برخدوردار اسدت .       بلندي هاي مشرف بر صيدا بنا شده و از فضداي 
مي باشد در دل صخره ساخته شده « كليساي سيده منطره » كليساي اين شهر كه به نا  

است . بنابر اعتقاد مرد  اين شهر حضرت مريم در اين كليسا به انتظار فرزند مصلد خود 
باالخره اينكه  عيسي مانده كه بازگردد و مرد  را به راه راست و تعاليم الهي فراخواند . و

گرفتده مدي   « بوسدفير  » شهرستا  مردوشه بخاار توليد گمب كه از عصارة گل درختا  
 شود شهرت دارد . 

 : صرفند 
كيلومتري جنوب صيدا واقع شده . هيئت باستانشناسي آمريكايي وابسته  15اين شهر در 

و يدا  « صربتا »  آثار شهر باستاني 1172و  1191به دانشگاه پنسيلوانيا در خمل سالهاي 
كه نا  آ  در متو  مصري و آشوري و تورات ذكر شدده را كشدف نمودندد .    « صرفتا » 

اين شهر در حد فاصل  رأ  القنطره و قبر خضر ابوالعبا  در كناره دريا قرار دارد و با 
كيلومتر فاصله دارد و يدك صددمتر از سدطد دريدا فاصدله دارد .       15شهر صرفند حدود 

ي صرفند به اواخر قر  شانزدهم ميمدي باز مي گردد . با مطالعه متدو   قدمت شهر كنون
مكتوب شده ثابت مي « سنحاري  » بدست آمده از آشوريا  كه در زما  پادشاه آشوري 

نيدز آمدده كده    « لوقدا  » شود كه اين شهر از توابع پادشاهي صيدا  بوده است . در انجيدل  
از آ  اسم برده شدده  « صرفت صيدا » ا عبارت حضرت ايليا از اين شهر بازديد كرده و ب

 1است .
سابقه سكونت و مدنيت در صرفند به اواسط هزاره دو  قبل از ميمد باز مي گردد و پاره 
اي از سفرنامه نويساني كه اين شهر را ديده اند در مورد آثدار باسدتاني موجدود در تپده     

 د سخن گفته اند .هاي ااراف آ  نظير ستو  هاي سنگي و آتشكده هاي متعد
به نظر مي رسد كه شهر صرفند يك مركز توليد محصوالت شيشه اي بوده است چرا كده  
در كشفيات باستانشناسي تعدادي از كارگاه هاي شيشه گدري كشدف شدده اسدت . آثدار      

مي باشد كه عبارت از ندذورات  « عشتار » بدست آمده در معبد المكر  كه متعلن به الهه 
باشد معلو  مي گردد كه شهر صرفند با ساير كشورهاي حاشيه درياي وقفيات متنو  مي 

مديترانه بويژه مصدر و جزايدر دريداي اژه روابدط تجداري واقتصدادي داشدته اسدت .از         
مجموعه كشفيات باستا  شناسي در اين شهر ذكر سدنگ نوشدته هداي فينيقدي شايسدته      

ربو  بده هدزاره نخسدت    است. برفراز تپه هاي مشرف برشهر نيز تعدادي گورستا  كه م
قبل از ميمد مي باشد كشف شده كه متأسفانه بسياري از آثدار ارزشدمند موجدود در آ     
علي الخصوص در ايا  جنگ سرقت شده است ولي مقداري از آ  باقي مانده كه از جملده  

                                                 
 ( 29 – 4/25رجو  كنيد به : انجيل لوقا )  1
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آنها يك در دولنگه اي سنگي است كه امروزه در باغ بيمارستا  عمء الدين از آ  نگهداري 
 ود كه ورودي يكي از اين گورستا  ها بوده است .مي ش

  : رأس القنطره 
رأ  القنطره عبارت از يك ساختما  صليبي است كه برفراز يك صخره بنا شده اسدت  و  
در ضلع شمالي صرفند قرار گرفته است . در اين شهر مهمترين بناي تمد  اسممي مقدا   

دت مي دهد وي اولين كسي بدود كده در   ابوذر غفاري قرار دارد و همانطور كه تاريخ شها
 جنوب لبنا   مذه  اسم   را گسترش داده و ترويج نمود .

  : خيزران 
خيزرا  يك شهر توريستي است كه بواسطه داشتن رستورا  هاي متعدد و ماهي تدازه و  

 ديگر غذاهاي دريايي شهرت دارد .

 : عدلون 
كيلومتري  21ذكر كرده است در  1«عدنو  » شهر عدلو  ويا آنطور كه ياقوت حموي آنرا 

كده در   Muutatioapnonumجنوب صيدا واقع شده است . ندا  عددلو  از ريشده التدين آ      
( وارد آمده مشتن شده است . احتمداالً ايدن شدهر    Itineraire De bordeauxراهنماي بورد ) 

درسدت  باستاني هما  است كه برفراز ويرانه هايش رأ  ابوزيد ساخته شده است يعندي  
در هما   زماني كه صرفند برفراز ارتفاعات ساخته شده بوده. از جملده مهدم تدرين آثدار     

 باستاني موجود در اين شهر موارد ذيل قابل ذكر است .
 غارهاي مربوط به دوران عصر حجر  -1

در اين شهر كوچك يكي از مهمترين آثار مربو  به دورا  حجر كده در لبندا  يافدت مدي     
در اواخر قر  نوزدهم ميمدي كشف شده است و آ  عبارت از دوغار شود قرار دارد كه 
شهرت دارند . وجود اين دو غار ثابت مي كند كده سدابقه   « مراره البزاز » است كه به نا  

حيات و زندگي انساني در اين شهر از ابتداي عصر حجدر تدا دورا  حجدري ندوين ادامده      
ي كه اين دو غار در آ  تعبيه شده است آثدار  داشته است . عموه برآ  اخيراً برفراز تپه ا

 ديگري نيز كه مربو  به دورا  حجر و مس مي باشد كشف گرديده است .
 
 گورستان ها و مدافن :  -2

تعدادي زيادي از جهانگرداني كه از شهر عدلو  ديدار كرده اند به وجود گورستا  هدايي  
ده است ولي متأسفانه روي اين در اين منطقه اشاره كرده اند كه در دل صخره ها كنده ش

گورستا  ها مطالعات باستا  شناسي و حفاري هاي الز  براي كشف حقاين تداريخي آ   
صورت نپذيرفته است . به نظر مي رسد كده وجدود ايدن گورسدتا  هدا نشدا  از مراحدل        
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تاريخي بسيار كهن كه از عصر آهدن ) هدزاره نخسدت قبدل از مديمد ( آغداز و تدا دورا         
دامه داشته است دارد . پاره اي از اين گورستا  هداي كهدن داراي چداه و اتاقدك     بيزانس ا

هاي مخصوص دفن مردگا  است و پاره اي ديگر فقط بصورت يك حفره ساده كه در دل 
صخره كنده شده است مي باشند ولي عمدة گورستا  هاي موجود در اين منطقه متشدكل  

 ديوار احااه شده است . از يك غرفه چهار گوش مي باشد كه بوسيله سه
 

  : خرايب 
كيلومتري جنوب صيدا واقع شده و اي عمليات حفاري انجا  شده در اين  29اين شهر در 
آثار باستاني عديده اي در آ  كشف شده كده يكدي از مهمتدرين آنهدا      1149شهر به سال 

مشخص متر كه با مطالعه روي بقاياي آ   9/12× 11ساختما  مربع شكلي است به ابعاد 
اسدت . ايدن   « ايدزيس   –عشدتار  » متعلن به الهه « كر   »گرديده كه اين بنا در واقع معبد 

معبد داراي سه قربانگاه سنگي است كه روي آ  تصوير خورشيد و ماه كنده كاري شدده  
است . از ديگر كشفيات اين منطقه ظروف سفالين متعددي است كده روي بعضدي از آنهدا    

« تحوت » و الهه « بس » كل زني كه گل لوتس در دست دارد و الهه تصوير الهه مادر به ش
به شكل ميمو  نقش بسته شده است . از ديگر كشفيات با ارزش در اين منطقه سكه هايي 

 115و  112است كه نا  شهر صور بر آ  ثبت شده و قدمت آ  به اوايل قر  دو  ميمد ) 
 ( باز مي گردد .

 

 «ان منطقه جزين و جبل الريح» 
 جدول راهنماي شهرهاي منطقه جزين و جبل الريحاني 

 
فاصله از  نا  شهر

 پايتخت
فاصله از 
 مركز استا 

فاصله از 
 فرمانداري

ارتفا  از سطد 
 دريا

 ويژگي هاي تاريخي و هنري و ابيعي

 آبشارهاي ابيعي و گردشگاه تابستاني متر 151 مركز فرمانداري 31 71 جزين 
 گردشگاه تابستاني  متر  851 5 31 74 بكا سين  
 گردشگاه تابستاني  متر  851 7 31 74 بنواتي  

 وجود يك دير قديمي  متر  811 7 31 74 مشموشه 
 گردشگاه تابستاني  متر  111 1 27  91 رو  
 قلعه دورا  صليبي و درياچه مصنوعي  متر  541 12 21  92 انا   
 آثار دورا  فينيقي  - 22 11 52 لبعا  
 آثار فينيقي و كليساي قديمي يوهنا متر  311 23 7  51 فر جرهك

 ييمق  متر  1151 8 37 81 كفر حونه 
 ييمق  متر  1151 13 43 89 عرمتي 
 ييمق متر  811 19 49  81 الريحا  
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 ييمق متر  811 21 51 14 العيشيه  
 ييمق متر  411 25 31  82 الجر من  

 ييمق  متر 111 19 49  81 مليخ  
 ييمق متر  851 17 45 88 اللويزه 
 ييمق متر  411 21 21 93 جرنا يا  

 
 شهر جزين 
كيلومتري صيدا واقع شده و بده عندوا  يكدي از مهتدرين گردشدگاه هداي        32اين شهر در 

تابستاني لبندا  معروفيدت دارد و بدراي همدين ندزد  گردشدگرا  و خدود مدرد  لبندا  از          
واقدع شدده و   « تومدات نيحدا   »دار است . اين شهر در دامنده كدوه   محبوبيت بااليي برخور

است و اين « غار فخرالدين » پوشيده از صنوبر مي باشد . يكي از مظاهر ابيعي اين شهر 
غار را بدين سب  به اين نا  خوانند زيرا امير فخرالدين در هنگا  جنگ با عثمانيدا  در آ   

غار اسير كردند و بده آسدتانه بردندد قبدل از وي      غار مخفي شده و عثمانيا  او را در اين
پدرش نيز به همين خاار بدا  غار پناه برده بود و در همانجدا فدوت كدرده بدود . جدزين      
شهري است كهن كه حاوي  آثار باستاني زيادي مربو  به دورا  صليبي و اسممي است 

 كه  مهمترين اين آثار عبارتند از : 
 ناي راهبه هاي آنتونيه مي باشد .دير مارآنتونيو  كه محل سك .1
 سراي جزين  .2
 قصر دكتر فريد سرحال كه آثار ارزشمند تاريخي زيادي را در خود دارد . .3

وجه اشتهار ديگر اين شهر صنعت  چاقوسدازي  و خنجرسدازي و نيدز قاشدن و چنگدال      
 مزين به تذهي  كاري است. 

 منطقه صور
 

 جدول راهنماي شهرهاي صور 
 فاصله از نا  شهر

 پايتخت
فاصله از 
 مركز استا 

فاصله از 
 فرمانداري

ارتفا  از سطد 
 دريا

 ويژگي هاي تاريخي و هنري و ابيعي

 آثار فينيقي و رو  باستا  و بيزانس و اسم   ساحلي  مركز فرمانداري 42 85 صور  
بدددددرب رأ   

 العين  
 آثار رو  باستا   ساحلي   5 47  11

 بيزانسي و مقامات ديني آثار  111 11  52  15 القليله 
 قلعه صليبي  351 18 59  11 شمع 
 بقاياي ابنيه فينيقي  211 11 48 11 حناويه
 آثار مسيحي و مقامات آ   311 13 52 15 قانا

 بقاياي دير باستاني  351 19 55 18 دير عامص  
 بقاياي آثار فينيقي و مقا  عثماني  51 15 42 89 تل المعشوق  
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 بقاياي آثار صليبي  51 5 45 88 برج شما لي  
 آثار ماروني ) گورستا  ها ( 251 11 57 111 دبعال  
 توريستي  311 18 59 11 جويا 

ديدددر كيفدددا /  
 مارو  

 قلعه صليبي  411 29 94 117
 

 
 

 صور :
كيلومتري جنوب بيروت واقدع   81شهر صور كه امروزه به شكل جزيره كوچكي است در 

متر از ساحل دريا فاصله داشته و  711ر روزگارا  پيشين حدود شده است . اين جزيره د
ملك حيرا  اول در قر  دهم ميمدي آنرا به جزيرة كوچكي كه در جوارش واقع شده بدود  

متر مربع  579111متصل نمود تا به مساحت آ  بيفزايد و بدين ترتي  مساحت آ  بالغ بر 
ندند داراي دو اسدكه شدمالي و جندوبي    نيز مي خوا« صورو » گرديد . شهر صور كه آنرا 

بود . در اسكله شمالي آ  كه كوچكتر بوده و امروزه نيز بده همدا  صدورت بداقي اسدت      
ماهيگيري رواج داشته و در اسكله جنوبي آ  دو آبگير بوده كه اول ضلع آ  هشت متدر  

مداه در  قبل از ميمد پس از آنكه اين شهر را هفدت   332بوده است . اسكندر كبير به سال 
محاصره داشت از ارين خشكي  به تصرف خويش درآورد . به نظر مي رسدد سددي را   
كه اسكندر در اين شهر بنا نهاده و از آ  براي آبرساني به شهر استفاده مي بدرده اسدت   
امروزه در مكا  اصليش باقي مانده است . ايدن سدد كده از ابتدداي عصدر روميدا  بدراي        

ه مي شده و از چشمه هاي رأ  العين ترذيه مي شده است آبرساني به شهر از آ  استفاد
پادشاه وقت صدور بدراي   « ابي ملكي  »امروزه در شهر صور باقي است و در نامه اي كه 

فرعو  نگاشته بوده آمده كه مردا  جنگجوي او از راه خشكي به سمت آ  سد رفته اند تا 
 آب جزيره را تأمين نمايند . 

ا  دارد در دشتي سرسبز واقدع شدده و از جهدت جندوب برتدل      ن« اوشو  »صور بري كه 
رشيد يه قرار گرفته است . اين قسمت از صور هما  است كه باسدتا  شناسدا  معتقدندد    
برفراز ويرانه هاي شهر كه بدست اسكندر تخزي  شده بنا شده اسدت . مرزهداي ابيعدي    

ب و كوههدا و  اين شهر تدا رود قاسدميه از سدمت شدمال و رأ  االبديس از سدمت جندو       
 ارتفاعات مقابل صور از سمت شرق امتداد داشته است .

 قبدل از مديمد تأسديس شدده اسدت ،       2951مطابن با روايت هرودوت اين شهر بده سدال   
هرودوت خود اين شهر را در قر  پنجم قبل از ميمد زيارت كرده است ، آثار بدست آمده 

اره دو  قبدل از مديمد بدازميگردد . ندا      از اين شهر نيز نشا  مي دهد كه قدمت آ  به هز
صور براي اولين بار در نفرين نامه هاي مصري كه مربو  به قر  دوازدهم قبل از ميمد 
است ذكر شده در اين متو  كلمه صور و اوشو در مقابل جزيرة صور و صور بري درج 
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از مسدتعمرات  گرديده است . رسا ل بدست آمده از تل العمارنه نيز بيا  مي كند كه صور 
مصر بوده است . اما اين امر مانع از شكوه و مجد صور در آ  روزگارا  نبوده اسدت و  
» حتي در تاريخ آمده كه پادشداه صدور قلعده و قصدر خدود را در رديدف قلعده و قصدر         

 مي دانسته است .« اوگريت 
 در هزار نخست قبل از ميمد  شهر صور در واج شدكوفايي و مجدد و عظمدت خدود قدرار     
داشته و يكي از مهمترين شهرهاي ساحلي فينيقيا  بوده است و با همسايگا  خود روابط 
مستحكمي را برقرار كرده بوده و سهم بسزايي در زمينه تأمين مواد اولية ساختما  قصر 
اورشليم و پيكرة عظيم آ  داشته است . اما در زمينه توسعه روابط با كشورهاي واقع در 

د گفت كه صور با الرناكدا در قبدر  تدا كشدورهاي حدوزه اقيدانو        سواحل مديترانه باي
االس نيز پيوند داشته است كه در سايه اين روابط بسدياري از بنددرگاه هدا كده بعدداً بده       
شهرهاي آباداني تبديل شدند تأسيس شد كه مهمترين آنها قرااجه در تونس و غددير در  

هميدت وميدزا  رشدد و شدكوفايي شدهر      اسپانيا قابل ذكر است . براي پي برد  به درجه ا
( اشاره  82و  72صور همين قدر بس كه به نص وارد آمده در تورات ، باب نبي حزقيال ) 

 نما يم آنجا كه مي گويد :
و  …يا صوراتك قلت انا كامله الجمال تخومك في قل  البحار وبدا ندوب اكملدوا جمالدك     » 

  …ت مجدد عظديم فدي قلد  البحدا ر     و قدد امدت ت و صدرت ذا    …جزا ر كثيره تجار يديك 
بخروج سلعك من البحار اشبعت شعوباً كثيرين، و بكثره اموالك و بعضا عك اغنيت ملوب 

 «االرض
اي صور تو گفتي كه در زيبايي كاملي و در قل  درياها جاي گرفته اي و ايدن زيبا يدت را   

ياهدا بدودي و   و جزاير فراواندي را در دسدت داري و همدواره در دل در    …افزو  مي كند 
با خدارج شدد  كاالهايدت از درياهدا امدت هداي        …خود را آكنده از مجد و عظمت كردي 

فراواني را سير كدردي و بدا امدوال و ثدروت هداي وافدرت پادشداها  زمدين را ثروتمندد          
 « نمودي.

 
قبل از ميمد كه فينيقيه به صورت يك مستعمره براي  94با سقو  دولت سلوكيا  به سال 

مستعمرة سديفيرو  گشدت و بده عندوا       211اني درآمد شهر صور به سال سوريه روم
يكي از پايتخت هاي رومي كه سدوريه را نيدز شدامل مدي شدد برگزيدده شدد . در دورا         
بيزانس شهر صور مجد و عظمت خود را حف  نمود و صنايع آ  مانند حرير و ارغوا  و 

دسدت آمدده و حفداري هداي     شيشه به اوج اشدتهار خدود رسديد . بدا مطالعده مكتوبدات ب      
باستانشناسي چنين ثابت مي شود كه شهر صدور در آ  دورا  بده اوج شدكوفايي خدود     
دست يافته بوده و بسياري از بناهاي زيبا در اين دورا  ساخته شدده اسدت كده از جملده     

 آنها مي توا  به كليساي بنا شده بدست قديس پوال  اسقف وقت صور اشاره كرد .



 91 

دي شهر صور بدست قواي مسلما  به فرماندهي شرحبيل بن حسنه در ميم 935به سال 
زما  معاويه فتد گرديد و بدا سداخت و سدازهايي كده توسدط مسدلمانا  در ايدن منطقده         
صورت پذيرفت . شهر صور يك چهره اسممي بخود گرفت مضافاً به اينكه اولين ناوگدا   

ين شهر تجهيز گرديد و فااميا  دريايي مسلمانا  كه به جزاير قبر  حمله ور شدند در ا
نيز به سهم خود در تجهيز اين شهر به ديوارها و قم  مستحكم كوشيدند كده وجدود ايدن    
ديوارها و باروها باعث شد كه قواي صليبي  با تمش بيشدتري ايدن شدهر را بده تصدرف      

فتد  ميمدي 1124خود در آورند يعني آنها توانستند پس از پنج ماه محاصره آنرا به سال 
نمايند . در خمل اين سالها نيز شهر صور به عنوا  يكي از منداان اسدتراتژيك و سدخت    
نفوذ قد  و اورشليم شناخته شده بود . پس از صليبيا  نوبت به عثمانيا  رسيد كده بدر   
اين شهر تسلط يافته و حمكروايي كنند و علي رغم اينكده حضدور دول اسدممي در شدهر     

ظه اي را به خود اختصاص داده ولي آثار اسممي زيدادي در  صور مدت زما  قابل ممح
اين شهر به چشم نمي خورد مگر پاره اي از بازارها و منازل مسكوني نظير بيت المملوب 

كده امدروزه جدز    « ابدو   »و بيت بارود و بيت ح  اهلل و چند كاروانسرا مانند كاروانسراي 
ندين پل و ستو  و باالخره كاروانسراي ويرانه هاي آ  چيز ديگري باقي نمانده است و چ

االشقر كه امروزه از آ  به عنوا  يك مؤسسه تجاري استفاده مدي شدود . ويژگدي بدارز     
ساختار شهري صور كنوني داشتن كوچه هاي سنگ فدرش شدده و داال  هداي سدنگي و     
بازارهاي قديمي و خيابا  هاي باريك و مسقف و مجهز به  پل هاي سنگي و باالخره يدك  

 بندرگاه كوچك ماهيگيري اما فعال و پر رفت و آمد آ  مي باشد .
 

 آثار تاريخي صور
 آثار البص ) صور بري (  -1

 مدافن و گورستان ها :
گورستا  هاي رومي و بيزانسي موجدود در ايدن شدهر مربدو  بده قدرو  دو  و ششدم        
( ميمدي است كه در دو ارف جاده اصلي صور از سمت قدو  النصدر ) اداق پيدروزي     
واقه شده است . اين جاده با سنگ هاي مربو  به دورة رو  باستا  سنگ فدرش شدده و   
در هر دو ارف داراي ستو  هاي سنگي بلندي مي باشد . از ديگر آثار باسدتاني موجدود   
در اين منطقه آتشكده هاي سنگ مرمري آ  است كه سبك معمداري آ  تركيبدي اسدت از    

 سبك يوناني و روايات هومري .
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 قوس النصر ) طاق پيروزي (
ااق پيروزي از جمله مظاهر باستاني قرو  دو  و سو  ميمدي اسدت كده قسدمتي از آ     

متر است و ستو  هاي دو ادرف آ    21ويرا  شده است . ارتقا  اين ااق سنگي بالغ بر 
 از ارتفا  ااق كوتاهتر مي باشند .

 
 قنات آب 

شده و امروزه قسمتي از آ  باقي مانده است اين قنات در ضلع جنوبي ااق پيروزي واقع 
و اخيراً قسمتي ديگر از آ  كه در مدخل ااق پيروزي واقع شده كشف گرديده است . اين 
قنات از رأ  العين سرچشمه مي گيرد و به سمت شمال در جريا  بوده و بده شدكل يدك    

تدل  » ف در درجه از شمال به سمت غرب منحرف مي گردد كه اين زاويه انحدرا  11زاويه 
واقع شده است و اي يك مسير مستقيم به صدور مدي رسديده اسدت . مسدير      « المعشوق 

 كامل اين قنات تا قر  گذشته نيز بطور كامل قابل رؤيت بوده است .
 

 ميدان اسب دواني 
متدر اسدت . و از    91×  481اين ميدا  در جنوب معبر رومي واقع شده و انددازه ابعدادش   

دواني رو  باستا  محسوب ميشدده كده امدروزه آندرا در اختيدار       بزرگترين ميادين اس 
داريم . اين ميدا  با سه رديف پلده كدا  سدنگي سديزده رديفده احااده شدده كده ظرفيدت          

نفر بوده است . اين سه رديف پله كا  برستو  هاي سدنگي قطدوري    31111گنجايش آ  
تعدددي تعبيده شدده كده در     استوار گشته كه در ميا  اين ستو  ها انبارها و دكا  هداي م 

 قسمت فوقاني آنها ورودي ميدا  قرار دارد .
 
 
 آثار جزيره  -2

در جزيره صور آثار باستاني متعددي كشف شدده كده مربدو  بده دورة رو  باسدتا  و      
 بيزانس مي باشد كه مهمترين آنها از اين قرارند :

 : ) معبر رومي ) الشارع الروماني 
و بيدزانس بده عندوا  يكدي از خيابانهداي اصدلي  مدورد        اين معبر در دورا  رو  باستا  

استفاده قرار مي گرفته كه امروزه بقاياي آ  با سنگ فرش هاي به يادگدار ماندده اسدت .    
سنگ هاي كف اين معبر  مربو  به هما  دو دورا  پيش گفته است. رواق هاي دو ادرف  

ر سدتو  هداي   اين معبر نيز داراي ستو  هداي مرمدرين سدبز رندگ اسدت كده داراي سد       
 كورنيشي است . اين معبر به اسكله جنوبي شهر منتهي مي گردد .
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 : الحلبه 
حلبه در شمال خيابا  اصلي صور قرار دارد . حلبه ورزشگاهي است مرك  از پنج پلكدا   
كنده شده در دل صخره كه در جوار آ  مجموعه اي از آب انبارهاي متعدد واقع شده كده  

 نگ سفيد به يكديگر متصل شده اند .با ديوارهاي پوشيده از س

 : الحي السكني 
الحي السكني ما بين اسكله شهر و حلبه واقع شده است و خانه هاي مسكوني كاشي كاري 

 شده آ  نمونه اي است از هنر معماري باستاني .

 : حمامها 
در ضلع جنوبي خيابا  اصلي چند حما  مربو  به دورا  رو  باسدتا  كشدف شدده كده     

متر است . امروزه  جز قسمت تحتاني اين حما  ها چيز ديگدري   31×  41بعاد آنها اندازه ا
از آ  باقي نمانده كه عبارت است از چند سرداب و ستو  هاي آجري كه به شكل استوانه 

 اي ساخته شده و مجهز به منافذي جهت جريا  هواي گر  در حما  است .

  ميدان عمومي( Agora )  : 
جنوبي حما  هاي ياد شده واقع است . اين ميدا  برفراز ويرانده هداي    اين ميدا  در ضلع

يك ساختما  مربع شكل بناشده كه احتماالً در روزگارا  پيشين آنرا بده مثابده يدك رواق    
در برگرفته بوده كه امروزه به غير از ضلع شماليش  چيز ديگري از آ  باقي نمانده است 

اوتي وجود دارد عده اي معتقدند كده ايدن امداكن در    . درباره اين ساختما  ها نظريات متف
 اصل بازار بوده و بعضي ديگر معتقدند كه يك استاديو  ورزشي بوده است .

واقدع شدده كده    « سا  پوال  » كمي دورتر از  شهر رومي داخل جزيره كليساي بيزانسي 
است و امروزه قدمت آ  به قر  پنجم ميمد باز مي گردد . اين كليسا كه اخيراً كشف شده 

بين دو ساختما  جديد واقع شده است  يگانه ساختما  ديني دورا  بيزانس است كه كف 
آ  با مرمر سنگ فرش شده و اين در حالي است كه ابنيه مدذهبي مربدو  بده ايدن دورا      
عمدتاً با كاشي سنگ فرش مي شده اند . در اين كليسا پاره اي از سرستو  هاي مطم بدا  

 زيبا نيز كشف گرديده است . كنده كاري هاي
 
 كاتدرائيه صليبي  -3

ميمدي ساخته شده و تا قرو  گذشدته نيدز بداقي بدوده اسدت . امدا        1127اين بنا به سال 
امروزه چيزي جز پي هاي  آ  باقي نمانده است كه از جنس سنگ گرانيدك سداخته شدده    

باشد . يكي در وسدط  متر مي باشد و داراي سه مجاز مي  22×  71است . اندازه ابعاد آ  
و دوديگر در كناره ها . در اين بنا پادشاها  مسيحي تاج گذاري مي نموده اند و امپراتور 
فردريك باربورو  در آ  به خاب سپرده شده است . سازما  ملل متحد در قطع نامه اي 
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ميمدي آنرا صادر نموده است ايدن بندا را جدزو ميدراث      1171كه به سال  451به شماره 
 نگ جهاني قلمداد نموده است .فره
 

 شهرها و روستاهاي صور
 برك رأس العين  -1

معروفيدت دارد  « آبارسليما  » برب رأ  العين ، يا آنگونه كه در ميا  مرد  آ  منطقه به 
كيلومتري جنوب صور واقع شده است . قدمت اين شهر به دورا  فينيقي ها باز مدي   5در 

سدپاهيا  خدود را بده    « شلمناصر پنجم » مده كه گردد  و در سنگ نوشته هاي آشوري آ
قبل از ميمد مكلف نموده  725حف  و حراست از اين شهر در زما  محاصره اش به سال 

كده  « برب » است اما اين شهر در اول تاريخ ويرا  گشته است . وجه تسميه اين شهر به 
بدوده كده چهدار     جمع بركه مي باشد آ  است كه قنوات وبركه هاي متعدددي در آ  واقدع  

بركه آ  نسبت به بقيه برزگتر واصلي تر بوده است . دو بركده از چهدار بركده در سدمت     
معروف بوده اندبه اين « برب الصفصاف » جنوب قرار داشته كه كوچكتر بوده اند  به نا  

دليل كه محيط اارافشا  آكنده از درخت صفصاف بوده است .بركه بزرگتر كده در ضدلع   
قع شده به نا  بركه العراويه خوانده ميشدود ايدن بركده كده بشدكل هشدت       جنوب غربي وا

نيز خوانده ميشود و باالخره چهارمين  بركه در سمت « بركه عشتار » ضلعي است به نا  
 خوانده مي شود. « بركه سيده » غرب نزديك ساحل دريا واقع شده و به نا  

 القليله : -2
رد به واسطه داشتن آثار باسدتاني مربدو  بده    اين شهر كه در ده كيلومتري صور قرار دا

دوره روميا  از اهميت خاصي برخوردار است كه از جمله اين آثار مدي تدوا  بده سدتو      
هاي گرانيتي و سرستو  هاي تاج گونه و زمين هاي كاشي كاري و اشكال صلي  مربو  

نمدود .   به دوره بيزانس و يك آب انبار سنگي بزرگ كه در دل صخره كندده شدده اشداره   
ديگر وجه اشتهار القليله در اين است كه آرامگاه حضرت عمرا  پدر حضرت مريم در اين 

متر   75×  15شهر واقع شده است . اين آرامگاه مستطيل شكل مي باشد و اندازه ابعادش 
 بوده و داراي يك گنبد و ضريد است .

 شمع : -3
رخين و باستا  شناسدا  مدي   اين شهر بخاار وجود آثار باستاني در آ  مورد عنايت مو

باشد . علت نامگذاري اين شهر به شمع وجود آرامگاه حضر شمع و يا شمعو  در آ  مي 
باشد كه اين آرامگاه از جمله آثار باستاني آ  است . از ديگر آثار باستاني اين شدهر مدي   

احااده  توا  به قلعه صليبي آ  اشاره كرد كه بر فراز تپه مشرف به شهر بنا شده و بدا  
كامل دارد . اين قلعه از سنگ ساخته شده و داراي چاه هاي متعدد آب و برج هاي نگهباني 

 است .



 95 

 عين بعال  -4
كيلومتري جنوب صور واقع شده است . اين شهر داراي مسجدي است كه  7عين بعال در 

ساخته شدده بدوده و ندا  ايدن     « بعل » ستو  هاي آ  متعلن به معبدي است كه ويژه الهه 
ر نيز از نا  همين الهه گرفته شده است . ديگر اثر باستاني موجدود در ايدن شدهر يدك     شه

آتشكده است كه از سنگ گچ بنا شده كه اين آتشكده بزرگترين آتشدكده اي اسدت كده در    
لبنا  كشف شده است . ارتفا  اين آتشكده بالغ بر شدش متدر اسدت و قاعدده آ  بدر سده       

نيز قرار دارد كه مشخص « حيرا  » ين آرامگاه قبر ستو  ضخيم استوار شده است . در ا
نيست آيا حيرا  هما  پادشاه صور در قر  دهم قبدل از مديمد اسدت و يدا حيدرا  همدا        
مهند  معاصر اوست كه سازنده مجسمه سليما  است . اما آنچده كده مسدلم اسدت ايدن      

ي گردد . ارنست رندا   است كه قدمت اين آرامگاه به قبل از هزاره اول قبل از ميمد باز نم
در اين آرامگاه اتاقكي را كشف كرد كه در دل صخره كنده شده بوده است ولي ارتبا  آ  

 با قبر حيرا  مشخص نيست .
 مناويه  -5

اين شهر در يازده كيلومتري صور واقع شده و داراي آثدار باسدتاني متعدددي اسدت كده      
 مربو  به دوره فينيقيها مي باشد .

 قانا -6
كيلومتري صور واقع شده و بنا به روايتي اولين معجزه حضرت مسيد در اين  13قانا در 

شهر بوقو  پيوسته است )البته منظور از معجزه نخست بندا بدر اعتقداد مسديحيا  تبدديل      
مقدا   » نمود  آب به شراب است(. برفراز يك تپه مشرف به شهر يك مقا  ديندي بده ندا     

ستو  ها و سنگ هاي بزرگدي كده در اادرافش     واقع شده است و بواسطه وجود« الجليل 
واقع شده چنين به نظر مي رسد كه اين مقا  بر ويرانه هاي يك معبد قديمي ساخته شدده   
است . در كنار اين صخره هاي غاري وجود دارد كه بنابر اعتقاد اهدالي منطقده  حضدرت    

سداله روز تولدد   مسيد از شر دشمنا  خود بدا  پناه آورده بوده و مرد  اين منطقده هدر   
 حضرت مسيد را در آ  جشن مي گيرند .

در ضلع شمال غربي اين شهر صخره هاي مرتفعي وجود دارد كده بدر بدنده آنهدا پيكدره      
هايي به شكل انسا  تراشيده است كه قدمت آ  به دورا  رو  باستا  باز مي گردد . اين 

 انش مي باشند .عدد مي باشد بنابر اعتقادي حضرت مسيد و يار 13پيكره ها كه 
 تل المعشوق  -7

واقع شده و بر سر راه جويا ، تبنين قرار دارد . « البص » كيلومتري شرق  5/1اين تپه در 
اين تپه صخره اي اكروپل مانند است كه ارنست رنا  با تحقيقاتي كه روي آ  انجدا  داده  

اي يدك مقدا    پاره اي از مدافن سنگي كوچك را در آ  كشف كرده است . اين صدخره دار 
ديني مي باشد كه به شكل اتاقكي مربع شكل و مسقف به يك گنبدد اسدت و قددمت آ  بده     
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قر  هجدهم باز مي گردد . در اين مقبره پيكر شيخ عبا  محمد كه يكي از عرفاي منطقده  
 بوده مدفو  است .

 برج شمالي  -8
ت آ  بده دورا   اين شهر در جوار تل المعشوق قرار دارد و در آ  بقاياي يك برج كه قدم

صليبيا  باز ميگردد واقع شده. با تحقيقات انجا  شده روي ايدن بدرج تعددادي مددفن كده      
قدمت آنها به قر  دو  ميمدي باز مي گردد كشف گرديده كه يكي از آنها را به موزه ملي 

 بيروت منتقل كرده اند .
 
 
 دبعال  -9

تصادفي يكي از كشاورزا   اين روستا در شمال شرق صور واقع شده است . اخيراً بطور
مقبدره در آ    39منطقه يك معبد رومي را در آ  كشف نمود كه پس از تحقيقات روي آ  

كشف گرديد كه همگي در دل صخره كنده شده بودند و با تصداوير و كندده كداري هداي     
 متنو  مزين شده بودند .

 جويا – 11
» يكي از پيامبرا  الهي بده ندا     كيلومتري صور قرار دارد . در اين شهر مقا  19جويا در 
 واقع شده است .« غار بزاز » و چند مسجد و يك غار به نا  « نبي صيا  

 دير كيفا ) مارون ( -11
اين روستاي كوچك كه محل كشت تنباكوست داراي يك قلعه مربو  به دورا  صليبي به 

د ايدن قلعده عدده    است كه در ضلع غربي آ  واقع شده و بواسطه وجو« قلعه مارو  » نا  
خوانده اند . قلعه ياد شده به شكل مستطيل است « مارو  » اي نا  اين روستاي كوچك را 

متر است و بوسيله باروهاي بلند محصور شده است و در  2511×  411و اندازه ابعادش 
چهارگوشه داراي چهار بدرج نگهبداني اسدت كده همچندا  پابرجاسدت ايدن قلعده برفدراز          

برج كه محل استقرار تيراندازا  بوده است مدي باشدد و بداالخره     1اراي ديوارهاي خود د
 اينكه در داخل اين قلعه چاه هاي آب و دهليزهاي متعدد و چند گنبد مي باشد .

 منطقه بنت جبيل
 جدول راهنماي شهرها و نواحي 

 بنت جبيل 
فاصله از  نا  شهر

 پايتخت
فاصله از 
 مركز استا 

فاصله از 
 فرمانداري

ا  از سطد ارتف
 دريا

 ويژگي هاي تاريخي و هنري و ابيعي

 بازار  –مسجد قديمي  851 مركز فرمانداري 78 122 بنت جبيل 
مسجد  –چشمه سنگي قديمي  –غارهاي متعدد  751 9 77 121 الطيري 

 قديمي 
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 بقاياي آثار صليبي  711 8 73 119 برعشيت 
 ي قلعه مربو  به دورا  صليب 911 11 71 113 شقرا

 غار البزاز –مصمي قديمي  911 17 95 118 ديرانطار
 قلعه صليبي  951 12 91 112 تبنين

 گردشگاه تابستاني  811 8 83 129 عين ابل  
 بقاياي آثار باستاني  911 14 81 132 دبل 

 گردشگاه تابستاني  711 14 92 115 حاريص 

 
 بنت جبيل  -1

تپه اي مشرف بر وادي كده منتهدي بده رمديش     اين شهر مركز منطقه بنت جبيل است و بر 
ميباشد در نزديكي  مرزهاي جنوب لبنا  واقع شده است. در دورا  حكومدت آل الصدرير   
اين شهر مركز منطقه بوده و داراي يك مسجد است كه قدمت آ  به قر  نوزدهم مديمدي  

راسر منطقه باز مي گردد . بارزترين ويژگي اين شهر پنج شنبه بازار آ  است كه كسبه س
 در آ  حضور مي يابند و مرد  براي خريد مايحتاج خود به آنجا روي مي آورند .

 الطيري  -2
اين شهر در شش كيلومتري شمال غربي بنت جبيل به سمت تبنين واقدع شدده و از جملده    
آثار باستاني موجود در اين شهر غارهاي محفور در دل صخره و نيز چشدمه سدنگي آ    

 خوانده مي شود ، قابل اشاره است .« بكرسي الملك »   كه نزد اهالي به نا
 برعشيت  -3

برعشيت در دل مزار  تنباكو و توتو  قرار گرفته است و به واسطه داشتن غارهاي حفدر  
شده در صخره و گورستا  هاي باستاني و چاه هاي آب شهرت دارد . احتماال اين مكدا   

 خوانده مي شده .« الحاره » قبمً به نا  
  شقرا -4

اين شهر كوچك در يازده كيلومتري شمال شرقي بنت جبيل واقع شدده و ويژگدي متمدايز    
آ  كاخ ها و خانه هاي وسيع آ  است . اين شهر يك شهر باسدتاني اسدت و مانندد ديگدر     
شهرهاي باستاني لبنا  داراي گورستا  هاي كهن كه در دل صخره ها تعبيه شدده اندد و   

ست ميباشد. در اين شدهر قلعده كدوچكي بده ندا  قلعده       مربو  به فرو  و اعصار گذشته ا
روبيه وجود دارد كه برفراز يك تپه مشرف به شهر بنا شده است . بنابر يك قول نا  ايدن  

مشتن شده است و قدمت آ  به دورا  صليبي بداز مدي     ( Dubois )قلعه از لف  فرانسوي 
ا  اين قلعده چندين اسدتنبا     گردد و با مطالعه ديوارها و ستو  هاي بكار رفته در ساختم

مي شود كه اين قلعه برفراز ويرانه هاي يك معبد رومي بنا شده است. اين قلعده مسدتطيل   
شكل از سه ابقه تشكيل مي شده كه ابقه بااليي آ  در زما  جنگ با اسرا يل ويرا  شده 
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نكه ايدن  ولي دو ابقه ديگر كه مشتمل بر اتاقك هاي متعدد است برجاي مانده و باالخره اي
 قلعه داراي چاه هاي آب فراوا  است .

 ديرانطار -5
اين شهر باستاني داراي بسياري از ابنيه و آثار باستاني و چاه هايي است كه در دل سنگ 
حفر شده و امروزه نيز از آنها استفاده مي شود . در قسمت مرتفع ايدن شدهر صدخره اي    

مدي  « نمازگداه پيدامبر   » و يدا   «مصدلي النبدي   » مسطد به چشم مي خورد كه مرد  آندرا  
خوانند . بر روي اين صخره فرو رفتگي هايي به شكل دو كف دسدت و دو زاندو و جبدين    
انسا  به چشم مي خورد كه نشا  از سجده گاه دارد . اخيراً در كنار اين صخره مسجدي 
 بنا شده كه مرد  به قصد تبرب بدا  مسجد مي روند و نماز اقامده مدي كنندد . در جندوب    
غربي اين شهر غاري ابيعي وجود دارد كه به مانند غار جعيتاست . درو  اين غار قندديل  

 هاي سنگي كه عمر آنها بالغ بر هزارا  سال است وجود دارد .
 تبنين  -9

كيلومتري بنت جبيل واقع شده . آنچه باعث مشهور شد  اين شهر گشته  12اين شهر در 
اسدت مدي باشدد . ايدن قلعده در اوا  قدر        وجود يك قلعه كه مربدو  بده دورا  صدليبي    

بنا شده است « هوگ دي سا  اومير » ( بدست حاكم وقت ابريا  1114دوازدهم ميمدي ) 
نهاده بدوده اندد .    (Toron )«   تورو  » و بدا  سب  كه برفراز تپه واقع شده بود نا  آنرا 

اينكه بارها و بارهدا در   مساحت اين قلعه بالغ بر دوهزار متر مربع مي باشد .  و علي رغم
اي قرو  و اعصار دست خوش ويراني گشدته ولدي همچندا  عناصدر معمداري روزگدار       
نخستين خود را حف  نموده است . برج هاي اين قلعه به شكل مربع و نيم دايره مي باشد 

 و هنوز قسمتي از پل سنگي كه رابط بين دو برج آ  بوده باقي مانده است .
 عين ابل  -7

كيلومتري جنوب غربي بنت جبيل واقع شده و بواسطه آب و هواي لطيف و  5ر اين شهر د
ابيعت زيبايش به عنوا  يك گردشگاه تابستاني مورد استقبال قابل ممحظه مرد  سراسر 

 لبنا  قرار گرفته است .
 دبل  -8

كيلومتري بنت جبيل قرار گرفته و از جمله آثدار باسدتاني موجدود در آ      14اين شهر در 
ا  هاي كهني است كه در دل صخره كنده شده اند و نيز يك ساختما  قدديمي بدر   گورست

مي گويند و باالخره يدك مقبدره   « ويرانه اميه » و يا « خربه اميه » فراز تپه كه اهالي بدا  
 « .غار نبي حازور » قديمي به نا  
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 حاريص  -1
« العدين  » معدروف بده    اين شهر داراي آثار باستاني متعددي است كه بويژه در منطقه اي

متمركز هستند . از جمله اين آثار يك حوض آب دايره اي شكل به قطر سه متر مي باشدد  
 كه از سنگ ساخته شده و در ااراف آ  غارهاي باستاني قرار دارد .

 
 منطقه نبطيه 

 جدول راهنماي شهرها و مناان نبطيه 
فاصله از  نا  شهر

 پايتخت
فاصله از 
 مركز استا 

از فاصله 
 فرمانداري

ارتفا  از سطد 
 دريا

 ويژگي هاي تاريخي و هنري و ابيعي

 فعاليت هاي فرهنگي  -بازار –مسجد قديمي  411 مركز فرمانداري 31 73 نبطيه 
 قلعه كهن صليبي  551 7 37 81 ارنو 

 گردشگاه تابستاني  751 11 27 71 عربصا ليم
 آثار رومي  811 12 27 71 جرجو  

 آب معدني  –گردشگري  791 19 24 97 عين بوسوار
 آثار رومي  751 18 23 99 جبا 

 گورستا  هاي تعبيه شده در صخره  451 4 29 91 حبوش 
 بقاياي برجي قديمي  451 8 23 99 دير الزهراني  

 بقاياي معبد فينيقي  –آثار دورا  صليبي  451 4 34 77 الكفور
 مقا  هاي ديني  –چاه هاي باستاني  451 8 28 71 الدوير 
 زندا  انصار  311 14 37 81 انصار  

 
 نبطيه :

نبطيه يكي از مهمترين و شايد اولين شهر مهم جبل عامل و ششمين اسدتا  كشدور لبندا     
مي باشد كه اين اهميت هم از منظر  اقتصادي و هم عمراني و هم فرهنگي قابل بحدث مدي   

اين شهر فعال هستند ) مانند دوشنبه بازار باشد. عموه بر بازارهاي رايج و خاصي كه در 
( وجه اشتهار  اين شهر بواسطه شيعيا  زيادي است كه در آ  زندگي مدي كنندد و داراي   
انجمن هاي فرهنگ شيعي زيادي  نيز مي باشد . يكي از معروفترين  مراسمي كده در ايدن   

نگيدزه زندده   شهر برگزار مي شود مراسم تعزيه خواني ده محر  اسدت كده هرسداله بده ا    
نگهداشتن شعا ر قيا  عاشورا و سال گشت شهادت اما  حسين برگزار مي شود و سابقه 
برگزاري اين مراسم به ساليا  دور باز مي گردد و دهها هزار نفر از مرد  سراسر لبندا   

 علي الخصوص شيعيا  براي شركت در اين مراسم به نبطيه مي روند .
فرهنگ باال و عمين آ  مي باشدد و بسدياري از رجدال    وجه اشتهار ديگر اين شهر داشتن 

ادب و فقه و ساير علو  دست پرورده همين شهر مي باشند كه از جمله آنها مي تدوا  بده   
 نا  علماي زير اشاره كرد :
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است و « عرفا  صيدا » شيخ عارف الزين فقيه و ادي  معروف صيدا كه صاح  مجله  -1
مي باشد . وي از علمداي قدر    « تاريخ شيعه » و « تاريخ صيدا » داراي تأليفاتي مانند 

 . 1هجري است  14
هجري ( اين رياضي دا  و ابيعدي دا  در نبطيده    1312 – 1354حسن كامل الصباح )  -2

متولد شد و چند اخترا  نيز به نا  وي ثبت شده است وي صاح  يك تدأليف دربداره   
 .  2نسبيت انيشتن نيز مي باشد 

وانش و سدابقه ديرينده اش در عرصده تمدد  و تداريخ فرهندگ       صيدا علي رغم قدمت فدرا 
امروزه از آثار باستاني زيادي برخوردار نمي باشد ولي از جمله آثار بجاي مانده در اين 

كه سبك معماري آ  مربو  به دورا  مملوكي اسدت و  « مسجد النبي » شهر مي توا  به 
 ود .قدمت آ  به قر  شانزدهم ميمدي باز ميگردد اشاره نم

 
 ارنون 

كيلومتري جنوب شرقي نبطيه واقدع شدده اسدت . از جملده آثدار       7شهر ارنو  در فاصله 
باستاني اين شهر دژ مستحكمي است كه بر فراز تپده مشدرف بده شدهر بناشدده اسدت و       

ذكر كرده اند . شقيف يك لرت سرياني است « شفيف ارنو  » تاريخ نگارا  عرب نا  آنرا 
بده معنداي    ( Beaufort )و يا  ( Belfort )ند مي باشد و اروپا يا  نا  كه به معناي صخره بل

دژ زيبا را برآ  نهاده اند . در ااراف اين دژ يك چشمه آب و نيز ويرانه هاي يك شهر به 
چشم مي خورد كه احتماالً از توابع همين قلعه بوده است . در اين دژ هيچ نشانه تداريخي  

ني آ  نمايد وجود ندارد ولدي در ايدن زمينده چندد احتمدال      كه داللت بر تاريخ ساخت و با
وجود دارد اول اينكه اين دژ در زما  صليبيا  ساخته شده و ديگر اينكده ايدن دژ توسدط    
فرانسويا  ساخته شده باشد . پي هاي كهن ايدن قلعده در دورا  رو  باسدتا  و بيدزانس     

اند .قسمتي از ايدن قلعده در اثدر    كنده شده وبعدها اعراب ساكن در اين منطقه آنرا ساخته 
 ويرا  شده است .  1182حممت ارتش اسرا يل به سال 

 
 اقليم التفاح

اين شهر در شمال نبطيه واقع شده و بواسطه پرورش سي  و معروفيت آ  به ندا  اقلديم   
 التفاح خوانده مي شود .

 

                                                 
  1251، ص  2ات ، ج معجم المطبوع 1
  221، ص  2زركلي ، اعم  ، ج  2
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 عربصاليم وجرجوع
ليومتري نبطيه قرار گرفته اند و ك 12و  11شهر عبرصاليم و جرجو  به ترتي  در فاصله 

برفراز تپه واقع شده اند از جملده آثدار باسدتاني موجدود در ايدن دو شدهر مدي تدوا  بده          
غارهاي ابيعي و قنوات آب آ  اشاره كرد كه اين قندوات در دورا  رو  باسدتا  سداخته    

صديدا و  مي گويند كه براي آبرساني به شهر « قنات زنوبيا » شده و مرد  آ  منطقه بدا  
 ديگر شهرهاي همجوار از آ  استفاده مي شده است .

 
 عين بوسوار 
كيلومتري نبطيه واقع شده و وجه اشتهار آ  بواسطه داشتن چشمه هداي   17اين شهر در 

 آب معدني و گردشگاه هاي ابيعي آ  است .
 

 جباع 
توا  بده ديدر   كليومتري نبطيه قرار گرفته و از جمله آثار باستاني آ  مي  18اين شهر در 

قديمي اين شهر كه در ضلع جنوب غربي شهر واقع شده و نيز گورستا  هاي مربو  بده  
 دورا  رو  باستا  اشاره كرد .

 
 حبوش 

كيلدومتري   4مي باشدد . ايدن شدهر در    « حبس » حبوش لفظي است سرياني كه به معناي 
ه شدده در دل  نبطيه قرار دارد ) شمال غربي ( و در ضدلع شدرق ايدن شدهر قبرهداي كندد      

 صخره كه داراي ديوارهاي كنده كاري شده است وجود دارد .
 

 دير زهراني 
كيلومتري نبطيه قرار دارد و از جمله آثار باسدتاني آ  يدك بدرج قدديمي و      8اين شهر در 

 پاره اي از آتشكده هاي سنگي است .
 كفور 

ي موجود دراين شدهر  كيلومتري غرب صيدا قرار گرفته و از جمله آثار باستان 4كفور در 
كه عمدتاً مربو  به دورا  صليبي است عبارتند از چاه هاي آب و سدتو  هداي سدنگي و    

 شامل معابر و ستو  هاي سنگي .« محلة ضهر يا نوح » آثار موجود در 
 دوير 

كيلومتري نبطيه واقع شده و داراي چاه هاي آب قديمي و يك بناي كهن كه  8اين شهر در 
ه است كه احتماالً در روزگارا  خود به عنوا  يك قلعده مدورد اسدتفاده    قدمت آ  ناشناخت

قرار مي گرفته ميباشد . از جمله مقا  هاي ديني موجود در اين شهر كه مربدو  بده دوره   
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است كه در محله جملي واقدع شدده و از زيارتگداه هداي مهدم      « مقا  تميم » عثماني است 
 مذهبي به شمار مي رود .

 
 



 37 

  
 « انصار » 

كيلومتري نبطيه قرار دارد و مردم جنوب لبنان در زمان جنگ با اسررايي    41اين شهر در 
 اند . بردهاز آن به عنوان يك پناهگاه و مح  امن استفاده مي

 منطقه مرجعيون و حاصبيا
 ماي شهرهاي مرجعيون *ن*جدول راه

 **وحاصبيا
 
 

فاصرررررله از  نام شهر 
 پايتخت 

فاصرررررله از 
 ز استان مرك

فاصرررررررله از 
مركرررررررررررز 

 فرمانداري 

ارتفررررا  از 
 سطح دريا

ويژگيهررررراي 
ترررررراريخي و 

 طبيعي 
مركرررررررررررز  55 89 مرجعيون 

 فرمانداري 
هرراي چشرر ه 988

آب و منرررا ر 
 طبيعي 

گردشررررررگاه  088 9 16 481 اب  السقي 
تابسرررتانه ر    
فعاليتهرررررراي 

 اجت اعي 
  088 0 50 488 الخيام 
 د قدي ي مسج 168 71 07 445 الجب  ميس
 مسجد قدي ي  188 68 91 449 بليدا

مركرررررررررررز  04 441 حاصبيا
 فرمانداري 

بررررررررررررر   058
صليبي،قصررر 

 شهابي 
بقايررررررررراي  118 6 19 444 سوق الخان

كاروانسرررراي  
 قدي ي ر بازار 

 سفالگري 088 40 98  476 راشيا الفخار 
بقايرراي معبررد  088 76 90 468 الهباريه 

 رومي 



 37 

خلرررررررروا  
 البياضه 

خانقاه طايفره   058 48 94 471
 دروزيه 

گورسررتانهاي  058 44 97 475 الكفير 
 سنگي 

 
 *مرجعيون *

كيلومتري صيدا واقع شده و داراي دهها روستاي سرسبز و خرم و  55اين شهروسيع در 
سارهاسرت . علرت نرام گر اري ايرن شرهر بره مرجعيرون بخراطر وجرود           آكنده از چشر ه 

هاي موجود در اين شهر عبارتند از : چشر ه  ين چش ههاي بيش ار آن است مه ترچش ه
الح رام در   درداره در نزديكي شهر الخيام در ضلع شرقي مرزهاي جنوبي لبنان و چش ه

 ضلع ش الي . 
توان به شقيف وت  دبيّن و حاصبيا اشاره از ج له مظاهر باستاني و تاريخي اين شهر مي
كره از  « حزقيران  » مقرام متبررح حترر     ن ود . در سه كيلومتري ش ال ايرن شرهر نيرز    

 پيامبران الهي است واقع شده است . 
 « ابل السقي » 

اين شهر در هشت كيلومتري ش ال مرجعيرون قررار گرفتره و ويژگري منحصرر بفررد آن       
آن اسرت كره در ترامين آب زراعتري منطقره نقر        « منبرع اببر   » هاي زيبا و چشر ه  خانه
اين زمينه شهر داراي اب  السرقي در خر ل سرنوا  گ شرته      ن ايد . دراي را ايفاء ميع ده

براي كشاورزان و زارعان ن ود كه تاسيس اين مركز براي « بيت الزار » اقدام به تاسيس 
 مردم نق  بسزايي در عرصه اشتغال زايي داشته است . 

 « الخيام » 
ي مشرف به دشت الخيام شهري است نسبتاً بزرگ در جنوب اب  السقي كه بر فراز بلنديها

مرجعيون ساخته شده است . شايان ذكرر اسرت كره دظ نظرامي ايرن شرهر كره در زمران         
فرانسويان ساخته شده است در زمان اشغال جنوب لبنان بدست قواي صهيونيست به يك 
زندان تبدي  شده بود و بسياري از مجاهدين لبناني در آن به بند كشيده شردند و ه انجرا   

 از بين رفتند . 
 
 «ميس الجبل» 

وجه اشهار اين شهر بواسطه مسجد قدي ي آن است كه بنابر روايت تاريخي ايرن مسرجد   
بدست ابوذر غفاري ساخته شده است . ابوذر كسي كه براي اولين بار اس م را بره ديرار   

 لبنان آورد و مبلغ آن گشت . 
 « بليدا»
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بواسطه مسرجد قردي ي   كيلومتري مرجعيون واقع شده و وجه اشتهار آن  68اين شهر در 
 گردد . آن است كه قدمت آن به قرن هجدم مي دي باز مي

 « حاصبيا» 
باشرد كره   مري « جب  حرمون» ترين و مه ترين شهرهاي منطقه شهر حاصبيا يكي از قديم

از س ت شرق بر آن اشرراف دارد .  « جب  الشيخ» نامند اين كوه و يا آنگونه كه اعراب مي
هاي ع يق  در عرصه تاريخ آثار باستاني اندكي در آن ر و ريشهعلي رغم قدمت اين شه

تروان بره براروي    گردند كه از ج له آنها مري وجود دارد كه ع دتاً به دوران صليبي باز مي
مري دي شراخته    4044مربع شك  اين شهر اشاره ن وده كه بدست امراي شهابي به سال 

هابيان اشاره كرد كه توسط ه ان امرراي  توان به قصر ششده . از ديگر آثار اين شهر مي
شهابي به سبك و سياق ق   و دظهاي ايتاليايي بنا شرده و در سر ت راسرت در ورودي    
اين قصر ع مت و س ب  شهابيان كه شير است حك گرديده . اين قصر مشت   اسرت برر   

ايرن  اتاق  و تابرهاي بزرگ كه ديوارهاي  با تصاوير زيبايي مرزين شرده. در جروار     15
اش شر  ضرعلي اسرت و درقررن سريزدهم مري دي       قلعه مسجدي وجود دارد كه منراره 

 ساخته شده است . 
يكي از ويژگيهاي شهر حاصبيا آن است كه بافرت سرنتي و آداب و رسروم كهرن را حفر       
ن وده در اين شهر لباس سنتي لبنانيان كه عبار  از عباهاي ط  دوزي شرده و ع امره و   

 شود . ه زيباترين شكلي توليد ميقباهاي زنانه است ب
 « سوق الخان » 

اين شهر در مح  تقاطع راههاي منتهي به حاصبيا و راشريا و كوكبرا و مرجعيرون در دل    
جنگلهاي صنوبر واقع شده است . در اين شهر بقاياي يك كارونسراي قدي ي واقع شده و 

كارونسررا بره قتر  رسريده     مطابق با شواهد تاريخي امير علي بن فخر الدين معني در اين 
شرنبه مرردم از   است . امروزه در مح  اين كارونسررا برازار هفتگري برپاسرت و هرر سره      

آيند . رود حاصبيا نيرز در ايرن   سراسر لبنان براي شركت در اين بازار به سوق الخان مي
شهر جاري است و در دو طرف اين رودخانره رسرتورانهاي متعرددي كره برا خواركهرا و       

 كنند واقع شده است . از مردم پ يرايي مي« ترويت» ايي خود معروف به غ اهاي دري
 « راشيا الفخار » 

كيلومتري جنوب شرقي سوق الخان واقع شده است و وجه اشتهار آن بره   1اين شهر در 
 گري آن است . واسطه صنعت شيشه

 « الهباريه» 
د در دامنه جب  حرمون واقع اين شهر كه در دل درختان ميوه و تاكستانهاي زيبا قرار دار

شده و بواسطه داشتن يك معبد كهن كه مربوط به دوران رم باستان است اشرتهار دارد .  
 باشد. متر مي 8×40اين معبد مستطي  شك  بوده و ارتفا  آن بالغ بر هشت متر و ابعادش 
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 «مميس» 
دروزيان در بين ه انطور كه در جدول راهن ا توضيح داده شد اين شهر به عنوان خانقاه 

 مردم لبنان معروف است . 
 « خلوات البياضه» 

 اين شهر در روزهاي ج عه مح  اجت ا  هزاران ن ازگزار موحد است . 
 « الكفير» 

وجه اشتهار اين شهر بواسطه وجود  آرامگاه حتر  شيث از پيرامبران الهري اسرت . در    
داعي اعظم مح د برن اسر اعي    اين شهر معبدي كهن وجود دارد كه بنابر اعتقاد موحدين 

 دروزي در آن دفن شده است . 
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 فصل سوم 
 
 

 *تاريخ فرهنگ و تمدن لبنان*
 

 *جبل لبنان *

 ـ منطقه شرف
 

 ـ منطقه عاليه
 

 ـ منطقه بعبدا
 

 ـ منطقه المتن
 

 ـ منطقه كسروان
 

 ـ منطقه جبيل
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هاي آن در بيشرتر ايرام   ي ع ود بر لبنان است كه قلهجب  لبنان در واقع سلسله جبال غرب
سال ودر بعتي نقاط آن در ت ام ايام سال پوشيده از برف است و آكنده از درخت ارز و 
ه انطور كه در قس ت مربوط به وجه تس يه لبنان توضيح داده شرد وجرود ايرن سلسرله     

دب فارسري درذكرر ايرن    جبال خالق اسم لبنان و پرچم آن است . در متون كهن تراريخ و ا 
 سلسله جبال آمده : 

آنكره كسري متعهرد تربيرت آن شرود      دار بسيار است و بيگويند در آن كوه اشجار ميوه» 
ها را به بلخ ميوه دهد امّا طعم و بوي اث ار آن چندان لطافتي نداشته باشد و چون آن ميوه

 4« رسانند خوش طعم و خوش بوي گردد . 
 دامنه اين سلسله جبال واقع شده مشت   بر شهرهاي ذي  است :  استان جب  لبنان كه در

 « باروك »ـ 1
كيلومتري بيرو  واقع شده و معروفيت آن بواسطه داشتن هرواي لطيرف    19اين شهر در 

باشد اگر چره ع رر درختران ارز كره در     مي« ارز» اي و نيز جنگلهاي انبوه درخت كوهپايه
واقرع در لبنران شر الي    « بشرريّ »  ر درختران ارز  جنگلهاي باروح واقع شده نسبت به ع

كوتاهتر است امّا جنگلهاي باروح از شهر  بيشرتري در نرزد مردمران لبنران برخروردار      
اي است كه بر دشت بقا  اشرراف ترام دارد ديگرر    است . ارتفاعا  واقع درباروح به گونه

شود كه وجرود  يهاي آب معدني آن است كه بوفور در آن يافت مويژگي اين شهر چش ه
 ها باعث شده كه شهر باروح از منابع آبي فراواني برخوردار باشد . اين چش ه

 « بعدران» ـ 2
كيلومتري بيرو  واقع گرديده بناها و ساخت انهاي سنتي  58وجه اشتهار اين شهر كه در 

.  انرد آن است كه  به سبك مع اري كهن لبنان كه در دوران امراء روا  داشته ساخته شده
توان به قصر علي پاشا جنب ط كه معاصرر اميرر فخرالردين    از ج له اين بناهاي سنتي مي

ال عني دوم بوده و پس از وي جانشين او گرديده اشاره ن ود . شايان ذكر است كره ايرن   
قصر و ديگر بناهاي سنتي موجود در بعدران نياز به ع ليا  بازسرازي و تررميم دارنرد .    

مشت   بر قبوري است كه بر آن نقوش متنروعي كره مربروط بره      گورستان كهن اين شهر
باشدكنده شده اسرت . ديگرر وجره اشرتهار ايرن شرهر       روزگاران نخستين تاريخ لبنان مي

باشد كه از ج له آنها عبابافي است كه بره شرك  طر  دوزي شرده و     صنايع دستي آن مي
هراي آن بره   ع شده كه خانهواق« ع ّا طوره» باشد در نزديكي اين شهر روستاي منق  مي

الخصوص منطقه جب  لبنان بنا شرده و زيبرايي خاصري را    سبك مع اري سنتي لبنان علي
بدان بخشيده است . بر فراز بلندي مشررف برر ايرن روسرتا يرك خانقراه وجرود دارد كره         
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باشررد و مجرالس درس و عزلررت و ن راز خررودرا در آن بپررا   خلوتكرده موحرردين دروز مري  
 دارند . مي

 «بعقلين» ـ 3
كيلومتري بيرو  واقع شده است . اگر كشور لبنان و تاريخ آنرا به مثابره   57اين شهر در 

هاي ع يق و سابقه فراوان  در عرصه تراريخ  يك كتاب در نظر آوريم . اين شهر با ريشه
فص  درخشان و متجلي اين كتاب خواهد بود اين شهر نق  مه ي را در تاريخ لبنان نوين 

اي از كتب تاريخ قدمت اين شهر را به قرن دوازدهرم  رغم اينكه در پارهند و عليكبازي مي
گردانند ولي مطابق با مطالعا  صور  گرفته بر روي آثار باستاني بدست مي دي باز مي

بنا شده كه 7مي دي بدست معنّيهايي 4478شود كه اين شهر به سال آمده در آن ثابت مي
انرد ترا بره ك رك     مي دي در آنجا سكني داده شده 4478ال توسط اتابك وقت دمشق به س

آنها بتوانند از مرزهاي شام در مقاب  ح    صليبي و فرانسه پاسداري و حفا ت ن ايند 
ن ايند چررا كره   . البته بايد گفت كه اين نظريه را مراجع و منابع تاريخي موثق تصديق ن ي

يافتند . اما آنچه كه مسلم است اين اسرت كره   معيّنها در قرن پانزدهم در آن ديار استقرار 
شهر بعقلين تا اواي  قرن هفدهم در دست امراي معني بوده كره از ج لره آنهرا اميرر فخرر      
الدين اول و قرق از قاب  اشاره هستند و ديگر اينكه امير فخرالدين دوم فرزند قرق از نيرز  

گر ار لبنران نروين    او را پايره  در آنجا متولد شده است و او كسي است كه امروزه لبنانيان
دانند . هنگامي كه امير فخرالدين ثاني زمام امور را در بعقلين بدست گرفت اين شهر با مي

معت  كم آبي روبرو بود و ه ين امر باعث شد كره اميرر فخرالردين پايتخرت خرود را از      
رفراني را ودا   كره دا  4165بعقلين به ديرالق ر كه ذكر آن خواهد آمد انتقال دهد و تا سال 

ن ود در آن شهر مستقربود . اگر چه كه امير فخرالدين پايتخت را به دير الق ر انتقرال داد  
الخصوص براي دروزيان از اه يرت  امّا از اين نظر كه بعقلين به عنوان يك مركز ديني علي

ر با اي برخوردار بود ه چنان به ايفاء نق  خود در عرصه تاريخ نوين لبنان كه بسياويژه
 اه يت بود ادامه داد .

مظاهر باستاني و تاريخي اين شهر عبار  از ع ارتهاي وسيعي اسرت كره معروفتررين و    
بزرگترين آن ع ارتي است كه در روزگاران پيشين به عنروان يرك مركرز دولتري و اداري     

گرفتره ايرن سراخت ان ترا قبر  از جنرگ جهراني دوم و انتقرال مقرر          مورد استفاده قرار مي
به عنوان مقر حكومتي در اين منطقه فعال بوده اسرت . سربك   « بعبدا» تي به ع ار  حكوم

مع اري و ساختار  اهري اين ع ار  به سبك مع اري اروپرا در قررن نروزدهم مري دي     
اند . در ورودي اين ع ار  داراي طاقي است كه شدهاست كه به شك  ك سيك ساخته مي

تونهاي متو  بروده و طبقره اول آن نيرز بره سربك      بر ستون استوار شده كه داراي سر س
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مري دي مرمرت و    4890معبدهاي روم باستان بنرا گشرته اسرت . ايرن ع رار  بره سرال        
بازسازي شد و امروزه پس از انتقال كتابخانه ع ومي به آن به عنوان يك مركز فرهنگري  

ه چشرم  مورد بهره برداري قرار گرفته است . پشت ايرن ع رار  چنرد سراخت ان ديگرر بر      
گرردد . ايرن   خورد كه تاريخ ساخت آنها به قررن هجردهم و نروزدهم مري دي براز مري      مي

ساخت انها عبارتند از مراكز اجت اعا  و نيز مح  برگرزاري مراسرم عبرادي دروزيران و     
 آرامگاههاي چند تن از اولياء مشاهير اين فرقه . 

قصرر شريخ حسرين    »  ديگر ع ار  تاريخي اين شهر كه در مركز شرهر بنرا گشرته اسرت    
ساخته شده . در بناي اين ع ار  از سنگهايي بهره بررده   4584است كه به سال « ح اره 

شده كه در منازل امراي آل معني بكار رفته بوده و در اثر مررور زمران دچرار فرسراي      
شده بودند . هنر سوزن دوزي نيز از ج له صنايع دستي رايج در اين شرهر اسرت كره از    

 صي برخوردار است . خا معروفيت
 « بيت الدين » ـ 4

كيلومتري بيرو  واقع شده و به واسطه وجود كاخهاي امراي آل شرهاب   15اين شهر در 
اي در عرصه تاريخ ت دن لبنان برخوردار است . كرا  يراد شرده كره اميرر      از شهر  ويژه

ن رود و  به منطقه جب  حكومرت مري   4918الي  099بشير شهابي به مد  نيم قرن از سال 
اي است برارز از هنرر مع راري لبنران در قررن      مقر حكومتي وي در آن قرار داشت ن ونه

نوزدهم مي دي . كار ات ام بناي اين كا  به مد  سي و چنرد سرال بطرول انجاميرده و ترا      
شده است يعني ه ران  به عنوان يك مقر حكومتي مورد استفاده واقع مي 4918پايان سال 

در آن وفا  يافت . پس  4958بشير به استانبول تبعيد شد و به سال سالي كه در آن امير 
از امير بشير اين كا  مقر حكومت دولت عث اني و بعد از آنها نيز مقر حكومتي متصرفين 

مري دي   4871گرديرد . ايرن قصرر بره سرال       4845الي  4918جب  لبنان در خ ل سالهاي 
و شكوه روزگار نخست خود دست يازد  مورد مرمت و باز سازي قرار گرفت تا به رونق

از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور لبنان در رديرف آثرار تراريخي و     4861و به سال 
مي دي به عنوان يك وير ي تفريحري مرورد     4816فرهنگي قل داد شد . اين قصر به سال 

 استفاده رييس ج هور لبنان واقع شد و بشاره خوري اولين رييس ج هروري برود كره در   
آرامگراه اميرر    4810  اسرتفاده بررد و بره سرال     ايام تابستان به منظور ياد شده از اين كا

بشير شهابي كه در استانبول واقع شده بود بره ايرن قصرر منتقر  شرد و در جروار مرقرد        
اي برراي وي سراختند و او را در آنجرا بره خراح      مقبرره « السرت شر س  » ه سر اول وي 

سپردند . اين كا  بواسطه وجود مروزه و فتراي سرسربزش يكري از مكانهراي سرياحتي       
پررونق لبنان است كه هر روز شاهد حتور بيش ار گردشگراني است كه از اقصي نقراط  

آيند ديگر ويژگي بارز اين كا  آن است كه هر ساله در ماههاي آگوست جهان به لبنان مي
 شود . و ظوييه در آن جشن فرهنگ و هنر برگزار مي
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 باشد : اين كا  داراي سه قس ت به شرح ذي  مي
 انيه : ـ دار البر1

اين قس ت متشك  است از يك ميدان وسيع كره در روزگراران نخسرت از ايرن ميردان بره       
يافتنرد اسرتفاده   عنوان مح  مشق نظام و نيز مراسم رظه كه مردم نيز در آن حتور مري 

شده است . در ضلع طولي اين ميدان بنايي دو طبقه قرار گرفته كه در طبقه فوقراني آن  مي
كه در برگيرنده انوا  البسه و اسلحه و اشياء عتيقه و  روف سفالين موزة كا  قرار دارد 

گر بافت اجت اعي لبنان در نظام فؤداليته اسرت و نيرز اشرياء    و ك ً اشيايي است كه حكايت
هراي مربروط بره دوران روم باسرتان و بيرزانس و      فلزي مربوط به دوران برنز و آبگينره 

  واقع شده كه بيننده با نگاه كردن بدان به ت امي اشياءديگر. امّا در طبقه نخست ماكت كا
 برد . زوايا و نقشه ساختار مهندسي اين كا  پي مي

 ـ دارالوسطي : 2
اين قس ت از كا  مشت   است بر سالن اجت اعا  و اتاقهاي م قا  كه در آنها حاكم وقت 

د اين قس ت از ن وده است . ويژگي منحصر بفربا سران و مه انان ويژه خود م قا  مي
كا  ورودي مرمرين آن است كه به سبك مع اري دمشقي آراسته گشته است . انردروني  

 كاري شده بنا گشته است . آن نيز شام  دو ورودي است كه با چوبهاي منبت
 ـ دارالحريم : 3

اين قس ت از قصر كه مشت   بر آشپزخانه و غ ا خوري كا  است نسربت بره دو قسر ت    
فرشرهاي  رافت كاريها و زيباسازيهاي بيشتري برخوردار است نظير سرنگ پي  گفته از  

آن كه با مرمرهاي رنگي پوشيده شده و ديوارهاي منق  به تصاوير متنو  و نيز كتابرت  
آيا  قرآني بر ديوارها و درگاهيهاي آن. ح امهاي اين كا  نيز زيباترين ن ونه از سبك و 

 هنر مع اري قرن نوزدهم است . 
دار بنا شده و امروزه پس از انجام ع ليا  وسطي و دارالحريم بر فراز ستونهاي گرهالدار

مرمت و باز سازي صور  پ يرفته در آن به عنوان موزه مرمر مورد استفاده قرار گرفته 
تررين مرمرهراي مكشروفه در كليسراهاي     اي از زيباترين و كهرن كه در اين موزه مج وعه

 شود . بدست آمده نگهداري مي« ه الجيّ» بيزانس كه در منطقه 
باشد كه از ج لره  الدين داراي ديگر مظاهر هنر مع اري نيز ميع وه بر كا  ياد شده بيت

آنها سه كا  امير قاسم و امير خلي  كه امروزه ساخت ان فرمانرداري شروف در آن واقرع    
از آن به عنوان  اتاق بوده و امروزه 71است و بابخره قصر امير امين است كه مشت   بر 

شود . در نزديكي قصر امير امين وي ي تابستاني مارونيان واقع شده يك هت  استفاده مي
كررده . امرروزه ع رده    كه امير بشير از آن بعنوان يك استراحتگاه تابستاني اسرتفاده مري  

قس ت اين گردشرگاه بره ه ران سربكي كره در روزگراران اميرر بشرير بروده حفر  شرده            
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باشد رودي اصلي آن كه به سبك هنر چيني ساخته شده قاب  م حظه ميالخصوص وعلي
 . 

اي نه چندان دورتر به يكي ديگر از آثار باستاني اين شهر برر  الدين و در فاصلهخار  بيت
شود . اين ع ار  كره مربروط بره دوران    خوانده مي« قصر موسي » خوريم كه به نام مي

ده خود معروف شده . اين ع ار  متشك  اسرت از  قرون وسطي است به نام باني و سازن
 چند اتاق كه به سبك مع اري سنتي لبنان ساخته شده است . 

 « جون» ـ 5
كيلرومتري صرريدا واقررع شررده و معروفيررت آن   47كيلررومتري بيرررو  و  19ايرن شررهر در  

ليرردي « . سررراي ليرردي استراسررتانهو  » بواسررطه وجررود ع ررارتي اسررت معررروف برره   
مي دي بريتانيا را بره   4948زادگان انگليسي بوده كه به سال كي از نجيباستراستانهو  ي

قصد لبنان ترح كرده و بخاطر ع قه و اشتياق  به خاورشناسي و مطالعا  روي تراريخ  
و ت دن مشرق زمين در اين شهر سكني گزيده اسرت و ايرن ع رار  سرنگي را در آن بنرا      

بي آن خار روييرده  وارهاي مخروبه كه در ببهنهاده است . امروزه از اين ع ار  تنها دي
باقي مانده است . تا قب  از شرو  جنگ جهاني دوم اين ع ار  كه مقبره خانم اسرتانهو   
نيز در آن قرار داشته مورد عنايت و احترام مردم شهر بوده است امّا مرور زمان از يرك  

ه موجود در آنرا كه به سو و دست غارتگران ميراث فرهنگي از سوي ديگر كه سنگ نوشت
زبان بتين و عربي كتابت شده بوده به سرقت بردند اين ع ار  رونرق خرود را از دسرت    

 شود . اي بدان ن يداده و توجه بايسته
 « دير القمر» ـ 6

كيلومتري بيرو  واقع شده يكي از پايتختهراي تراريخي لبنران اسرت .      65اين شهر كه در 
مي دي پايتخت خرود   4588ايي بود كه براي اولين بار به سال امير فخر الدين از ج له امر

هرا و  را از بعقلين به ديرال قر منتق  ن ود . ديرالق ر چه از نظر سراختار شرهري و كوچره   
گ رگاهها و چه از نظر ابنيه تاريخي موجود در آن نظير كاخها و ع ارتها و چره از منظرر   

هاي مشهور كشور لبنان است . اين شهر به جغرافياي طبيعي و آب و هوايي از ج له شهر
مي دي از سوي سازمان ميراث فرهنگي لبنان در رديف شرهرهاي تراريخي و    4850سال 

باستاني لبنان قرار گرفت و اقداما  جدّي و اساسيي در زمينه بازسازي و مرمت آثرار و  
ور  پ يرفت ابنيه موجود در آن كه ع دتاُ مربوط به دروان آن شهاب و آل معني است ص

دار آن مدخ  تا منتهاي اين شهر داراي آثاري است كره حكايرت از قردمت و ت ردن ريشره     
شرود در دوران امرراي   خوانرده مري  « ميدان» مين ايد . ميدان مركزي اين شهر كه امروزه 

پي  گفته ميدان مسابقا  اسبدواني بوده است . وسط اين ميدان مزين به حوضري دايرره   
آثرار و ابنيره    ن نوزدهم مي دي ساخته شده و گرداگرد اين ميردان را شك  است كه در قر

توان به مسجد جامع امير فخرالدين اول اشراره كررد   ديگري فرا گرفته كه از ج له آنها مي
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سرال دوم قررن شرانزدهم     75مي دي ساخته شده و تقريبراً در   4186اين مسجد به سال 
شده است. برر ديروار ايرن مسرجد دو كتيبره       مي دي بدستور فخرالدين ال عني اول مرمت

نصب شده كه بر يكي از آنها نام سازنده و تاريخ ساخت و بر ديگري نام مرمّت كننده آن 
ثبت شده است . ساخت ان اين مسجد مربع شك  است و سقف آن برفراز قوسهاي سنگي 

ه قسر تي  هاي سنگي افراشته شده است و منارة آن هشت ضلعي است كه متاسفانبر پايه
از آن در اثر ح    هوايي رظيم صهيونيستي ويران شده و تا به امروز هري  اقردامي در   
زمينه ترميم آن صور  نگرفته است . ديگر مظهر از مظاهر باستاني ايرن شرهر برازار آن    

اسرت كره در   « سروق السركافه  » گوينرد  و يا آنگونه كه خود مي« بازار سكافه» موسوم به 
گردد ر الدين واقع شده است . قدمت اين بازار به قرن نوزدهم باز ميپشت مسجد امير فخ

و در روزگاران نخستين اختصاص به تجار  چرم و كف  داشته است . امروزه اين بازار 
باشد و ع وه برعرضه  محصوب  پي  گفته مركز عرضه صنايع دستي و سنتي نيز مي

.قصرر اميرر ينرونس ال عنري ديگرر اثرر        هاي جديد التأسيسي نيز در آن ساخته شدهمغازه
تاريخي اين شهر است كه پشت بازار سكافه واقع شده اسرت . ايرن قصرر مشرت   برر دو      

طبقه سرومي نيرز بردان     4098ر 4008طبقه بوده كه بعدها امير يوسف شهابي در سالهاي 
افزوده است كه سنگهاي بكار رفته در سراخت طبقره سروم عينرًا سرنگهايي اسرت كره در        

ت ساير ع ارا  تاسيس شده در زمان وي استع ال مي شده است . مدخ  اين قصر ساخ
مزين به سه قوس ت هيب كاري شده است كه هريك به سبكي متفاو  از دو قروس ديگرر   

 مزين گشته است . 
در ضلع ش الي ع ار  امير يوسف شهاب كاروانسراي حرير فروشان و يرا بره عبرارتي    

گردد . اين كاروانسررا  مي دي باز مي 4585ت آن به سال قيصريه واقع شده است كه قدم
كه در ايام امير فخرالدين معني بنا شده به سربك مع راري رايرج در سراير كاروانسرراها      

رواقهاي ستون دار كه در  ساخته شده كه عبار  است از يك صحن با حوض و مج وعه
ت ايرن كاروانسررا در بردو    اند . ه انطور كه از اسم آن مشخص اسگرداگرد آن واقع شده

امر اختصاص به تجار  حرير داشته اما امروزه ع وه بر گسترش فعاليتهاي تجراري در  
 گردد . آن جشنهاي فرهنگي و محلي نيز بر پا مي
اشراره كررد . ايرن    « سريده تلره  » توان به كليسراي  از ج له بناهاي م هبي اين شهر نيز مي
رسرد كره چنرد برار     بنا شده است و چنين بنظر مي كليسا در زمان امير بشير شهابي دوم

ويران و مجددًا بازسازي گشته است . سراختار مع راري ايرن كليسرا بره سربك مع راري        
باشد و در واقع بر ويرانه يك معبد فينيقي ساخته شده است . علي رغم دوران بيزانس مي

اي از پراره اينكه سبك مع اري آن مشرابه برا سربك مع راري دوران بيرزانس اسرت ولري        
عناصر موجود در آن به سبك و سياق عناصرر مع راري قررن نروزدهم شرباهت دارد از      

باشرد كره داراي هر ل وارونره بروده و      ج له اين عناصر نق  صليب مدخ  اين كليسا مي
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محاط در يك ستاره ش  پر است كه اين نو  از صليب به صليب بتيني معروف اسرت و  
 وران بيزانس ندارد . ه  شباهتي با عناصر مع اري د

 « دير المخلّص» ـ 7
ديرر  » ديري بر فراز بلندي واقع شده كره بره نرام    « جون» در فاصله چند كيلومتري شهر 

مري دي بنرا شرده     4044اشتهار دارد . اين دير بدست راهبان كاتوليك به سرال  « ال خلص
اي طراحري  گونره  هراي آن بره  است . اين دير داراي كليساي زيبايي است كه قوسها و گره

كنند و مزين به مرمركاريهاي زيبايي است . موزة اين شده كه نق  يك بلندگو را بازي مي
دير نيز حاوي سفالها و  روف زيبا و ارزش ندي است كه بر بدنه آنهامكتوبا  تاريخي و 

 فرهنگي نگاشته شده است .
 « شحيم» ـ 8

ه وجود يك معبد مربروط بره دوران   كيلومتري بيرو  واقع شده و بواسط 19اين شهر در 
هراي  روم باستان و يك كليساي عصرر بيزانسري اشرتهار دارد . شرهر شرحيم داراي تپره      

تاريخي ارزش ندي است كه بر فراز يكري از آنهرا معبردي سرنگي مربروط بره دوران روم       
باستان قرار دارد اين معبد به سبك مع راري مصرري سراخته شرده و سرتونهاي سرنگي       

بك ك سيك تزيين شده است . در جوار اين معبرد يرك پازيليرك مسريحي و     اطراف  به س
 خورد . آثار منازل مسكوني دوران بيزانس به چشم مي

 
 
 « المختاره »ـ 9

كيلومتري بيرو  واقع شرده فصرلي اسرت از تراريخ نروين و معاصرر        51اين شهر كه در 
گرفتره و از قررن هفردهم    الردين قررار   لبنان. اين شهر در ده كيلومتري جنوب شررقي بيرت  
باشند بوده است . در اين شهر ع رارا   مي دي مقر خاندان جنب ط كه دروزي مسلك مي

و كاخهاي متعددي وجود دارد كه ه گي به سبك مع اري سنتي لبنان بنا شرده اسرت . از   
ج له بارزترين اين كاخها و ع ارا  ، قصر وليد جنب ط است كه در قرن نوزدهم سراخته  

و سبك مع اري آن آميخته اي است از سبك مع اري شرقي و ايتاليايي . اين قصرر  شده 
مي دي در نتيجه درگيريهراي برين    4975تر كه در سال هاي يك قصر قديمبر فراز ويرانه

خاندان جنب ط و امير بشير شهابي دوم از بين رفته بنا شده است . ويژگيهاي م تاز ايرن  
لكنهاي وسيع و ستونهاي مرمررين و قوسرهاي تركيبري آن    هاي رنگي و باقصر در شيشه

 باشد . مي
 « الناعمه» ـ 11

و « لينتروپليس » هاي شهري باستاني كه بدان شهر باستاني ناع ه در اص  بر فراز ويرانه
ن ودند بنا شده است . قدمت  شهر يراد شرده از روي   اط ق مي« شهر شير» يا به عبارتي 
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هاي باستاني ناع ه و كشف مرمرها و معابد مربوط بره  بر تپهحفاريهاي صور  پ يرفته 
دوران روم بيزانس شناسايي شده است . در اين شهر كليسايي به نرام كليسراي حترر     

وجود دارد و قريب به سي سال است كره در رديرف آثرار باسرتاني     « كنيسه الع را»مريم 
 لبنان ثبت شده است . 

 « الجيّه» و « بني يونس» ـ 11
و يرا  « پورفريرون » هاي شهر باستاني رسد كه اين دوشهر بر فراز ويرانهن به نظر ميچني

خوانند چون مي« نبي يونس» اند . اين شهر را بدان سبببنا شده« شهر ارغوان» به عبارتي
مردم اين شهر بر اين اعتقاندند كه نهنگي كه حتر  يرونس را در شركم خرود نگهداشرته     

ز دهان بيررون آورد . عر وه برر آن بقايراي آثرار دوران بيرزانس       بود او را در اين شهر ا
بدست آمده در اين شهر كه در حفاريهاي باستان شناسان كشف گرديده عام  متافي بر 
معروفيت اين شهر است . و اگر در مقام مقايسه برآييم ميتوان گفت كه  ساختار مع راري  

 زوواست . اين شهر به مانند شهر پ پي در دامنه آت  فشان و
 « نيحا» ـ12

وجه اشتهار اين شهر به سبب وجود آرامگاه حترر  ايروب و يرك غرار باسرتاني در آن      
كيلرومتري بيررو  واقرع شرده      66است . بر فراز يكي از قل  ارتفاعا  ايرن شرهر كره در    

خورد كه بنابر اعتقاد موحدين دروزي مسلك لبنان آرامگاه حترر   اي به چشم ميمقبره
از ديگر مظاهر اين شهر وجود غارهاي متعدد آن است كه در دل كوهها يا در  ايوب است .

اند كه از ج له آنها يك غار بزرگ است كه اثر عوام  طبيعي و يا بدست انسان ايجاد شده
مري دي بره عنروان يرك دظ اسرتفاده       4718و  4415در زمان صليبيان در خر ل سرالهاي   

« شرقيف تيررون  » و يرا  « قلعه نيحا» تعدد است به نام شده . اين غار كه داراي طبقا  ممي
شود. بنابر اعتقاد مردم منطقه امير فخر الدين معنري دوم زمراني كره از دسرت     خوانده مي

عث انيان گريخته بدان غار پناه آورده اسرت اّمرا طبرق اسرناد تراريخي در حقيقرت پردرش        
 قرق از در اين غار مخفي شده بود . 

وجود « القاطعهعين» و يك سقاخانه به نام « قديس يوسف» به نام  در اين شهر يك كليسا
 دارد كه در رديف آثار باستاني كشور لبنان ثبت شده است . 
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 منطقه عاليه
 «جسر القاضي » ـ 1

كيلومتري بيروت واقع است  بدان سبب جسر القاضي ) پل قاضي (  23اين شهر را كه در 
نامند زيرا هنگامي كه در عصر مماليك امير زين الدين تنوخي قاضي شهر عين كسوور  مي

 بود دستور به ساختن پلي بر فراز رودخانه داموور را اوادر نموود كوه منواف  شوو  و      
نام نهادند . ايون  « جسر القاضي » عاليه را به هم متصل نمايد و به همين دليل اين شهر را 

اي از آثار باستاني و نيز هنر سفالگري به شويوه سونتي اشوتهار    شهر بواسطه وجود پاره
 دارد.

 « الخلده » ـ  2
كيلوومتري بيوروت واقوع شوده و ميروفيوت آن بواسوطه وجوود         23اين منطقه امروزه در

المللي بيروت در آن است . تاريخ و قدمت ايون منطقوه بوه هوزاره اول قبول از      فرودگاه بين
گردد و در بسياري از متون كهن نوام آن وارد آموده اسوت قبول از جنگهواي      ميالد باز مي

هاي اين منطقه حفاريهايي اورت گرفت و در نتيجه آن چند گورسوتان  داخلي لبنان درتپه
يقيها بود ) متيل  به قرون نهم و هفتم قبل از ميالد ( و نيز افحات كه متيل  به دوران فين

كاشي كاري شده حمامهاي متيل  بوه دوران روم باسوتان و بيوزانش كگود گرديود . در      
باشد نيز در همان زموان فوي يوك سوري     كه اندكي دورتر از خلده مي« خان الخلده»محل 

به دوران روم باسوتان بوود كگود    عمليات باستان شناسي يك منطقه مسكوني كه متيل  
هاي اين منطقه يك پازيليك كه متيل  به قورن پونجم مويالدي    گرديد و باالخره اينكه در تپه

است و پازيليكي ديگر كه باالي آن قرار داشت و متيل  به قرن شگم بود كگد گرديود و  
موت شوده   با مطاليه روي آنها ثابت شد كه پازيليك فوقاني در قرن هفوتم بازسوازي و مر  

 است . 
 « رشميّا » ـ  3

كيلومتري بيروت واقع شده و بواسطه بافوت سونتي و داشوتن ديرهواي      38اين روستا در 
توان بوه  كهن از ميروفيت خااي برخوردار است كه از جمله اين اديار و اماكن مقدس مي

وني ها و دير مارآنتونيوس كه متيل  به راهبان موار گورستانهاي تيبيه شده دردل اخره
گردد و نيز كليساي مارقيرياقوس وعمارت ميالدي باز مي 2078است و قدمت آن به سال 

 جيجع ابي فرح كه در رديد آثار باستاني كگور لبنان ثبت شده است اشاره كرد.
 « شمالن » ـ  4

كيلومتري بيروت بر فراز ارتفاعات مگر  بر جنوب آن واقع شوده اسوت .    32شمالن در 
وزدهم مقر حكومت مورخ ميرو  لبناني در دوران آل شهاب ،امير حيدر شمالن در قرن ن

امير حيدر مايملك خود را در اين منطقوه وقود راهبوان     2636شهابي بوده است .به سال 
 2687ماروني نمود و در آن ديري بنا نهاد كه نطفه االي تاسيش اين شهر شد .بوه سوال   
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اي را در آن تاسويش  ا آمده بودنود مدرسوه  نيز مسيونرهاي پروتستان كه از انگليش بدانج
نمودند كه در آنجا براي آمريكائيها و انگليسيهاي مقيم كگورهاي عرب منطقه خاورميانوه  

 نمودند .زبان عربي تدريش مي
 
 « صوفر » و « بحمدون » و « عاليه » ـ  5

علوي   انود و كيلومتري بيوروت واقوع شوده    30و  32و  20سه شهر فوق الذكر به ترتيب در 
رغم وجود آثار و مظاهر باستاني در ايون سوه شوهر ماننود گورسوتانهاي محفوور در دل       

ها تا قبل از پايان قرن نوزدهم ميالدي به شكل سه روستاي محقر و كوچك بودند اخره
شد اما بيد از كگيده شدن خط آهن بيروت و دمگو  در ايون     اي بدان نميو توجه بايسته

 2682و2683لت فراموشي بيرون آمدنود و در خوالل سوالهاي    منطقه اين سه روستا از حا
و رونو  گورفتن راه   « نيوم پاشوا  » ميالدي ييني در زمان متصر  عثماني در جبل لبنان 

آهن شاهد حضور گسترده مردم لبنان بود و همين امر باعث آن شد كه رفته رفته اين سه 
بكوشند تا جايي كه اموروزه   روستابه سه شهر تبديل شوند و مسئولين در امر توسيه آن
« اووفر  » گردنود . در موورد   آنها در رديد شهرهاي عموده كگوور لبنوان محسووب موي     

كه اداي بوق قطار است اخذ شوده . البتوه   « افير » اند كه نام آن در اال از كلمه  گفته
اين وجه تسميه در ميان مردم شايع است و اينجانب با جست و جو در متون تاريخي نام 

 گري كه سبقت برنام اوفر داشته باشد نيافتم .دي
 « عبيه » ـ  6

كيلومتري بيروت واقع شده اسوت بواسوطه قودمت و نيوز وجوود يوك        28اين شهر كه در 
ساختمان كه به سبك ميماري سنتي لبنان ساخته شده ميروفيوت دارد . بوا مطاليوه آثوار     

وران قورون وسوطي بواز    شوود كوه قودمت آن بوه د    باستاني موجود در اين شهر ثابت مي
اند گردد . اين شهر حافظ يادگارهايي از امرا و سالفين آل تنوخ كه از قبايل عرب بودهمي

باشد ) اواسط قورن هگوتم ( . از   و بدست خلفاي عباسي در آن سكني داده شده بودند مي
مرا و گردد سقاخانه اجمله مظاهر موجود در اين شهر كه به دوران نظام فئوداليته باز مي

كاخ امير قيدان تنوخي مربوط به قرون هفده و هجده و كواخ شويخ ريوام اموين الودين و      
مقام سيد عبداهلل تنوخي كه از مراقد ميرو  نزد دروزيان از قرن پانزدهم تا كنوون اسوت   

 باشند.قابل ذكر مي
دي در اين شهر تيدادي كليسا نيز وجود دارد كه قدمت آنها به قبل از قورون هفودهم مويال   

 گردد . از جمله اين كليساها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:  باز مي
و « كليسواي مارموارون  »و « كليسواي قدسويان سوركيش وبوا خووس     »و « كليساي سيده»
در پايان الزم به ذكر است كه تمامي آثار و ابنيته فوق الذكر در رديد « . كليساي انجيلي»

 اند . دهآثار باستاني كگور لبنان به ثبت رسي
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 منطقة بعبدا
اي قورار دارد كوه در   درحاشيه بيروت جنوبي به فااله چنود متور از سواحل دريوا منطقوه     

گفتند . امروزه عمده مظاهر كهن اين منطقه بوه جوز مسوجدي    مي« حنتوس » گذشته بدان 
گوردد ) نيموه دوم قورن    كوچك كه قدمت آن به روزگاران نخستين دوران عباسي باز موي 

اند . ويژگي ساختاري اين مسجد بناي مستطيل شوكل آن اسوت   رفته گي از بينهگتم ( هم
تر آن كه باشد. قسمت قديمكه مركب از دو قسمت كه در دو دوره مختلد ساخته شده مي

مورد مرمت و بازسازي نيز واقع گرديده مگتمل است بر نماز خانه و محراب مرمرين آن 
در  078نام امام عبدالرحمن اوزاعي كه به سوال   ميالدي ساخته شده كه 2873كه به سال 

بيلبك بدنيا آمد بر آن حك شده است . قسمت دوم اين مسجد كه نسبت به قسمت نخست 
باشد در اواسط قرن نوزدهم ساخته شوده و مگوتمل اسوت بور يوك      آن جديد االحداث مي

در خوود  مصالي كوچك كه درون آن يك اتاقك چوبي واقع شده و مرقد اموام رخوامي را   
اي شكل است و داراي گلدسته مخروفي شوكل  جاي داده است . مناره اين مسجد استوانه

 ساخته شده است . 2828باشد وبه سال مي
 « بعبدا» ـ  2

كيلومتري بيروت واقع شوده و مقور رياسوت جمهووري در آن قورار دارد .       8اين شهر در 
در  2822وو 2682رت كوه در خوالل   بيبدا مركز استان جبل لبنان بوده و به واسطه يك عما

دوران متصرفين بر فراز ارتفاعات آن بنا شده است ميروفيت دارد . در مدخل شمالي اين 
شهر سقاخانه زيبايي واقوع شوده اسوت كوه از سون  زرد رنو  حكواكي شوده در دوران         
متصرفين ساخته شده است . اخيراً اين سقاخانه از مكان االي خود بوه مكوان فيلوي كوه     

تر با آن فااله دارد در وسط ميدان االي شهر موسوم به ميدان بيبدا منتقل شوده  چند م
است . از اواسط دهه شصت مقر رياست جمهوري لبنان و كاخ رياست جمهوري لبنان به 

 اين شهر منتقل شده است .
 «الحازميه » ـ  3

دوران  اين شهر در شش كيلومتري بيروت واقع شده و ميروفيت آن بواسطه وجود مراقد
باشد . همانطور كه گفتوه  عثماني ونيز آبراه آن كه مربوط به دوران روم باستان است مي

گورسوتاني واقوع شوده كوه داراي مراقود دوران      « قبور والوي   » شد در اين شهر در منطقه 
عثماني است كه سبك ساخت آنها متاثر از سبك ميماري غربي است . در ايون گورسوتان   

ن ) فرمانروايان ( جبل لبنان به نامهاي فرانكو پاشا و واال پاشوا  مرقد دو تن از متصرفي
( وجود دارد . از ديگر مظاهر باسوتاني   2683و2662( و ) 2602و2686مربوط به سالهاي )

اين شهر آبراه آن است كه در قسمت فوقاني رودخانه بيروت قرار گرفته است . اين آبراه 
ي به شهر بيروت در دوره روميان سواخته شوده   در دوران روم باستان به انگيزه آبرسان

متور ارتفواب بووده اسوت ولوي در اثور        27متر فول و  347است. اين آبراه در اال داراي 
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گذشت ايام قسمت اعظم آن از بين رفته است و جز چند پل و سوتون چيوز ديگوري از آن    
ن مردم منطقه به باقي نمانده است كه امروزه اين چند پل و ستون بجا مانده از آن در ميا

همسر هارون الرشيد و يا « زبيده » ميرو  است كه احتماالً منسوب به « قنافر زبيد» نام 
باشود .  كه بنا به يك روايت باني اين شهر بوده مي« تدمر » پرنسش « زنوبيا» منسوب به 

 آبراه ديگري نيز وجود دارد كوه شوبيه بوه   « جبيل» شايان ذكر است كه در لبنان در شهر 
باشد و روي همين اال بدان آبراه باشد و مربوط به دوران روم باستان مياين آبراه مي

اند اين آبراه بر فراز رود ابوراهيم سواخته شوده و آب شوهر     نام نهاده« قنافر زبيده » نيز 
 نموده است .جبيل را تامين مي

 « فالوغا» و « حماّنا»ـ4
 *حماّنا 

وسوتاهاي جبول لبنوان بووده و بوه اونيت حريربوافي        اين شهر در روزگاران پيگين از ر
اشتهار داشته است امروزه نيز چند كارگاه حرير بافي از آن دوران در اين شهر به يادگار 
مانده است .ديگر ويژگي متمايز اين شهر در ميان ساير شهرهاي اين منطقه سواختمانهاي  

 سنتي آن است . 
 *فالوغا

باشد از بوارزترين  اله دارد و از گردشگاههاي لبنان مياين شهر سه كيلومتر با حماّنا فا
مظاهركهن اين شهر عمارت قرن نووزدهم آن اسوت كوه داراي ورودي زيبوايي اسوت كوه       
عناار تذهيبي آن تركيبي است از سبك تذهيب كاري شرقي و ايتاليوايي كوه از زيبواترين    

 باشد . وروديهاي كاخهاي موجود در لبنان مي
 «ديرالحرف » ـ 5

كيلومتري بيروت واقع شده و بوارزترين جلووه ميمواري ايون      22روستاي دير الحر  در 
باشد . علي رغم اينكه روستا دير فايفه روم ارتدكش است كه به نام قديش گاورگيوس مي

اين دير ريگه در اعماق اسافير دارد امّا برمطاليه بر روي عناار ميمواري و هنوري آن   
قرن هجدهم ميالدي بنا شده است. نقگوه سواختار ايون ديور      دهد كه اين دير درنگان مي

هوا در ضولع   عبارت است ازيك كليسا در ضلع جنوب شورقي و جنواح مخصوور  راهبوه    
ميالدي  2087شمال شرقي كه با سنگهاي محلي ساخته شده است. قدمت اين دير به سال 

سواله   32زدهم و گردد . ديگر ساختمانها و قسمتهاي اين ديور در خوالل قورون نوو    باز مي
نخست قرن بيستم ساخته شده است. ويژگي منحصر بفرد اين دير ديوارهواي مونقش بوه    

 2802تصاوير بسيار زيباي آن است كه بدست نقاشان كگور رماني كه در خالل سالهاي 
 به همين منظور به كگور لبنان سفر كرده بودند ترسيم شده است . 2803و 
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 ـ راس المتن  6
كيلوومتري بيوروت واقوع شوده و وجوود جنگهواي اونوبر و سونديان و          32اين شوهر در  

هاي پرآب به آن زيبايي خااي را بخگيده اسوت. از جملوه چگومه سوارهاي ايون      چگمه
ميالدي ساخته  2403روستا چگمه عين المرج است كه مطاب  با سن  نوشته آن درسال 

ان و چند گورسوتان كهون و   شده است . در اين شهر آثار باستاني مربوط به دوران فينيقي
وجود دارد و باالخره اينكه عمارت بزرگ ساخته شوده بدسوت سوالفين آل    « حكان» غار 

هاي هنر ميماري سنتي لبنان ميباشود در ايون روسوتا قورار     ميني از جمله زيباترين جلوه
 باشد . نيز مي« انيش فريحه » دارد . اين روستا زادگاه اديب نام آشناي لبناني 

 يما ـ صل7
كيلومتري بيروت واقوع شوده و بخوافر داشوتن ابنيوه مربووط بوه دوران         42اين شهر در 

فئوداليته ميروفيت دارد كه سبك ميماري آنها مربوط به قرون هفدهم و نوزدهم مويالدي  
است . اين شهر در قرن نووزدهم بواسوطه توسويه اونيت حريور بوافي و پورور  كورم         

د. از بارزترين مظواهر ميمواري ايون شوهر عموارت      ابريگم به اوج ميروفيت خود نائل ش
ميالدي ساخته شده است. ويژگي بارز اين قصر  2032سالفين آل ميني است كه به سال 

هاي سيا و سفيد مزين شده است كوه  ها متيدد آن است كه با كاشيرفيع ورودي و پنجره
ر نيوز داراي  اين سبك تزئين در دوران مماليك رواج داشته است. مدخل ااولي ايون قصو   

كاريهايي به سبك هنر شرقي مزين شده است سقد زيبايي است كه با سن  مرمر و كنده
و بر فراز دو قوس محيط بدين مدخل پيكره دوشير مقابل به هم تراشيده شده اسوت . بوه   

ميالدي راهبان آئين كبو  اين كاخ را به عنوان مدرسه موورد اسوتفاده قورار     2663سال 
ما زادگاه آنتوان بگيالني است وي اولين لبناني مهواجري اسوت كوه بوه     دادند . شهر الي

 ميالدي پا به سرزمين آمريكا نهاد .  2642سال 
 ـ العباديه  8

كيلومتري بيروت واقع شده وبه ماننود شوهرهاي الحودث و بيبودا و كفور       28اين شهر در 
هواي  ها  و خانوه هوا و گوذرگاه  شيما به داشتن بافت شهر سازي سنتي كه عبارت از كوچه

هايي وجود دارد كه باشد دراين شهر خانهقديمي مربوط به قرن نوزدهم است ميرو  مي
در روزگاران پيگين مسكن سالفين آل شهاب بوده و امروزه آرامگاه و مدفن چند تون از  
ايگان در اين شهر وجود دارد. يكي از قصرهاي موجود در اين شهر كوه قودمت آنهوا بوه     

گردد قصر امير سليمان علي شوهاب اسوت كوه بوه سوال      آل شهاب باز ميدوران حكومت 
ميالدي ساخته شده است .اين قصر داراي دري بزرگ است كه با يك قوس گره دار  2678

احافه شده ودر دو سمت آن پيكرة دوشير مقابل به هم تراشيده شده است . در اين شهر 
مويالدي سواخته شوده در     2047ه سوال  وجود دارد كه بو « قديسه تقالء» يك كليسا به نام 

جوار اين كليسا درخت سنديان سايه گستري وجود دارد كه دانوش آمووزان در سوايه آن    
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خوانند نظير ايون درخوت در اكثور روسوتاهاي لبنوان وجوود دارد و       نگينند و درس ميمي
جالب است كه عمدتاً از سايه اين درختان دانش آموزان براي برپوايي كوالس درس سوود    

 برند. يم

 *منطقه المتن *
 « برمّانا» ـ  1

كيلومتري بيروت واقع شده است حافظ ساختار سنتي ميماري لبناني  37اين شهر كه در 
اسوت كوه بدسوت    « كيكورز » باشد . شهرت اين شهر بواسطه مدرسة و ميماري مدرن مي

اي تردهانگليسيها در قرن نوزدهم تاسيش شده است . امروزه اين مدرسه از فياليوت گسو  
المللوي كيكورز در آن   در زمينه ورز  كيكرز برخوردار است و هور سواله مسوابقات بوين    

 برگزار مي شود .
بر فراز يك تپه مرتفع قورار گرفتوه اسوت .    « مارشييا» در ضلع شمالي اين شهر دير كهن 

 ميالدي ساخته شده به راهبان ماروني اختصار دارد .  2077اين دير كه به سال 
 « كنتا بس» ـ  2

كيلومتري شهر بيروت در دامنه كوه ضمين واقع شده است .اين شهر بوه   42اين شهر در 
واسطه بافت سنتي و حفظ ميمار سنتي لبنان اشتهار دارد . بسكنتا بواسطه واي لطيود و  
فضاي سبز زيبايش به عنوان يكي از گردشگاههاي تابستاني لبنان بين مردم شناخته شده 

( در اين شهر بدنيا آموده  2866و 2668مه اديب نام آشناي جهان عرب ) است. ميخائيل نيي
 است و بيگتر آثار قلمي خود را در اين شهر به رشته تحرير درآورده است .

 « بكفيّا» ـ  3
هاي از خگت برآورده شده و كيلومتري بيروت واقع شده و بواسطه خانه 32اين شهر در 
« الموني   » هاي آن چگمة موسوم بوه  مله چگمههاي آبش شهرت دارد . از جنيز چگمه

باشود . وجوه اشوتهار ديگور ايون شوهر       است كه بنا بر اعتقاد مردم آب آن شفا بخش موي 
شوود و در آن  جگنواره گل و ميوه آن است كه هر ساله در فصول تابسوتان برگوزار موي    

 گردد . نمايگگاههاي گل و ميوه و سبزيجات بر پاي مي
استان شناسي انجام شده بر روي اين شهر نگان از قودمت آن دارد  مطاليات تاريخي و ب

ولي تاريخ دقيقي براي آن مگخ  نگده است و بنابر يك احتمال قدمت آنرا قرن پانزدهم 
اسوت كوه بوه سوال     « مارعبودا » دانند . از جمله آثار باستاني اين شهر كليساي ميالدي مي

باشد . شوهر بكفيوا در   صاوير مقدس ميساخته شده و داراي ديوارهاي منقش به ت 2260
نمودند به نقطه اوج شكوفايي قرن نوزدهم ميالدي كه سالفين آل ميني بر آن حكومت مي

خود دست يافت و اين حركت رو به رشد تا بدان حد بود كوه ايون دوره را عصور فالئوي     
ه از جملوه آنهوا   اند . دراين دوران ابنيه و آثار زيادي در شهر ساخته شد كبكفيا نام نهاده

كه مزين به تصوير حضورت موريم   « سيده نجاه » و « آباء سوعيين » توان به كليساي مي
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است اشاره كرد كه اين تصوير از روي نسخه االي آن در ايتاليا و ونيز كپي شده اسوت  
و مربوط به قرن هفدهم ميالدي است. مهمترين كاخهوا و عموارات موجوود در ايون شوهر      

 عبارتند از :
 كاخ سالطين آل معني : *

اين كاخ در مركز شهر قرار دارد و در دهه هگتاد از آن به عنوان مقر رياسوت جمهووري   
لبنان استفاده ميگده .اين قصر داراي يك ميبد رومي است كه با گره و قوس نباتي شوكل  
 مزين شده و دو تصوير كه متيل  به ااحب اين ميبد است نيز بر آن حك شده است . 

 
 

 خ خاندان جميّل :*كا
گوردد و فبقوات فوقواني آن در خوالل     قدمت فبقه همكد اين كاخ به قرن شانزدهم باز مي

 قرون همجدهم و نوزدهم بنا شده است . 
در آن قرار دارد . اين دير « نبي الياس » قرار گرفته كه دير « شويّا» در نزديكي بكفيا شهر 

حت تملك مارونيان و قمسوت ديگور آن   از دو قسمت تگكيل شده است كه يك قسمت آن ت
باشد كه بيدها به مقور پتريورت تبوديل شود . ايون ديور داراي يوك        تحت تملك ارتدكش مي

ساخته شده و ديوارهاي آن به سبك ميماري قرن  2872كليساي كوچك است كه به سال 
ا هيجدهم روماني تزئين گگته است . در خالل عمليات بازسازي و مرمتي كه در اين كليس

پذيرفت بقاياي كليساي كوچكي كه احتماالً قدمت آن به قرن هگتم ميالدي باز اورت مي
 گردد كگد شده است .مي

 « بيت الشباب » ـ 4
هاي روستايي و كيلومتري بيروت واقع شده و عاله بر بافت سنتي و خانه 42اين شهر در 

ار اسوت . از جملوه   انايع دستي بواسطه داشتن كليساهاي متيودد از ميروفيوت برخوورد   
ميالدي سواخته   2082كه به سال « سيده الغابه » توان به كليساي كليساهاي اين شهر مي

شده اشاره نمود . ويژگي منحصر بفرد ايون شوهر در آن اسوت كوه نوام آن بوا دو حرفوه        
رايجي كه در آن وجود دارد ارتباط تنگاتن  و مستقيم دارد . حرفه و پيگة نخست انيت 

ه شيوة سنتي آن است بويژه خموره سوازي كوه از آن بوراي نگهوداري روغون       سفالگري ب
شود و پيگه دوم ساختن زن  كليسا به رو  سونتي اسوت   زيتون و عرقيات استفاده مي

شوود  باشد . امروزه در لبنان كليسوايي يافوت نموي   هاي موروثي اين منطقه ميكه از پيگه
 د. مگر آنكه زن  آن دربيت الگباب ساخته شده باش

 « بيت مري » ـ  5
كيلومتري بيروت واقع شده و بواسطه داشوتن ميابود مربووط بوه دوران      26اين شهر در  

متور از سوط     677روم باستان و نيز يك روستاي عهد بيزانش شهرت دارد . بيوت موري   
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دريا ارتفاب داشته و بر بيروت و نواحي افرا  آن تسلط دارد و به همين دليل بوه عنووان   
گاه تابستاني از رون  بسياري برخوردار است . وجود آثار باسوتاني ارزشومند   يك گردش

دراين شهر باعث شده كه مردم بيروت از آن به عنوان يك مركز فرهنگي و هنري ياد كنند 
شوود و  هاي موسيقي در ماههاي فوريه و مارس در آن برگوزار موي  و هر ساله جگنواره

نماينود .  نان و ساير ملل دنيا در آن شركت موي گروههاي موسيقي و رقصهاي محلي از لب
كوه  « قديش يوحنا الميمدان » شهرت بيت مري در وهله اول به وجود آثار باستاني و دير 

گوردد .  هاي يوك ميبود روموي بنوا شوده برموي      تابع راهبان ماروني است و بر فراز ويرانه
را نيوز  « ديور القليوه   » م اهميت اين دير و كليساي آن تا بدان حد است كه بر اين شوهر نوا  

گردد. البته اموروزه  اند كه اين وجه تسميه به بقاياي آثار باستاني قالب كهن آن برمينهاده
از بقاياي اين ميبد چيزي باقي نمانده كه بتوان با مطاليوه روي آنهوا بوه قودمت و سوابقه      

 2086به سال  تاريخي آن پي برد . علي رغم لوح يادبودي كه بر فراز مدخل كليساي فيلي
تور  ميالدي نصب گرديده است ولي در آن تاريخ مييني كه داللت بر قودمت كليسواي قوديم   

دانيم كه ميبد ياد شده در اولين قورن مويالدي   نمايد نگاشته نگده است فقط همين قدر مي
ساخته شده و سنگهاي بكار رفته در ساخت آن به مانند سونگهايي اسوت كوه در سواخت     

« بَيول مَورق    » ر رفته است .اين ميبد محل پرستش و تقدس بتي بوه نوام  ميابد بيلبك بكا
بوده كه به خداوند زلزله اشتهار داشته است و عبوادت ايون بوت عبوارت از نووعي رقو        

در روايت تورات داشته كه حضورت  « كرمل » اوفيانه بوده كه شباهت به رق  كاهنان 
داده . در ضلع شومال شورقي ايون    مي در موقع درگيري با كاهنان مياار  انجام« ايليا»

ميبد بزرگ حوم مقدس واقع شده كه آب آن هم عين آب حوم ميبد كوچك بووده كوه   
شده است . در نزديكوي ايون   جانگين عگتروتات فينيقي ( عبادت مي« ) جونو» در آن الهه 

نمايود از  ميبد مدخلي بزرگ وجود دارد كه دو ميبد كوچك و بزرگ را به هم متصول موي  
 يگر مظاهر موجود در اين ميبد قربانگاههاي متيدد ستون دار است .د

همانطور كه در ابتدا توضي  داده شد وجود يك روستاي باستاني كه قدمت آن بوه دوران  
گردد موجب شهرت اين شهر گرديده است اين روستا در شرق بيت موري  بيزانش باز مي

. ايون روسوتا داراي گوذرگاههاي     واقع شده و مربوط به قرن پنجم و شگم ميالدي اسوت 
باشود .  سن  چين شده است كوه در دو فور  داراي مغازهوا و دكانهواي سوتون دار موي      

هاي مسكوني اين شهر نيز به سبك ميماري رايج دردوران بيوزانش سواخته شوده و    خانه
كليساي كوچك آن نيز همچنان حافظ آثار ميماري آن دوران است و حمام اين روستا نيز 

 ك حمامهاي روم باستان و بيزانش ساخته شده است .به سب
 « الخنشاره» ـ  6
كيلومتري بيروت واقع شوده و وجوه اشوتهار آن بودان سوبب اسوت كوه         27اين شهر در   

هواي زيبواي ايون شوهر بوه سوبك       ترين چاپخانه خاورميانه در آن قورار دارد . خانوه  قديم
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پخته قرمزرنو  بنوا شوده اسوت و      ميماري سنتي لبناني با سقفهاي ساخته شده از خگت
هنر بنايي و سن  كاري اين شهر در لبنان از ميروفيت خااي برخووردار اسوت . و اگور    
ادعا شود كه تمامي كليساها و ساختمانهاي سنتي و كليساهاي موجوود در لبنوان بدسوت    
 هنرمندان بنّا و سن  تراشان اين شهر ساخته شده است ادعاي به گزافي نخواهد بود . 

كه مخصور راهبان بوا  « قديش يوحنا اابغ » ديگر وجه اشتهار اين شهر به وجود دير 
هوا و  گردد . شايان ذكر است كه كليود خانوه  باشد برميهاي كاتوليك( ميسيلي ) از شاخه

و « دير الطبگه» باشد . نام ديگر اين دير ابنيه موجود در خنگاره از موقوفات اين دير مي
است ولي بيدها بواسطه استقرار دير خنگاره نام اين شهر بر « ا الگويردير مار يوحنّ» يا 

 آن غلبه يافت .
اي از راهبان كه از دير بلمند ارتدكش جدا ميالدي بدست عده 2880و2888اين دير به سال 

شده و به كليساي كاتوليك پيوسته بودند بنا شده است . اين دير داراي سه كليساست كه 
نام قديش يوحنا نامگذاري شده و قدمت آن به قرن دوازدهم ميالدي بواز   ترين آن بهقديم
باشد و مربوط به قرن هجدهم است كه گردد و كليساي دوم به بنام قديش نيكالس ميمي

ديوارهاي آن با چوب منبت كاري شده تزئين شده . اين دير داراي يك مووزه مگوتمل بور    
 باشد .نفايش و يك كتابخانه نيز مي

هاي ارزشمند اين دير وجود اولوين چاپخانوه عربوي اسوت كوه در      يان بارزترين جلوهاز م
 2033اي تاسيش نگده بوده است اين چاپخانه به سال خاورميانه قبل از آن هيچ چاپخانه

 ميالدي بدست شماس عبداهلل تاسيش گرديده است . 
انه به فبوع رسويد و   ميالدي اولين كتابي كه در لبنان چاپ شد دراين چاپخ 2024در سال 
بود. شايان ذكر است كه نسوخه نخسوتين ايون كتواب اموروزه در      « ميزان الزمان » نام آن

 شود .موزة همين ديرنگهداري مي
 « عنطوره » ـ 7

كيلومتري بيروت واقع شده و بواسطه داشتن آثوار باسوتاني مربووط بوه      42اين شهر در 
از جمله اين آثار باستاني يك ميبود   دوران روم باستان از شهرت خااي برخوردار است
گردد و تا همين چند سوال گذشوته   است كه قدمت آن به قرن اول و يا دوم ميالدي باز مي

اي از ديوارهاي آن باقي مانوده بوود امّوا گروهوي از ناآگاهوان ايون       بقاياي ورودي و پاره
استفاده گرديد .  سنگها و ورودي آنرا از محل ميبد برداشتند و از آن براي ساختن كليسا

در كنار ميبد ياد شده نيز يك گورستان سنگي كه مربووط بوه دوران روم بيوزانش اسوت     
 وجود دارد . 
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 « الزعرور » و « قاناباكيش » ـ 8
كيلومتري بيروت دردامنه كوه افّين در ارتفاب  23و  46اين دو شهر به ترتيب در فااله 

سطه داشوتن ارتفاعوات برفگيور محول تجموع      اند و بوامتري از سط  دريا واقع شده 3777
 باشد .عالقمندان و ورزشكاران اسكي مي

 « المتيّن » ـ 9
بوه  « الموتن االاوغر   » كيلومتري بيروت واقع شده است قدمت متين و يوا   28اين شهر در 

گردد و اين امر با مطاليه بر روي آثار باستاني موجود قرون نخستين بيد از ميالد باز مي
هواي  هر كه عبارت از گورستانهاي سنگي روموي و بيوزانش محفوور در اوخره    در اين ش

گردد اموا درموورد تواريخ نووين آن بايود گفوت كوه جوز         محيط بر اين شهر است ثابت مي
باشود افوالب ديگوري در    افالعاتي كه مربوط به قرون شانزدهم و هفدهم بيد از ميالد مي

 دست نداريم . 

 منطقه كسروان
 « بكركي » ـ  1

كيلومتري بيروت واقع شده و وجه اشتهار آن بواسطه وجود مقر پتريركوي   37بكركي در 
مويالدي ( در بكركوي كوه    2072ماروني درآن است . در اوايل قرن هجدهم ميالدي ) سوال  

ميالدي به عنووان مقورّ ااولي     2627مگر  بر جونيه است ديري ساخته شد كه به سال 
ميالدي ايون ديور    2682ايان قرن نوزدهم ييني سال پتريركي ماروني برگزيده شد و در پ

كهن هسته االي و پايه نخستين مقر كنووني مركوز مسويحيت مواروني گگوت. .مهمتورين       
ويژگي اين دير و يا به عبارتي االي تورين داشوته آن كتابخانوه مركوزي آن ميباشود كوه       

ر بوه سوبك   مگتمل بر هزاران نسخه خطي تاريخي بسيار ارزشمند است. .ورودي اين ديو 
ميماري ايتاليايي ساخته شده و بر لوح نصب شده بر سر در آن به خط التيني و سرياني 

نگاشته شده است اين عبارت برگرفته از « مجد لبنان بدو داده خواهد شد» و عربي عبارت 
( آموده و پترهواي مواروني آنورا بور زنوار خوود        3و22شياري است كه در سفر اشويياء ) 

 نويسد . مي
 « جعيتا »ـ  2

كيلومتري بيروت واقع شده وداراي يك غار فبييوي بسويار زيباسوت كوه در      33جييتا در 
كنار نهرالكلب ) شمال بيروت ( قرار گرفته است . اين غار دو فبقه است كه فبقه بااليي آن 

هاي آب زير زميني است كه قسومتي از آب  خگك است و فبقه دوم آن داراي آب و سفره
شود . با كگفياتي كوه در ايون غوار اوورت     به نهرالكب از آن تغذيه ميرودخانه موسوم 

پذيرفته است آثار حيات مربوط به دوران حجر بدست آمده است امروزه ايون غوار جهوت    
روند .ديگر ويژگي ايون غوار وجوود    بازديد به روي مردم باز است و افراد زيادي بدان مي

 است . استالكتيكها و استالكميتهاي بسيار زيباي آن
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اين غار براي اولين بار توسط يك غار شناس امريكوايي بوه نوام ويليوام تامسوون كگود       
گرديد و پش از آن سيل غار نوردان براي كگفيات بيگتر به سوي آن روي آوردند و توا  

( و پوش از آن ايون كگوفيات اداموه      2602انود ) سوال   عم  هگت اد متري آن پيش رفته
انوود. متووري آن پوويش رفتووه 2027تووا عموو   2847و  2683داشووت تووا اينكووه در سووالهاي  

غارشناسان لبناني نيز ازاين كگفيات فااله نگرفتند و امروزه تا عم  هفت كيلوومتري آن  
 كيلومتر دارد . 8اند فبقه فوقاني اين غار نيز عمقي بالغ بر پيش رفته

 ـ جونيه  3
هواي لبنوان عموده تجوار     كيلومتري بيوروت قورار دارد .درزموان جنگ    37جونيه در فااله 

گگوتند توا اينكوه جونيوه را     وبازرگانان براي مبادالت تجاري خود به دنبال محلي امن موي 
هاي تجاري روز بوه روز رو  براي اين امر مناسب ديدند و نظر به اينكه در آن منطقه محله

به گستر  نهاد و در نتيجه اين گستر  تجاري مردم زيادي اين منطقه را براي سوكونت  
انتخاب نمودند تا اينكه به شوكلي وسويع و ميموور بيورون آمود . در شومال جونيوه شوهر         

واقع شده و همانطور كه از اسمش پيداست اين منطقه دردو سووي نهور پور    « المياملتين »
انود وقودمت آن بوه دوران    آبي واقع شده كه توسط يك پل رومي به يكوديگر متصول شوده   

فبييي بين دو منطقه تجاري كنتيه فرابلش و قدس قرون وسطي باز ميگردد كه حد فاال 
اروپايي بوده است امروزه كازينوي لبنان كه داراي شهرت عالمگير اسوت بور ايون منطقوه     

 تسلط تام دارد .
نام دارد كه يك گورستان كنده شده در دل اخره « البافيه » ديگر منطقه باستاني جونيه 

جود دارد بنا بر اعتقاد مردم دراين منطقوه  كه مربوط به دوران روم باستان است درآن و
قديش گاورگيوس بر اژدهايي كه قصد از بوين بوردن موردم را داشوت پيوروز شود و ايون        

 اسطوره امروزه فصل مگترت بين مردم بيروت و جونيه ميباشد.
اربا نيز كه بر فراز بلندي مگر  بر جونيه واقع است داراي ديري است كه مخوت  بوه   

مويالدي سواخته شوده و     2662باشد . اين دير بوه سوال   ) با سيليان ( مي راهبان كاتوليك
داراي برجهايي است كه به سبك ميماري دوران مملوكي ساخته شده است . اين كليسا بر 

اي از آثوار موجوود در ايون ديور كوه      هاي يك ميبد رومي بنا شده و از مطاليه پارهويرانه
زو  » اي بوه نوام   د كه اين ميبد پرستگگاه الهوه گردباشد ميين ميمربوط بدان ميبد مي

داشوته اسوت چنوين بنظور     « سورابيش  » بوده است كه ارتباط مسوتقيم بوا الهوه    « آسماني 
نيز از نام همين الهه مگت  شده است .ديگر ويژگي جونيه وجود « اربا » رسد كه نام مي

 اند .خته شدهديرهاي وكليسهاي متيددي است كه به سبك ميماري سنتي لبناني سا
 « حريصا » ـ  4

كيلوومتري بيوروت واقوع شوده وبواسوطه وجوود كليسواهاوديرهاي كهون          38حريصا در 
بيگمار  شهرت دارد . بارزترين جلوه مذهبي منطقوه حريصوا كليسواي حضورت موريم      
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باشد كه بر فراز بلندي مگر  بر خليج جونيه در دهوه هفتواد سواخته شوده اسوت در      مي
اي زيگورات مانند به ارتفاب حدوداً سي متر جسمة حضرت مريم بر پايهحياط اين كليسا م

بنا شده است . اين كليسا همچنين داراي مصالي كوچكي است كه مجسمه حضرت موريم  
ساخته شده از چوب درخت ارز در آن قورار گرفتوه اسوت . در نزديكوي ايون كليسوا ديور        

ساخته شده اسوت كليسواي ايون     ميالدي 2872كاتوليك پولش واقع شده است كه به سال 
ساخته شده و تا اموروز عمليوات بواز سوازي و تورميم و توسويه        2840دير نيز در سال 

همچنان در آن ادامه دارد . نكته جالب درباره اين كليسا اين است كه گروهي از راهبان به 
اننود  اند . سبك ميماري اين كليسوا بوه م  سال درآن اعتكا  نموده وبيرون نيامده 22مدت 

باشد. منطقه حريصا در برگيرنوده بيسوت كليسوا و ديور     سبك ميماري دوران بيزانش مي
قوديش  » ترين اين كليساها دير باشد كه همگي متيل  به مسيحيان كاتوليك است . قديممي

است كه بدست راهبان فرانسوي ساخته شده و امير فخر الدين دوم به « آنتونيوس بداوّي 
را به مسيحيان اهدا نموده است . از ميالم بسيار مگهور موجود در ميالدي آن 2836سال 

مقور پتور سورياني    «الگورفه  » مقر پتر ارامنه كاتوليك و ديور  « بزماّر »منطقه حريصا دير 
كاتوليك است كه كتابخانه اين دودير در برگيرنده هزاران جلد نسخه خطي تاريخي اسوت  

 گردد .حسوب ميهاي لبنان مترين كتابخانهو دررديد غني
 
 و « ميروبا» و « فيطرون » و« ريفون » و « عجلتون » ـ  5
 « عيون السيمان » و « قاريّا » 

 *عجلتون ـ ريفون ـ فيطرون ـ ميروبا : 
شهرهاي ياد شده بر فراز ارتفاعات كسروان قرار دارند و از دير باز بخافر داشتن هواي 

گردشگاه تابستاني مورد عنايوت موردم لبنوان    لطيد و مناظر بسيار زيبايش به عنوان يك 
بوده است ونظر به اين استقبال گسترده رستورانها و هتلهاي زيادي در آنها ساخته شده 

هاي موجود در اين منطقه كالً به سبك ميماري سنتي لبنواني سواخته شوده و    است . خانه
 اند .تماماً با آجر قرمز رن  مسقد شده

 
 

 *فاريا :
باشد بخافر داشتن ارتفاعات برفگير داراي بر اينكه يك گردشگاه تابستانه ميفاريا عالوه 

واقوع  « عيوون السويمان  » باشد. اين پيست در مجهزترين پيست اسكي موجود در لبنان مي
رود متري از سط  دريا بواال موي   3487عدد تله كابين است كه تا ارتفاب  22شده و داراي 

است بيننده بر مناف  دشت بقاب و جبول الگويخ و   « المزار » .در اين ارتفاب كه موسوم به 
 لقلوق و ارز و ساحل تسلط كامل دارد . 
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 « غزير» ـ  6
كيلوومتري بيوروت واقوع شوده      32اين شهر كه زادگاه اميور بگوير شوهابي دوم اسوت در     

وداراي ساختار ميماري سنتي لبناني است . ويژگي منحصر بفرد اين شوهر در آن اسوت   
بيش از ده كليسا و دير است كوه قودمت آنهوا بوه قورون هفودهم و هجودهم بواز          كه داراي

» انود . ديور   گردد و همگي آنهوا در رديود آثوار فرهنگوي و تواريخي لبنوان ثبوت شوده        مي
كه در اين منطقه قرار دارد نمونه بارزي است از حضور سبك ميماري غربي « مارمارون 

بنان . اين دير بدست كگيگان مسيحي به سال بويژه ايتاليايي در قرن هجدهم در كگور ل
هاي يك دير كه قودمت آن بوه دوران قورون وسوطي بواز      ميالدي بر ويرانه 2644و  2642
باشود كوه بوراي آمووز  بوه      گگته بنا شده است . اين دير داراي يك مدرسه نيوز موي  مي

رنان به مارونيان ساخته شده است . مورخ و باستان شناس نام آشناي فرانسوي ارنست 
حيوات  » ميالدي دراين دير اقامت گزيده و قسمت عموده كتواب ميورو  خوود      2682سال 
مويالدي   2604باشد در اين دير نگاشته است . به سال را كه درموضوب تاريخ مي«مسي  

به بيروت منتقول شود و نطفوة نخسوتين دانگوگاه قوديش يوسود        « غزير» مدرسة الهوت 
 امروزه را تگكيل داد .

هاي ميرو  غزير عمارت ميروفي است كه رئيش جمهوري اسب  لبنان فواد خانه از جلمه
هاي منبت كاري شده و ( در آن متولد شد . اين عمارت داراي پنجره 2884و2826شهاب ) 

بالكنهاي استوار بر ستونهاي سنگي است و كد اتاقهاي آن نيز با چوب فر  شده است . 
 سنتي لبناني است .سبك ميماري اين عمارت سبك ميماري 

نيز كه نزديكي غزير است ديري وجود دارد كه قدمت آن به اواخر قورن  « بيت خگبو» در 
گردد . در اين دير يك كليساي سنگي وجوود دارد و  هجدهم و اوايل قرون نوزدهم باز مي

رسد از آن به عنووان غسوال   نيز يك گورستان مربوط به دوران روم باستان كه بنظر مي
 شده است .تفاده ميخانه اس

 « الغينه» ـ  7
اي اسوت كوه قودمت    كيلومتري بيروت واقع شده و داراي آثار باستاني عديوده  28غنيه در 

هايي واقع شده كوه  گردد . در جنوب غنيه تپهآنها به دوران روم باستان و بيزانش باز مي
ديور بوا سواختار    بر فراز آن ميبدي رومي واقع گگته كه بيدها در دوران بيزانش به يوك  

مبدل گگته اسوت . در دوران روم باسوتان درايون منطقوه گورسوتانهايي در دل       2پازيليك
اي از آنهوا در  اخره حفر شده و بر سر در آنها تصاوير جنازه حك شده است كه پاروه

حالت ايستاده و بيضي در حالت نگسته و گريوان هسوتند . از ميروفتورين ايون نقگوهاي      

                                                 
الياست كه در قديم جزو قلمرو ناپل بوده است و ساختار ديرهاي آن به عنوان و نام يكي از شهرهاي ايت 2

  228و ر 2يك الگو و رو  ميماري مگهور بوده است رجوب كنبد به مقدمه ابن خلدون و ج
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باشد . ك اياد است كه در حال كگتن يك حيوان مجهول الهويه ميحكاكي شده تصوير ي
ارنست رنان و هنري المنش دربارة اين تصوير عقيده دارند كه اين نقوش متيلو  بوه الهوه     

باشد . هر چند كوه ايون سوخنان و    است كه در حال كگتن يك خوت مي« ادونيش»جواني 
ي تصاوير حكاكي شده در غينوه و  نظريات فاقد مستندات تاريخي است ولي با مطاليه رو

شود كه كليه اين تصاوير سومبلي اسوت   تصوير موجود در هرمل در بقاب شمالي ثابت مي
 بر چيرگي شخ  متوفي بر قواي پليدي جهان آخرت .

 « فقراء» ـ  8
كيلومتري بيروت واقع شده و بواسطه وجود آثار باستاني مربوط بوه دوران   87فقراء در 

دارد . فقرا در قديم االيام به عنوان يوك مركوز دينوي بلكوه بزرگتورين       روم باستان شهرت
متور بواالتر از    2227مركز ديني در جبل لبنان اشتهار داشته است . ارتفاعات ايون منطقوه   

انود بسويار اويب    اند . اين ارتفاعات كه بطوور فبييوي سواخته شوده    سط  دريا واقع شده
اند . ميبد ها بدست اشباح ساخته شدهه اين اخرهاي عقيده دارند كباشد و عدهاليبور مي

گردد به سبك يك تاالر ساخته شوده  بزرگ فقرا كه قدمت آن به عصر روم باستان باز مي
و پرستش گاه خداي خدايان بوده است . در جوار اين ميبد ميبدي كوچكتر قرار دارد كوه  

به كليسا مبدل شده است بوده كه بيدها در دوران بيزانش « عگتروت » مخت  به عبادت 
در اين منطقه برجي بلند وجود داشته كه امروزه جز قاعده مكيب شوكل آن چيوز ديگوري    

)در « هرمول  » باقي نمانده است . احتماالً فراز اين برج مخروفي شوكل بووده و بوه ماننود     
شمال بقاب (بوده است . سن  نوشته اين بورج حكايوت از آن دارد كوه در ايوام امپرافوور      

بيد از ميالد به انگيزه خزانه داري كه اشياء قيمتي ميبود   44و  42وديويش بين سالهاي كل
 شده است ساخته شده .در آن نگهداري مي

از ديگر مظاهر باستاني فقرا پل سنگي آن است كه آبراهي فبييي از زير آن جاري است و 
قليوه فقورا هور سواله در      هايباشد . باالخره اينكه در محل تپهمتر مي 26فول آن بالغ بر 

 شود .هاي فرهنگي و هنر برگزار ميفصل تابستان جگنواره

 منطقة جبيل
 « ادّه » ـ 1

هاي قديمي است كه در كيلومتري بيروت واقع شده واين شهر داراي خانه 42شهر ادّه در 
ميان خود كليساهاي كهن مربوط به دوران قرون وسطي راكه با سنگهاي ميابد باسوتاني  

توان به كليساي موارجرجيش اشواره   اند جا داده اند. از جمله اين كليساها ميخته شدهسا
هاي ميبدي مربووط بوه دوران روم باسوتان سواخته شوده اسوت .       كرد كه بر فراز ويرانه

ديوارهاي اين كليسا منقش به تصاويري است كوه قودمت آنهوا بوه فورون دوازدهوم و يوا        
كليساي اين شهر كليساي دوقلوئيست كه به نام قديش  سيزدهم ميالدي باز ميگردد . ديگر

 يوحنا و تادروس نامگذاري شده است . 
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 « افقا» ـ 2
كيلوومتري بيوروت واقوع شوده و ميروفيوت آن بواسوطه وجوود چگومه          02اين شوهر در  

توان بودان رسويد   باشد . افقا كه از راه قرفب نيز ميادونيش و ميبد ونوس و اشتروت مي 
كهنوي اسوت كوه هور سواله موردم در مقابول آن جگون ادونويش و ونووس           داراي يك غار 

كنند اين غار كهن داراي شكل مخروفي است وبنوا بور اعتقواد موردم     عگتروت برگزار مي
باشد كه ادونيش نام قديمي رود ابراهيم است .مردم منطقه اعتقاد دارند زادگاه ادونيش مي

ودخانه ابراهيم خون ادونيش است كه وي بدست يك حيوان خونخوار كگته شده و آب ر
 شود .كه از بدن وي جاري شده است چرا كه آب اين رودخانه در ايام بهار رنگين مي

در مقابل غار ادونيش بقاياي ميبد ونوس عگتروت واقوع شوده اسوت . بقايواي يواد شوده       
ي مويالد  362آنقدر نيست كه بتوان شكل االي ميبد را حدس زد .كنستانتين كبير به سال 

اين ميبد را ويران نمود و بيدها يوليانوس آنرا تجديد بنوا كورد و توا قورن پونجم مويالدي       
عبادات ياد شده در آن برقرار بود امروزه نيز مردم علوي رغوم اعتقوادات فيليگوان آداب     

دارند و از آب قنات اين ميبود تبورت   رسوم رايج در زمان كهن را در مقابل اين غار بپا مي
 افروزند .بندند و شمع ميرخت انجير كنار آن دخيل ميجويند و بردمي

 « جاج » ـ  3
كيلوومتري بيوروت واقوع شوده وجنگول زيبوايش كوه پوشويده از درخوت ارز           86جاج در  

تورين  رسد كوه جنگول ارز جواج يكوي از قوديم     باشد زبانزد خار وعام است . بنظر ميمي
در روزگواران كهون از ايون جنگول      جنگلهايي است كه در لبنان وجود دارد و موردم لبنوان  
اند و آنها از امغ و ورغن بوراي  كردهچوپ و امغ و روغن به مصر فرعوني اادر مي

 اند . بردهموميائيهاي خود استفاده مي
 « جبيل » ـ  4

كيلومتري بيروت واقع شده است .اين شوهر   20شهر جبيل با تاريخ هزاران سالة خود در 
تاريخ آن از بدو پيدايش تا به امروز روشن است . با وجوود  از ميدود شهرهايي است كه 

اينكه امروزه برجها و ساختمانهاي مدرن در اين شهر بسيار ساخته شده است امّا مظاهر 
تاريخي و كهن خود را همچنان حفظ نموده اسوت مظواهري كوه ريگوه درعصور حجور و       

مگوهورترين شوهرهاي    قرون وسطي دارد و اين مظاهر بقدري ارزشمند است كه آنورا از 
 تاريخي لبنان ودنيا نموده است.

از جمله بارزترين مظاهر تاريخي اين شهر ، شهر باستاني محصور در ديوارهوايي اسوت   
كه قبالً سرچگمه آبهاي االي شهر از آنجا تغذيه ميگده اند وتاريخ آن بوه هوزاره سووم    

هواي  هه جبيل و كاخ شاهي و تپهگردد از جلمه بقاياي اين شهر ميبد القبل از ميالد باز مي
مانند آن است و نيز بقاياي آثار دورة هزاره دوم آن  كه بر فراز ميبدي «  L»ميبد بزرگ 

باشد بزرگ ساخته شده است. اين شهر داراي گورستانهاي محفور در دل اخره نيز مي
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هواي  كتيبهترين كه از ميان يكي از آنها آتگكده ملك حيرام به كگه گرديده كه حاوي كهن
مكتوب به خط فينيقي است كه امروزه به عنوان گل سرسبد موزه بيروت در آن نگهوداري  

 شود .مي
اي مربوط به دوران اليبي اشرا  دارد كه متگكل از يك برج و ديواري بر اين شهر قليه

باشد و برج پونجم بوراي   بلند است كه اين ديوار در چهار گوشه خود داراي چهار برج مي
 ت بيگتر و بهتر از قليه درميان ديوار شمالي آن بنا شده است .حفاظ

( در ايون   2222كليساي قديش يوحنا نيز كه قدمتش به دوران اليبيان بواز ميگردد)سوال   
ميالدي قسمتي از آن ويران شده اسوت و مجودداً بوه سوبك      207شهر قرار دارد .در سال 

مال غربي اين كليسا گنبدي زيبا ميماري نخستين خود بازسازي شده است . در گوشه ش
 وجود دارد كه قوسهاي آن به سبك ميماري دوران اليبي تزيئن شده است .

در چند كيلومتري جنوب جبيل يك برج مراقبت وجود دارد كه مربووط بوه دوران مماليوك    
ميورو  اسوت . ايون بورج از سلسوله      « برج المحويش  » و يا « برج الفيدار » است و به نام 

است كه در دوران مماليك براي حفاظت از شهر در فوول سواحل سواخته شوده     برجهايي 
 است . 

 «النمّوره » و « حجوال » و « حاقل » ـ  5
كيلوومتري بيوروت واقوع شوده وبواسوطه وجوود        03و  22روستاهاي ياد شده در فااله 

 هاي گچين خوود ميروفيوت دارد  الي اخرهفسيلهاي ماهي و ديگر حيوانات آبزي در البه
 277الوي   87.ديگر وجه اشتهار اين شهر پوشش گياهي آن است كه از گياهاني با سوابقه  

ميليون ساله پوشيده شده است و به همين خافر اكثر دانگمندان و محققوين ژئولوژيسوت   
ها و فسيلهاي ياد شده و گياهان اين منطقه بدانجا مي روند . وجود براي مطاليه سنگواره
مويالدي در ايون شوهر مووزه      2880ها تا بدان حد است كه در سال اين فسيلها و سنگواره
 سن  افتتاح گرديد .

 «زبدين » ـ  6
كيلومتري بيروت واقع شده و وجه اشتهار آن بواسطه  جگنهاي فرهنگوي و   44زبدين در 

شود . مردم در اين جگون  سنتي آن است كه دراواخر تابستان هر سال در آن برگزار مي
هاي خوود را دكوور   پوشند و كسبه نيز به سبك لبنان كهن مغازهبناني ميلباسهاي سنتي ل

نمايند . اين جگنواره بيسوت  نمايند و كاالها و انايع دستي كگور را عرضه ميبندي مي
باشد و رستورانها عالوه بر عرضه غذاهاي سنتي بوه اجوراي موسويقي    وچهار ساعته مي
 پردازند .سنتي نيز مي

 «العاقوره » ـ 7
كيلوومتري بيوروت واقوع شوده وبواسوطه داشوتن يوك گوذرگاه روموي و           06اين شهر در 

كليساهاي كهن ميروفيت دارد . اين شوهر بور وادي نهور ابوراهيم اشورا  داشوته وداراي       
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اي كه قدمت آنوه بوه دوران قورون    مناظر بسيار زيبايي است و داراي آثار باستاني عديده
له اين آثار گذرگاه رومي آن است كه جبيول را بوه   گردد مي باشد كه از جموسطي باز مي

( دردل 88وو 22سازد . ايون گوذرگاه در زموان امپرافوور دوميسويانوس )     بيلبك متصل مي
اخره كنده شده است . ازديگر مظاهر باستاني وتاريخي اين شهر دير مارپترس است كه 

در دوران  در وسط شهر واقع شده است . اين كليسا در اال يك غوار فبييوي اسوت كوه    
شده و بيود از آن نيوز دردوران قورون    روم باستان از آن به عنوان گورستان استفاده مي
شده است . بر ديوارهاي ايون غوار اسوامي    وسطي از آن به عنوان يك مصلي استفاده مي

 اي ازقديسان به خط سرياني وتصاوير آنها كنده كاري و نقاشي شده است .عده
متر كگد گرديده كه با مطاليه آثار بدست  277ديگر به عم   در اين شهر يك غار فبييي

 گردد  .در اين غار ثابت شده كه آثار حيات در اين منطقه به هزاره سوم ميالد باز مي
غار مار » نظر به اينكه در مدخل اين غار مزار قديش يوحنّا واقع شده است نام اين غار را 

 اند . نهاده« يوحنا 
هاي عاقوره شش سن  نوشته حك ( بر اخره226و220ر هادريانوس )در دوران امپرافو

شده كه موضوب آنها تحت الحمايه قرار دادن درختان اين منطقه و ممنوب القطع شدن آنها 
اي ناآگواه بوه گموان اينكوه ايون سون        بوده است نصب شده بوده ولي متاسوفانه عوده  مي

ها را منفجر نمودند و هموه  دانها اخرهباشند به فمع دست يافتن بها نقگه گنج مينوشته
آنها را از بين بردند. در دو كيلومتري جنوب عاقوره پلي فبييي وجود دارد كه از زيور آن  

 گيرد . گذرد كه اين آبها از غار اين شهر سرچگمه ميآبهاي رويش مي
 « عبيدات » ـ 8

ارسوميان اشوتهار   كيلومتري بيروت واقع شده است وبواسطه وجود غار م 23عبيدات در 
دارد . غار مارسميان داراي محرابي است كه ديوارهاي آن مزين به نقوو  و تصواويري   

گردد. اين تصاوير عبارتند است كه قدمت آنها به قرن دوازدهم و سيزدهم ميالدي باز مي
از حضرت مسي  در حالي كه حضرت مريم وقديش يوحنا و شروبيم و سرافيم شش بال 

ر دارند و اوراقي در دست دارند كه به خط سورياني سورود مقودس بور     در افرا  وي قرا
آنها نگاشته شده است و زير اين تصاوير نيز اناجيل چهارگانه و تيدادي از بزرگان كليسا 
نقاشي شده است. ديگر اثر تاريخي اين شهر كليساي ماراوسابيوس است كه قدمت آن به 

هاي يك ميبد رومي بنا شده است . مدخل اين گردد و بر فراز ويرانهقرون وسطي باز مي
 كليسا دري سنگي دارد كه مكتوباتي به زبان يوناني بر آن حك شده است .

 « عمشيت » ـ  9
هوا و ابنيوه   كيلومتري بيروت قرار دارد . خانه 20اين شهر با بافت ميماري سنتي خود در 

زدهم رائوج بووده اسوت    موجود در اين شهر به سبك ميماري سنتي لبنان كه در قورن نوو  
ساخته شده . از ديگر مظاهر جالب توجه اين شوهر آن اسوت كوه آرامگواه هنريوات رنوان       
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)همسر ارنست رنان ( مولد اولين اثر تاريخي در دهه شصت در باب آثار فينيقيان دراين 
باشد شهر قرار دارد. اين شهر داراي ي  گورستان كهن مربوط به دوران روم باستان مي

رق آن واقع شده است كه بيدها به آرامگاه قديش اوفيا و دخترانش مبدل گگته كه درش
باشد كه ديوارهاي آن مكتوب بوه خوط يونواني    است . اين مدفن داراي يك آتگكده نيز مي

گرفته است . كليساي اين شهر نيز كه است و به عنوان يك قربانگاه مورد استفاده قرار مي
االً بر فراز ويرانه هاي يك ميبد رومي بنا شده اسوت و  شود احتممارجرجيش خوانده مي

 ديوارهايش مكتوب به خط سرياني و عربي است .
هاي روستاي بجارين واقع شده كوه در ايوام   در فااله هفت كيلومتري شمال عمگيت تپه

اند. ويژگي منحصر بفرد اين روستا بافت جن  جهاني اول مردم آنرا از سكنه تخليه نموده
سنتي لبناني آن است كه در قرون نوزدهم و بيستم ميالدي رواج داشته است. در ميماري 

فااله هگت كيلومتري عمگيت شهر بحديدات واقع شده و ويژگي منحصربفرد اين شهر 
گوردد . ميروفتورين   كليساهاي آن است كه قدمت آنهوا بوه دوران قورون وسوطي بواز موي      

اي دارد كوه داراي محوراب نويم دايوره    كليساي اين شهر موار توادورس يوا ثواذاروس نوام      
باشد و ديوارهايش به سبك تزئينات رايج در قرون دوازدهم  سيزدهم ميالدي مونقش  مي

شده است . تصاوير ترسيم شده بر روي اين ديوار درست مانند تصاوير غار مارسميان 
باشد كه عبارت است از تصوير حضرت مسي  و حضورت موريم و قوديش    در عبيدات مي

نا ميمدان و شروبيم و سرافيم شش بال در حالي كه در دست خود اوراقوي را دارنود   يوح
 كه بر آنها سرود مقدس به خط سرياني نگاشته شده است . 

 « عنّايا » ـ  11
كيلومتري بيروت واقع شده و بواسطه وجود محبش قديش شرمل و آرامگاه  24عنايا در  

قورار دارد كوه داراي   « فورزيّوا » شهر عنايا  وي شهرت دارد . در فااله دو كيلومتري از
شود غاري زيباست كه بيضي از گورستانهاي سنگي و آثار ميماري كهن در آن يافت مي

بارزترين جلوة مذهبي عنّايا ديرمارمارون است كه گروههاي بسياري از مسيحيان لبنوان  
الدي جهره در نقواب  مي 2686به انگيزه تكريم مقام راهب بزرگ لبناني شربيل  كه به سال 

روند . اين دير داراي يك محبش است كه شربيل قسمت عمدة خات كگيده است بدانجا مي
بوه مقوام قداسوت نائول      2868زندگي خود را در آن گذرانده است و در ماه دسامبر سوال  

شده است . آرامگاه وي به همراه يوك مووزه كوچوك كوه در بور دارنوده لووازم شخصوي         
ه از اقصوي نقواط جهوان بوه اوسوت در ايون ديور قورار دارد . عموده          وهزاران نامة رسويد 
 ها شفاعت خواهي از شربيل است .موضوعات اين نامه

 « لقلوق» ـ 11
كيلومتري بيروت واقع شده و بواسطه پيست اسكي و ارتفاعات برفگيري كه  88لقلوق در 

بوه ورز    دارد علي الخصور در ايام زمستان شواهد حضوور هوزاران لبنواني عالقمنود     
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اسكي است و روي همين اال اين شهر پر از هتلها و مراكز اقامتي و رستورانهاي متيدد 
 است.

 « المشنقه » ـ 12
كيلومتري بيروت واقع شده وميروفيت آن بواسطه وجود آثار فينيقي لبنوان   27مگنقه در 

ي موجوود در  است . آثار باستاني مذهبي اين شهر از ميروفترين و قديم ترين آثار باستان
باشد .يكي از ابنيه مذهبي كهن در مگنقه متگكل از باروهاي بلند و رفييي اسوت  لبنان مي

كه در وسط آن حرمي با ستونهاي افراشته واقع شده است . ايون بنوا را بوه عنووان كيبوه      
رسد كه اين بناي مكيب شكل فاقد مودخل بووده و   اند . چنين بنظر ميروم باستان شناخته

ن امكان پذير نبوده است و زائران فقط در گرداگرد آن حلقه مي زدنود و عبوادت   ورود بدا
كردند و اعتقاد ديگر آن است كوه در مراسوم عبوادت گروهوي از كاهنوان بور فوراز آن        مي
هواي پيراموون   نمودند .و اوخره رفتند و مراسم عبادي آئين كنياني فينيقي را اجرا ميمي

اي از آنهوا بواقي   تيددي بوده كوه اموروزه بقايواي پواره    اين حرم نيز داراي گورستانهاي م
واقع در بقواب شومالي و   « هرمل » مانده است و بر ديوارهاي آن نقوشي به مانند تصاوير 

غنيه واقع در كسروان و سمار جبيل واقع در بترون و قانا واقع در لبنان جنوبي حك شده 
 است. 

 « معاد » ـ  13
واقوع شوده و وجوه اشوتهار آن بواسوطه كليسواي قورون        كيلومتري بيوروت   23مياد در  

هاي يك ميبد رومي بنا شده است . اين كليسا كه مار وسطايي آن است كه بر فراز ويرانه
شربيل اليتي  نام دارد در محل يك كليساي بيزانسوي كوه خوود آن كليسوا نيوز بور فوراز        

اي از مچنوان پواره  هاي ميبد رومي ساخته شوده بوود بنوا شوده اسوت و اموروزه ه      ويرانه
ستونهاي آن ميبد كه مزين به نقو  و عناار ميماري روم باستان است باقي است . اين 
كليسا متگكل از دو فبقه است كه ديوارهاي فبقه فرودين آن به سوبك عنااور ميمواري    

انود . از  بيزانش و فبقات بااليي آن به سبك عناار ميماري دوران اوليبي سواخته شوده   
ن تصاوير ترسيم شده بر ديوارهواي ايون كليسوا تصووير حضورت موريم و       جمله زيباتري

باشود. ايون   تصوير امپراتور كنستانتين كبير كه اليب در دست دارد و مادر  هلون موي  
 2342كليسا داراي يك سرداب است كه در آن آرامگاه يكي از نبيالت فرانسه كه بوه سوال   

 ميالدي وفات يافته قرار دارد. 
  «ميفون » ـ  14

كيلومتري بيروت واقع شده . ميروفتورين جلووه ميمواري باسوتاني در ايون       84ميفون در 
باشد كه قدمت ايون كليسوا سونگي بوه قورون وسوطي بواز        مي« ايليج » شهر كليساي كهن 

گردد . در اين كليسا يك مكتوب سرياني كه بدست مورخ ميرو  اسوترنچيلي نگاشوته   مي
دهود  باشد . اين دست خط نگان مياست موجود ميميالدي  2308شده و مربوط به سال 
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كه اين كليسا متيل  به فايفه ييقوبيه بوده كه بدسوت يوحنوا و مطورانين مورق  سواخته      
شده است . اما امروزه اين كليسا تحت تملك مسيحيان ماروني است و در برخوي از ايوام   

 برند .سال نيز بطاركه از آن استفاده مي
 « مغيره ال» و« يا نوح » ـ  15

اند وبواسطه وجوود يوك ميبود روموي     كيلومتري بيروت واقع شده 20يا نوح و المغيره در  
هاي مگر  بوه قرفبوا واقوع شوده اسوت در دوران      اشتهار دارند اين ميبد كه بر فراز تپه

قرون وسطي تبديل به يك كليسا شده و به نام كليساي موارجرجيش ازرق شوهرت يافتوه    
رسود مقور   هاي مسكوني وجود دارد كه بنظور موي  يبد بقاياي خانهاست در پيرامون اين م

 بطاركه  ماروني مسلك در قرن سيزدهم بوده است. 
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 ـ ايعات  1 
يلومتري بيروت واقع شوده و بواسوطه داشوتن مظواهر باسوتاني عهود روم       ك 42اييات در 

باستان ميروفيت دارد . در ميانه دشت واقع در نيمه راه بيلبك به شليفا يك ستون سنگي 
هايش بر چهار پلكان استوار است و داراي سرستون تواجي اسوت واقوع    متري كه پايه 26

قودمت آن بوه دوران روم باسوتان بواز      رسد كه اين ستون سنگي كهاست. چنين بنظر مي
اي بنا گگوته اسوت كوه توا بوه اموروزه هويچ        گردد به انگيزه ياد بود شخ  و يا حادثهمي

باشود بوويژه اينكوه تنهوا ردپواي      افالعاتي در مورد اين شخ  و ياحادثه در دسوت نموي  
 شناخت از آن كه سن  نوشته پيكره آن ميباشد از بين رفته است .

 «  برالياس» ـ  2
كيلومتري بيروت واقوع شوده و بواسوطه تربيوت اسوبهاي ااويل عربوي         22اين شهر در  

المللي بيروت و دمگ  واقع است . شهرت دارد . برالياس در قلب دشت بقاب بر سر راه بين
در اين شهر كگاورزي از رون  خوبي برخوردار است و دو رودخانه ليطواني از غورب و   

تلوه  » . در ايون شوهر دو مركوز باسوتاني وجووددارد يكوي       گوذرد  غزيل از شرق از آن مي
 « . تل ابو حجاره» و ديگري « سرحون 

 « بعلبك » ـ  3
تورين مركوز   شهر بيلبك كه درباره وجه تسميه آن پيگتر توضي  داده شد به عنوان مهوم 

عمراني و مذهبي دوران روم باستان در كگور لبنان و بلكه در سراسر دنيا زبانزد عام و 
كيلوومتري   42ر است . اين شهر بر فراز ارتفاعات شومالي بقواب ) بقواب شومالي ( در     خا

بيروت قرار دارد . اين شهر از نظر استراتژيك از موقييت بسيار بوااليي برخووردار بووده    
است زيرا بر سر راه كاروانهاي تجارتي و بازرگانيي قرار گرفته بوده كه از ناحيه تدمر و 

اند. طين و از ناحيه سواحل لبنان به سمت دمگ  رهسپار بودهحم  به سمت شمال فلس
از ديگر سو نظر به اينكه روميان باستان اكثر مزارها و آرامگاهها و مقابر خود را درايون  
شهر ساخته بودند روي همين اال مردم روم باستان بوراي ايون شوهر قداسوت خااوي       

توان از آن به عنوان بزرگترين ميبد مي اند و يكي از بزرگترين ميابد خود را كهقائل بوده
در آن بنا نهادند و امروزه اين ميبود  «  ميبد ژوپيتر » روم باستان در جهان ياد كرد ييني 

با عمر دو هزار ساله خود توجه بسياري از باستان شناسان و مورخان و جهوانگردان را  
آيند . پوش از  ه بيلبك ميبه خود جلب نموده و براي ديدن و مطاليه و تحقي  درباره آن ب
را بر آن نهادنود  « قليه » ظهور و گستر  اسالم در اين ديار مردم عرب ساكن منطقه نام 

 و از آن به عنوان يك مركز تدافع االي استفاده بردند . 
بيلبك از ناحيه مذهبي و اعتقادات روم باستان مگوتمل بردوميبود ژوپيتور ) مگوتري ( و     

بوده است عالوه بر اين دو ميبد يك ميبد مدوّر كوچكتر نيوز  باخوس ) خداي شراب ( مي
زهره ( ساخته شده بوده . الزم به ذكور  « ) ونوس» درضلع جنوب غربي آندو به نام ميبد
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هاي يك ميبد ديگر كه چهارمين ميبد موجود دربيلبك بوده است كه امروزه بقاياي ويرانه
پرستش عطارد بوده است كه اين ميبد  نيز در اين شهر وجود دارد كه احتماالً مخصور

اي واقع بوده كه بر شورق بيلبوك احافوه داشوته اسوت و موردم از فريو         بر فراز اخره
رفتند كه امروزه جز قسمتي اندت از اند به روي آن ميهايي كه دردل اخره كنده بودهپله

 آن پله كانها بقيه ويران شده و از بين رفته است . 
ميبد ژوپيتر بزرگترين ميبد روميان در جهان بوده كه قدمت آن بوه   همانطور كه گفته شد

گردد . اين ميبد متگكل است از يك مدخل االي كه در آن يك قرن نخست ميالدي باز مي
جستند و چند قربانگاه و يك تواالر عظويم   بركه آب وجود داشته ومردم بدان آب تبرت مي
كه امروزه از اين تاالر تنها شش سوتون آن   كه در آن بت خداوند روم باستان قرار داشته

 باقي مانده است.
گوردد از زيبواترين و پور    ميبد باخوس كه قدمت آن به نيمه قرن دوم بيد از ميالد باز موي 

شده است و ميبد مدور گونه ونوس نيوز  ترين ميابد روم باستان محسوب ميزرق و برق
اي منحصر بفورد  د روم باستان نمونهكه در قرن سوم ميالدي بنا شده است در ميان مياب

 باشد. مي
علي رغم اينكه سبك ميماري و عناار بكار رفته در ساخت ميابد فووق الوذكر ريگوه در    
سبك ميماري روم باستان داشته ولي ساختار اوليه همه آنها به سبك  ساختار ميمواري  

يبد از كوههواي  باشد . سنگهاي عظيم بزرگ بكار بسته شده در ساختمان اين مسامي مي
سال اين ميابد علي  477افرا  بيلبك كنده شده وبدان مكان منتقل شده است و قريب به 

الخصور ميبد ژوپيتر دردست ساخت و توسيه بنا و مرمت بوده تا اينكه به ايون شوكل   
بينيم در آمده است . قطيه سنگهاي افتاده در افورا  و نوواحي ايون    كه امروزه ما آنرا مي

دال بر اين است كه همواره در افرا  اين ميبد لوازم ساختماني اوليه مهيا بوده ميبد نيز 
بردند است و مهندسين و ميماران و بنايان براي عمليات ساخت و ساز از آنها استفاده مي

هاي هنري و موسيقي سنفونيك است كه . ميبد ژوپيتر هر ساله شاهد برگزاري جگنواره
 نمايند .ركت مياز اقصي نقاط جهان در آن ش

هاي مسكوني خود را در دل باغها و مزارب در حوالي اين ميبود  امروزه مردم بيلبك خانه
اند و با آب چگمه سخاوتمند راي اليين كوه  كنند بنا نمودهكه امروزه بدان قليه خطاب مي

نمايد و براي حفوظ ميوراث ارزشومند    به مثابه انديگة ناب است باغهاي آنها را سيراب مي
تمدن كهن خويش انايع دستي زيبايي كه در واقع ماكت آثار باستاني موجود در بيلبوك  

 دارند . تراشند و به جهانگردان عرضه مياست را بر سن  مي
باشد كه در مدخل شهر واقع شده است مقطع مي« مقطع » از ديگر مظاهر باستاني بيلبك 

كنده شده و حتي امروزه نيوز ايون   ميدن سن  كهني است كه سنگهاي ميبد ژوپيتر از آن 
كنند .سنگهايي كه از اين باشد و سنگهاي آنرا به اقصي نقاط دنيا اادر ميميدن فيال مي
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باشود و وزن آن بوه   متور موي   2/23×4×2/4شود داراي ابيواد  ميبد دو هزار ساله كنده مي
« شوراونه  » رسد .ميدن سن  ديگري نيز در بيلبك وجود دارد كه موسوم به تن مي 377

باشد در يك كيلومتري جنووب غربوي بيلبوك قورار     است .شراونه كه در واقع يك محله مي
 گردد . دارد و قدمت آن به دوران روم باستان باز مي

مسجد جامع كبير بيلبك از جمله مظاهر تاريخي و فرهنگي بيلبك است .اين مسجد كه در 
باشد كه با گي از جنش گرانيت ميدوران حكومت امويان ساخته شده داراي ستونهاي سن

ستونهاي ميابد رومي موجود در اين شهر هم جنش است . اين مسجد همانطور كوه گفتوه   
 شد در اواخر قرن هفتم و يا اوايل قرن هگتم ميالدي ساخته شده است .

باشد . اين روسوتا  مي« دورس » يكي از روستاهاي باستاني و كهن شهر بيلبك روستاي 
اده ورودي به بيلبك واقع شده است .از جمله مظاهر باستاني موجووددر  در سمت چپ ج

اين روستا هگت ستون سنگي گرانيتي است كه بر فراز آن گنبدي وجود دارد كه اموروزه  
گويند. اين گنبد كه به سبك ميماري رومي ساخته شده قدمتش به مي« گنبد دورس » بدان 

هاي شاخ  آن حتماالً بر فراز قبر يكي از چهرهگردد واقرن سيزدهم بيد از ميالد باز مي
 روزگاران افراشته شده بوده است . 

گردد و افرافش آكنده همانطوركه گفته شد آب شهر بيلبك از چگمه راس اليين تامين مي
باشد . گويي زمزمه آب ايون  از مظاهر باستاني مربوط به دوران روم باستان و اسالم مي

ال نفرق بين احد من »و « كان الناس امه واحده:»گويد باشد كه ميچگمه زبان اين ابنيه مي
توان بين اديان گفتگوويي بوه ماليموت زمزموه ايون چگومه و       دهد كه ميونگان مي« رسله

زاللي و شفافي آبش داشت كه با لطافتش سنگهاي سخت و برندة كفش را اا  و چگوم  
 نواز كرده است .

 « تمنين الفوقا» ـ  4
كيلومتري بيروت واقع شده است . اين شهر بواسطه وجود يوك ميبود    32وقا در الفتمنين 

جوب  » مربوط بوه دوران روم باسوتان ميروفيوت دارد . ايون ميبود كوه در گوويش محلوي         
شود ميبدي است كهن كه به نگانه اكرام خداونود آب سواخته شوده و    خوانده مي« الحبش

. ويژگي منحصر بفورد ايون ميبود در     چهرة وي نيز بر ديواره سنگي ميبد حك شده است
هاي آن است كه در درونش چاه آب سنگي با عم  چهار متر حفر شده كه از فري  سفره

 شود.آب زير زميني تغذيه مي
 «الحدث » ـ  5

كيلومتري بيروت واقع شده وداراي يك ميبد مربوط بوه دوران روم باسوتان    26حدث در 
ه و قدمت آن به اواخر قورن نخسوت مويالدي    بود« آپولون » است كه مخصور پرستش 

هاي افرافش نيز كنده گردد . اين ميبد داراي ورودي مستطيل شكل است و ديوارهباز مي
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كاري شده است . در نزديكي اين ميبد نيز يك قربانگاه با ديوارهاي كنده كاري شوده كوه   
 ارتفاب سقفش بالغ بر دو متر است وجود دارد.

 « در داره » ـ  6
هرمل واقع درشمال بيلبوك اسوت . ويژگوي ايون شوهر درداشوتن        62ن شهر دركيلومتر اي

باشد. تفري  قاي  سواري نيز در اين آبگارهاي زيباي رودخانه عااي وهواي لطيفش مي
 شهر از رون  چگمگيري برخوردار است. 

 « دير مارمارون » ـ 7
هن كه در دل اوخره كنوده   كيلومتري بيروت واقع شده و داراي يك دير ك 22اين شهر در
باشد . درده كيلومتري مدخل شهر هرمل تيدادي غار مطب  بر سينه اخره شده است مي

واقع شده كه مردم منطقه اعتقواد دارنود  ايون غارهوا پناهگواه پيوروان قوديش مارموارون         
 بنيانگذار مسلك ماروني در قرن چهارم ميالدي بوده است. 

 ـ زحله) عروس وپايتخت بقاع (  8
ويژگي منحصر بفرد پايتخت بقاب آب و هواي لطيد و مناظر زيباي فبييي آن است كه از  

اين شهر قبله گاهي براي لبنانيان ساخته كه براي گذران اوقات فراغوت خوود از آن بهوره    
هاي رود بردوني كه در اين شهر واقوع شوده آكنوده از رسوتورانهاي سونتي      برند.كرانهمي

غوذاهاي لبنواني در    شود وحتي جگنوارهي لبناني در آن پخته مياست كه لذيذترين غذاها
گردد ومردم درسايه درختان و كنار زمزمه گوشنواز آب رودخانه بردوني آن برگزار مي

پردازنود و آنگواه كوه مگوتريان ايون رسوتورانها در شوبهاي تابسوتاني         به ار  آنها مي
اندازنود توا از ايون سورما در     مياحساس سرما كنند ااحبان رستوران بر دو  آنها عبا 

امان باشند . اما در ايام زمستان اين رستورانها به هموراه درختوان بوه خوواب زمسوتاني      
روند و جز تيدادي انگگت شمار كه در روزهاي تيطيل به روي مگوتريان بازنود بقيوه    مي

هر نيوز بوه   هاي اين شباشند . زحله داراي بازارها سنتي است و ابنيه و خانهآنها بسته مي
سبك ميماري سنتي لبناني ساخته شده است. از جمله مظاهر باستاني ايون شوهر كوه بوه     

باشد كه قدمت آنها بوه هوزاره اول و   هاي افرا  شهر ميعروس بقاب شهرت دارد اخره
اي اسوت  گردد . زحله با تمامي خصواويات و مظواهر  نمونوه   دوم قبل از ميالد باز مي

 « .ه بوده لبنان آنچه ك» عيني از 
 « راس بعلبك » ـ 9

راس بيلبك در هگتاد كيلومتري بيروت در كرانه رودي كه امروزه خگك شده است واقع 
شوود.از  ور موي شده كه فقط در ايام زمستان و فصل آب شدن برفهوا از نيموت آب بهوره   

ك هاي يباشد كه بر فراز ويرانهجمله مظاهر باستاني راس بيلبك كليساي بيزانسي آن مي
شوده  ناميوده موي  « كونا » ميبد روي ساخته شده است. راس بيلبك در روزگاران پيگين 

المجموع  » ومركز اسقفها بوده است كه نام اسقفهاي مقيم در راس بيلبك در مجموعه آثار 
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ميالدي وارد آمده است.از جملوه ويژگيهواي بوارز راس بيلبوك      422به سال « الخلقيدوني 
 ير عود و كمانچه و گيتار ومانند آن است . ساخت آالت موسيقي زهي نظ

 «رياق» ـ  11
اي بوش خوو  و آب و هواسوت    پش از في مسير ستوره و زحله و ابل  به رياق كه ناحيه  

رسيم . اين شهر داراي يك پايگاه هوايي و ايستگاه قطوار تواريخي اسوت كوه درمسوير      مي
توورين از قووديم كگوويده شووده و [D.H.P]دمگوو  و حموو  و پوواريش ميوورو  بووه مسووير     

 كيلومتري بيروت قرار دارد . 26گردد .رياق در ايستگاههاي خاورميانه محسوب مي
 «سرعين الفوقا » ـ  12

كيلومتري شتورا واقع شده ومظاهر باستاني آن عبارت از ابينه كهن  22سرعين الفوقا در 
. اين آثار و باشدها ميدروان روم باستان و مقابر رومي و بيزانسي محفور دردل اخره

هاي يك منطقه رومي بنا رسد سرعين الفوقا بر فراز ويرانهابنيه بدان حد است كه بنظر مي
 شده است .

 « شربين » ـ 13
كيلوومتر فااوله دارد. مهمتورين     6كيلومتري شتورا واقع شده و تا هرمول   22شربين در 

سوينه اوخره   مظاهر باستاني موجود درشربين عبارت از دو سون  نوشوته مكتووب بور     
باشد كه قدمت آنها به دوران پادشاه نام آشناي بابل نبوخذ نصر ) بخت النصور ( بواز   مي
ها اخبار جنگهواي بخوت النصور بور عليوه حكوام لبنوان        گردد .موضوب اين سن  نوشتهمي
 باشد .مي
 « عرسال » ـ  14

ها و مقابري هكيلومتري شتورا واقع شده . حواشي اين روستا آكنده از خان 62عرسال در 
باشد . امروزه عرسال است كه متيل  به قبايل عرب نگين اين منطقه از دوران روميان مي

بواسطه فرشوهاي دسوت بوافش شوهرت دارد كوه عمودتًا بدسوت دختوران عرسوال بافتوه           
 شوند. مي
 « عنجر» ـ 15

 22گوردد در  عنجر كه شهري است اسوالمي و قودمتش بوه قورن هگوتم مويالدي بواز موي        
ومتري شتورا واقع شده است .اين شهر بدست خليفه اموي وليد بن عبدالملك در اوائل كيل

قرن هگتم ميالدي درسواحل لبنان كه به دمگ  منتهي مي شود در كنار روسوتايي كهون   
كه امروزه نيوز بوه هموين نوام خوانوده      « عين جرّا» و چگمه آن موسوم به « جرّا» به نام 
ر عنجر دربدوتاسيش داراي دژي بزرگ و مسوتطيل شوكل   شود بنيان نهاده شده . شهمي

بوده وداراي چهار مدخل در چهار جهوت ااولي   بوده كه برجهايش به شكل نيم دايره مي
بوده است كه اين چهار مدخل از فري  دو خيابان االي كه شهر را به چهار ناحيه تقسيم 

هوا ودكانهواي   ي از مغوازه اند .دردوسوي ايون خيابانهوا نيوز رديفو    نموده ارتباط داشتهمي
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تجاري و نيز تيدادي عموارت و ميوادين عموومي و مجتميهواي مسوكوني و حموام و يوك        
مسجد كوچك در چهار ناحيه شهرساخته شده بوده است . از سبك ساختار ابنيه موجود 

آيود كوه ميمواران و    اند چنين بور موي  در عنجر كه عمدتاً با آجر و سن  و گچ ساخته شده
انود و نيوز نقگوه كگوان     تحت تاثير سبك و اسلوب ميمواري بيزانسوي بووده    بنايان عنجر

هاي اردگاههاي نظامي رايج در يونوان  هاي نخستين شهر نيز تحت تاثير اسلوب نقگهپايه
اند . عنجر عالوه بر آنكوه بوه عنووان تفوري  گواه و شوكارگاه       باستان و روم بيزانش بوده

درعراه تجوارت و بازرگواني در اوحراي شوام     خليفه و افرافيانش بوده نقش مهمي را 
نموده است . امروزه در اين شهر رستورانهاي متيوددي وجوود دارد كوه درآنهوا     ايفاء مي

شود. ايون شوهر اموروزه    انواب غذاهاي ارمني نيز سرو مي« ترويت » عالوه بر فبخ ماهي 
ن برپوا  هاي متيودد فرهنگوي و هنوري اسوت كوه هور سواله در آ       شاهد برگزاري جگنواره

 شود .مي
 « عين البيضاء» ـ  16

كيلومتري شتورا و دمگ  قرار داشته و بواسطه وجود يك ميبد كهن   32عين البيضاء در 
شوود اشوتهار   خوانوده موي  « ميبد عين البيضاء» مربوط به دوران روم باستان كه امروزه 

يت زيبايي فبييت دارد . عين البيضاء بر فراز يك تپه سر سبز واقع شده است كه اين موقي
 آنرا دو چندان كرده است.

 « عين الزرقاء» ـ  17
كيلومتري شتورا واقع شده ويكوي   66اي است پر آب و جوشان كه در عين الزرقاء چگمه

كيلومتري جنوب شورق ديور    377است . اين چگمه در « اليااي » ازمنابع مهم رودخانه 
آيد .غار مجاور ها بيرون ميدل اخره مارمارون درمنطقه هرمل قرار گرفته  و آب آن از

 باشد كه بسيارديدني است . اين چگمه نيز از جمله مظاهر زيباي فبييت لبنان مي
 « الفاكهه » ـ 18

كيلومتر شتورا در نيمه راه بيلبك به هرمل واقع شده است. وجه اشتهار اين  67فاكهه در 
توجه درمورد فرشهاي اين منطقه جالب  گردد نكتهشهر به فرشهاي دست با  آن باز مي

آن است كه نقگهاي آن بر گرفته از نقگهاي رايج در فرشوهاي دسوت بوا  ايرانوي علوي      
 الخصور فرح گبه و مال مير است . 

 « الفرزل » ـ  19
كيلومتري شتورا واقع شده است. اين شهر كهن در قرن پونجم بيود از مويالد     23فرزل در 

ي لبنان بوده است . اين شهر همچنوين حوافظ بقايواي    مسي  مركز اسقد در جاميه مسيح
هاي آن چيز ديگري باقي يك ميبد مربوط به دوران روم باستان است كه امروزه جز پايه

قورار دارد كوه در آن   « وادي الحبويش  » اي بوه نوام   نمانده است. در وسط اين شهر منطقه
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خورند كوه بيضواً   ه چگم مياند . بمقابر و آرامگاههاي چندي كه در دل اخره كنده شده
 باشد .فبييي و بيضاً ساخته دست انسان مي

 « قاموع الهرمل » ـ  21
كيلومتري شتورا واقوع شوده اسوت. قواموب     87ا  در قاموب الهرمل بافهرت دو هزار ساله

بر فراز يكي از ارتفاعات مگر  بر هرمل كه ارتفاعش بالغ بر « هرم الهرمل » الهرمل و يا 
نظير بر مدفن يكي از پادشاهان سوري قرون باشد بنا شده است . اين بناي بيمتر مي 30

هاي سه گانه آن تصواوير شوكار   دوم و يا اول قبل از ميالد افراشته شده است كه بر وجه
 كنده كاري شده است .

 «قصر البنات » ـ  21
كه حكوايتگر   كيلومتري شتورا واقع شده و از جمله مظاهر باستاني آن 82قصر البنات در 

قدمت تاريخ و تمدن اين منطقه ميباشد ميبد رومي آن است كه بر فراز تپوه اي سور سوبز    
باشد كه قدمت آنهوا  قرار گرفته است . اين ميبد داراي اتاقكها كنده شده در دل اخره مي

گردد . مطاليات انجام شده بر روي اين ميبد نگان به دوران يونان و روم باستان باز مي
 د كه غرم از ساخت آن ايجاد استحكامات دفاعي بوده است. دهمي
 « قصر نبا» ـ 22

كيلومتري شتورا درمسير شتورا و بيلبوك واقوع شوده اسوت . ايون شوهر        37قصر النبا در 
داراي يك ميبد كهن مربوط به دوران روم باستان است كه اخيراً سازمان ميراث فرهنگي 

سازي زده است . ويژگي منصر بفرد ايون ميبود    لبنان درآن دست به عمليات مرمت و باز
كند ديوارهاي آن است كوه داراي  كه آنرا از ديگر ميابد رومي موجود در لبنان متمايز مي

 باشد .ستونهاي پيوستة منقش مي
 « الكرك » ـ  23

كيلومتري شتورا واقع شده وبنا براعتقادات مردم منطقه آنگواه كوه آبهواي     8اين شهر در 
اي ايجواد شود كوه    فان نوح دشت بقاب را در خود فرو برد در اين منطقه درياچهمتالفم فو

كگتي نوح در آن قرار گرفت و حضرت نوح در اين منطقه به ديار باقي شتافت و آرامگواه  
اشوتهار دارد  « قبر نووح  » وي نيز دراين شهرواقع شده است. در آن منطقه از كرت كه به 

باشد ودر داخل مسجد متر مي 2/3متر و عرم آن  43شود كه فول آن عمارتي ديده مي
كرت قرار دارد و ديوارهاي آن سنگي است كه سنگهايش از ابينه ساخته شوده در دوران  
روم باستان استفاده شده وروي آن با نقو  عربي كهن مزين گگته است . آثار باستاني 

ران روم باسوتان بواز   اي از آنهوا بوه دو  موجود در شهر كرت و نواحي آن كه قدمت پواره 
 هاي عمي  اين شهر در عراه تاريخ دارد. گردد نگان از ريگهمي
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 « كفر الزبد» ـ  24
كيلومتري شتورا واقع شده و بواسطه داشتن آثوار باسوتاني مربووط بوه      32كفر الزبد در 

دوران روم باستان و نيز يك غار فبييوي ميروفيوت دارد . از ديگور مظواهر باسوتاني آن      
اند در ضلع دو ميبد مربوط به دوران روم باستان است كه بر فراز هم ساخته شدهوجود 

شمال شرقي كفر الزبد پيكر ونوس بر سينه اخره تراشيده شده است و سواكنان بورآن   
اند . اين منطقه آكنده از مقابر و آرامگاههايي است كه قدمت آنها به نام نهاده« بنت الملك »

گردد . همانطور كه گفته شد اين شهر داراي يك غار فبييي نيز يدوران روم باستان باز م
 باشد كه با استالكيتها استالكميتهاي زيبايي مزين گگته است . مي
 « اللبوه » ـ  25

كيلومتري شتورا واقع شده و آثار باسوتانيش كوه عمودتاً بوه دوران روم      08اين شهر در 
انود . يكوي ازميابود    حمو  واقوع شوده    گردد در سمت چپ جاده بيلبوك و   باستان باز مي

گوردد  نام دارد كه قدمت آن به دوران روم باستان باز مي« ميبد لبوه » ميرو  اين شهر 
ولي در اعصار و قرون بيدي از اين ميبد بخافر موقييت استراتژيكي كه داشته به عنوان 

ادي از بوين رفتوه   اند و به همين خافر ساختار اوليه آن تا حدود زيو يك دژ استفاده نموده
 است . 

 « نحله » ـ 26
كيلومتري شتورا واقع شده و از جمله مظواهر باسوتاني آن يوك ميبود روموي       46نحله در 

است كه بقايايي كنوني آن نگان از عظموت و بزرگوي آن در روزگواران پيگوين دارد . در     
ها به دوران اي كه قدمت آنهاي باستاني عديدهضلع شمال شرقي آن نيز گورستانها و تپه

 گردد وجود دارد . روم باستان و بيزانش باز مي
 « نيحا  نيحا وقلعه» ـ  27

در مدخل روستاي نيحا دو ميبد رومي وجود دارد كه سازمان ميراث فرهنگوي اقودام بوه    
مرمت و بازسازي آن نموده است . ميبد كوچكتر پرستگوگاه خداونود سووري و فينيقوي        

رسد محور عناار عبوادي در ايون ميبود آب بووده اسوت .      مي بوده كه بنظر« مدارانيش »
اي از عناار ميماري بكار بسته شده در اين ميبد هنوز بجواي مانوده اسوت    امروزه پاره

اسوت  « حصن نيحوا » باشد كه موسوم به .ديگر مظهر از مظاهر باستاني نيحا قلية آن مي
ي بكار بسته شده در آن همچنوان  اي از عناار ميماركه به مانند دو ميبد پيش گفته پاره

باقي است . نظر به منظره زيباي شباهنگام اين قليه سازمان ميراث فرهنگي لبنان درهواي  
 آنرا تا پاسي از شب به روي بازديد كنندگان باز نگه داشته است . 

 « اليمونه » ـ  28
وط به دوران كيلومتري شتورا واقع شده است . اين شهر داراي يك ميبد مرب 88يمونه در 

اي روم باستان است كه پرستش گاه خداوند آب بوده است . در جوار ايون ميبود درپاچوه   
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انود . در  نمووده قرار دارد كه در روزگاران نخست در آن ماهيهاي مقدس را نگهوداري موي  
نزديكي اين ميبد چگمه اليمونه و آبگار زيبواي آن قورار دارد كوه سونگهاي آن نگوان از      

اي با ساختار ميماري رومي واقوع شوده و داراي   . در خارج يمونه دروازهقدمت آن دارد 
گيورد . در كنوار ايون    اي است كه رودخانه ابراهيم ) ادونيش ( از آن سرچگمه موي چگمه

 چگمه ميبد آدونيش كه پرستگگاه عگتروت بوده قرار دارد . 
 
 
 

 *ب ـ بقاع غربي *
 « بكّا» ـ  1

هواي  باشود .بكوا داراي تپوه   اقوع در جنووب غربوي ينطوا موي     كيلومتري شتورا و 44بكّا در 
 اي است كه بر فراز آنها ميابد مربوط به دوران روم باستان قرار دارد . باستاني عديده

 « بكفيا» ـ  2
كيلومتري شتورا واقع شده و بواسطه فرشوهاي دسوت بوافي كوه در آن      24اين روستا در

 2يوا توسوط بافنودگان در منازلگوان كوه در      شود ميروفيوت دارد . فرشوهاي بكف  توليد مي
 شود .كيلومتري جنوب رشياست بافته مي

 « جب جنين» ـ  3
كيلومتري شوتورا واقوع شوده و از     37جب جنين كه مركز فرمانداري بقاب غربي است در 
باشد كه در اواخر قرن هفدهم ميالدي بنوا  جمله مظاهر تاريخي آن پل سنگي اين شهر مي

 هاي ابنيه دورة روم باستان ساخته شده است .  اين پل بر فراز ويرانهشده است احتماالً
 « كوه مقدس » يا « جبل حرمون » ـ  4

بوا  « القرنوه السووداء  » متري خود پش از قلوه   3042كوه حرمون و يا كوه مقدس با ارتفاب 
شوود.فينيقيان بودين كووه    متري خوود دوموين قلوه بلنود لبنوان محسووب موي        2764ارتفاب 

درج گرديده ودر دوران مياار « جبل حرمون » گفتند ودر تورات اين كوه مي« سيريون »
 اند . نام نهاده« جبل الگيخ » مردم لبنان بدان 

دانستند به اين دليل كه خدايان در آن سكني مردم روزگاران پيگين اين كوه را مقدس مي
الكرمول درفلسوطين و جبول     داشتند درست مانند اعتقادي كه نسبت به جبل لبنوان و جبول  

االقرب ) كاسيوس ( در شمال سوريه دارند . در اين كوه ميابد چنودي كوه قودمت آنهوا بوه      
گردد وجود دارد كه از جمله ميروفترين اين ميابد كوه آثوار و   دوران روم باستان باز مي

ادات رسد كوه عبو  باشد . چنين بنظر ميمي« قصر عنتر» بقاياي آنها هنوز باقي است ميبد 
رايج در مذاهب كهن و برگزاري مراسم زيارت در اين كوه تا قورون پونجم مويالدي اداموه     

 داشته است .
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 « خربه الكنيسه » ـ  5
شود كه در جبل حرمون قرار دارند كه قدمت خربه الكنيسه به مجموعه ميابدي افالق مي

 است .  گردد و بقاياي آنها همچنان باقيآنها به دوران روم باستان باز مي
 « خربه قنفاره » ـ  6

كيلومتري شتورا واقع شده و به عنوان مهد مذهب يزيديه شهرت دارد  24خربه قنطار در 
اي مگر  به شهر واقع شده اسوت و در آن  . خربه قنقار در جنوب قب الياس بر فراز تپه

باشود . ايون   باني فايفه يزيديه مي« شيخ المسافر » شود قبر قبري وجود دارد كه گفته مي
 قبر داراي گنبدي سپيد رن  است و گرداگرد  را ديواري مربع شكل احافه نموده است . 

 « دكوه » ـ  7
كيلومتري شتورا واقع شده ودرسمت راست جاده شتورا و دمگ  قرار گرفته  20دكوه در 

است. وجه اشتهار دكوه بواسطه وجود يك ميبد كه قدمت آن بوه دوران روم باسوتان بور    
باشد. در دكوه گورستانهاي باسوتاني محفوور   است مي« ميبد دكوه» گردد وموسوم بهمي

 در دل اخره نيز كه مربوط به روميان باستان است وجود دارد .
 « دير العشاير » ـ 8

كيلومتري شتورا درمرزهاي سوريه و لبنان واقع شده است. وجوديوك   23ديراليگايردر 
كه بقاياي آن نگوان از ظرافوت و عظموت سواختار آن       ميبد مربوط به دوران روم باستان

در روزگاران پيگين دارد حكايتگر از قدمت اين روستا در عراه تاريخ است . متاسوفانه  
انود و باعوث   هاي خود از سنگهاي اين ميبد استفاده بورده اهالي روستا براي ساختن خانه

 شده كه از بقاياي اين ميبد تاريخي كاسته شود . 
 « اشيا الوادي ر» ـ  9

شهرت راشيا  الوادي بواسطه قليه كهن آن اسوت كوه در قورن دوازدهوم مويالدي بدسوت       
سالفين آل شهاب بنا شده است . اين قليه در زمان اشغال لبنان بدست قواي فرانسوه بوه   

ميالد محبش استقالل فلباني چون شيخ بگاره الخوري و ريام الصل  بووده   2842سال 
ه كه امروزه موقتاً در اختيار ارتش لبنان است مورد بازديد گردشگران است . قليه ياد شد

گيرد و علي الخصور سلولهايي كوه اسوتقالل فلبوان يواد شوده در آن محبووس       قرار مي
گيرد .راشيا الوادي از ميدود شهرهاي لبنان است كه اند مورد بازديد ايگان قرار ميبوده

هاي سنتي و كهن آنورا  گستر  نيافته كه جلوهساخت و سازهاي نوين در آن تا بدان حد 
هاي با ساخت ميمواري سونتي لبنواني و    تحت تاثير قرار بدهد ويا بيضاً از بين ببرد .خانه

گذرگاههاي سن  فر  شده آن و نيز انايع دستي سنتي لبناني از جمله جوواهر سوازي   
ت تاجوايي كوه   ي برخووردار اسو  وديگر ميادن ارزشمند  همچنان از رون  قابل مالحظه

ترين شهرهاي لبنوان بوه لحواا بافوت ميمواري      توان ادعا كرد  راشيا الوادي  از اايلمي
ميماري سنتي اين شهر بازار آن است كه مغازه هاي اين  سنتي آن است . بارزترين جلوه



 220 

سوازي  هاي چوبين همچنان باقي است و اكثوراً بوه كوار نقوره    بازار به سبك قديم با كركره
 تند .مگغول هس

 « العقبه » ـ 11
كيلومتري شتورا واقع شوده وبوارزترين جلووه ميمواري باسوتاني آن ميبود        47اليقبه در 

 گردد .است كه قدمت آن به دوران روم باستان باز مي« القرادين» و يا « االرادين »
 « العميّق » ـ  11

ي لطيود و  عمي  در كيلومتر دوم جاده شتورا بيروت واقوع شوده وبواسوطه داشوتن هووا     
هكتوار   277مناظر زيباي فبييي و فضاي سبز چگم نواز و نيز شكارگاهش كوه بوالغ بور    

 است وتحت نظر شكار باني حمايت ميگردد شهرت دارد . 
 « عيحا » ـ 12

اي كه تيدادي ميبود مربووط بوه    كيلومتري شتورا قرار دارد. عيحا بر فراز تپه 44عيحا در 
خوورد بنوا شوده    مربوط به آن دوران در آن به چگم مي دوران روم باستان و ديگر ابينه

اي از بقاياي ديوارهاي اين ميابد و سنگهايش در ساختمانهاي جديودي كوه در   است . پاره
اين منطقه بنا شده بكار رفتوه اسوت . در ضولع شومال غربوي ايون روسوتا چنود سوتون و          

باشود  باسوتان موي  هاي تراشيده شده بر سينه اوخره كوه مربووط بوه دوران روم     پيكره
 شود. مگاهده مي

 « عين حرشه » ـ 13
كيلومتري شتورا واقع شده و به مانند بسياري از شهرهاي روستاهاي  44عين حرشه در 

باشد داراي يكي از مظواهر تمودن روم   كگور لبنان كه آكنده از آثار تمدن روم باستان مي
بك و سوياق ميبود روموي    باشد كه عبارت از يك ميبد سنگي اسوت كوه بوه سو    باستان مي

موجود در جبل حرمون ساخته شده است . ديوارهاي اين ميبد منقش بوه تصواوير كنوده    
كاري شدة الهه ماه و خورشيد است و در افرا  ايون ميبود نيوز چنود آتگوكده و بقايواي       

 گردد وجود دارد . منازل مسكوني كه قدمت آن به دوران روم باستان باز مي
 « قبّ الياس » ـ  14

قب الياس در چهار كيلومتري شتورا واقع شده و بواسطه وجود آثار باستاني مربوط بوه  
گوردد  دوران روم باستان و نيز يك قليوه كوه قودمتش بوه دوران قورون وسوطي بواز موي        

ميروفيت دارد. در نواحي افرا  قب الياس نيز يك قربانگاه وجود دارد كه در دل اخره 
ير رايوج در دوران باسوتان بور ديوارهواي آن كنوده      كنده شده وتصاويري به سبك تصاو

گوردد . اضوافه بور    كاري شده است . قدمت اين قربانگاه به قرن اول قبل از ميالد بواز موي  
ميروفيت اين شهر نسبتاً بزرگ به داشتن آثار و ابينه باستاني وجوه ميروفيوت ديگور آن    

س بوه لحواا   باشود .قوب اليوا   انايع دسوتي علوي الخصوور مصونوعات چرموي آن موي      
 اي در كگور لبنان بر خوردار است . كگاورزي نيز از اهميت قابل مالحظه
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 « القرعون : ـ  ليطاني ودرياچه مصنوعي » ـ15
درياچه » كيلومتري شتورا واقع شده است ودرياچه مصنوعي آن كه به نام  02قرعون در 
لغ بور يوازده   شهرت دارد همزمان بوا سود ليطواني سواخته شوده و مسواحتي بوا       « قرعون 

تورين رودهواي لبنوان    كيلومتر فول از فويول  287كيلومتر مربع دارد . رودخانه ليطاني با 
ريزد. بر روي اين رود سدي به نام سود ليطواني بوا    است كه به شمال درياي مديترانه مي

متر عرم ساخته شده است. در كنار اين سود يوك    2227متر و فول  87ارتفاعي بالغ بر 
باشد . آب اين سود  مگاوات مي 267ي قرار دارد كه قادر به توليد برق با ولتاژ نيروگاه برق

هزار هكتار از اراضي كگاورزي واقع  22هكتار از اراضي كگاورزي دشت بقاب و  6777
كوه پور فرفودارترين    « ترويت » كند .در درياچه مصنوعي ياد شدهدر جنوب را سيراب مي

 شود.باشد پرور  داده ميماهي لبنان مي
 «كامد اللوز » ـ  16
كيلومتري شتورا قرار گرفته.مطاليوه و حفاريهواي يوك گوروه باسوتان       02كامد اللوز در   

شناس آلماني در اين شهر منجر به كگد يك تپه باستاني شد كه قدمت آثار بدست آموده  
ز داراي گردد . منطقه مجاور به ايون تپوه نيو   در اين تپه به هزاره سوم قبل از ميالد باز مي

باشد كه بر ديوارهاي آن بوه  مي دژهاي باستاني و گورستانهاي كنده شده در دل اخره
اي است كه در زمان خط آرامي مطالبي كتابت شده است. يكي از قالب كهن اين منطقه قليه

حكومت وليد بن عبدالملك خليفه وقت اموي به فرمان وي بدسوت كوارگران نسوطوري در    
 دي ساخته شده است. اوائل قرن هگتم ميال

 « كفر قوق » ـ  17
كيلومتري شتورا واقع شده و از جمله مظاهر باسوتاني آن ميبود كووچكي     82كفر قوق در 

گردد عالوه بور آن ميبودي ديگور كوه بور      است كه قدمت آن به دوران روم باستان باز مي
و باسوتانيي  فراز تپه واقع شده و چند حوم سنگي نزديك كليسا نيز از جمله آثوار كهون   

شوند . در خارج شهر يك آسياب آبي بزرگ قرار دارد كه هستند كه در اين شهر يافت مي
گردد . پيراموون ايون   قدمت آن نيز به مانند ميابد پيش گفته به دوران روم باستان باز مي

و بقاياي چند ستون روموي نيوز قورار     روستا چند گورستان سنگي محفور در دل اخره
 دارد .

 « كوكبه » ـ  18
كيلوومتري شوتورا واقوع شوده و دژ افراشوته در آن كوه قودمتش بوه دوران          46كوكبه در 

گردد حكايت از قدمت تاريخي اين شهر دارد . اين روستا نظر به اينكه بور  اليبيان باز مي
اي بنا شده است به مانند يكي از روسوتاهاي دژ ماننودي اسوت كوه     فراز ارتفاعات اخره

شته است . دژ ياد شده داراي گنبدي سپيد رن  است كوه داراي موقييوت   ارز  تدافيي دا
 باشد . استراتژيك پر اهميتي است چرا كه از اين دژ تمامي دشت زير نظر مي
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 « مدوخا» ـ  19
كيلومتري شتوا واقع شده است . ميبد باستاني اين شهر كه قودمتش   03مدوخا در فااله 

است بر فراز جبل القصير « ميبد مدوخا» و موسوم به گردد به دوران روم باستان باز مي
 قرار گرفته است . 

 « مجدل عنجر » ـ  21
كيلومتري شتورا واقع شده و بواسطه وجود يك ميبد كه  قدمت آن به  22مجدل عنجر در 

گوردد  دوران روم باستان و نيز يك ماذنه كوه قودمتش بوه دوران قورون وسوطي بواز موي       
ياد شده بر فراز يك تپه ساخته شوده بووده كوه اموروزه بقايواي       شهرت يافته است . ميبد

قسمت عمدة آن بر جاست .در اين روستا مسجدي كوچك قرار دارد كه منازة كهن آن كه 
گردد وجه تمايز آن با ساير مساجد منطقه گرديده قدمتش به قرن سيزدهم ميالدي باز مي

وده است . سازمان ميراث فرهنگي و اين مسجد را در ميان ساير مساجد منحصر بفرد نم
 لبنان نيز اقدام به بازسازي و مرمت آن نموده است .

 « مناره » ـ 21
شوود  كيلومتري شتورا است. اين روستا كه امروزه المناره خوانده موي  80مناره واقع در 

نام داشته است . در اين شهر يك ميبد رومي وجووددارد  « الحمّاره » درروزگاران پيگتر 
خوانند . اين ميبود  مي« قصر الوالي » ر فراز تپه ساخته شده و مردم ساكن قريه آنرا كه ب

 28متگكل است از يك حرم مربع شكل كه درداخل داراي يك قربانگاه اسوت كوه بوسويله    
ستون احافه شده است . نقگه ساختار ميماري و عناار ميماري بكار بسته شده در اين 

نطقه جبيل است . در دوران بيزانش اين ميبد به كليسا تبديل ميبد همانند ميبد مگنقه در م
شده ودر داخل آن يك عتبه اضافه شده كه حاوي يك اليب است كه عبارات يونواني بور   

 آن كتابت شده است . 
 « نبي صفا » ـ 22

كيلومتري شتورا قرار گرفته و از جمله مظاهر باستاني آن يك ميبد اسوت   42نبي افا در
گردد كه امروزه از اين ميبد تنها ديوار شومالي  به دوران روم باستان باز ميكه قدمت آن 

 آن بر جاي مانده است . 
 « ينطا » ـ 23

كيلومتري شتورا واقع شده.اين روستا نيز بوه ماننود بسوياري از روسوتاها و      22ينطا در 
ستان بواز  شهرهاي لبنان داراي يكي از ميابد باستاني است كه قدمت آن به دوران روم با

 گردد. مي
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 هاي **فهرست كتابخانه
 *استان بيروت *  
 * ـ كتابخانه عمومي 

 سالميه ـ جمعيه االرشاد و االصالح الخيريه اال 1
 و نام مؤسسه : جمييه االرشاد و االاالح الخيريه االسالميه 

  2864و تاريخ تاسيش : 
  222و 2768و آدرس : بيروت و تله الخيافه و اندوق پستي : 

  274732و تلفن : 
 مجلد  4777و تيداد مجالت كتب : 

 
 ـ مكتبه الحكمه  2

 ) كتابخانه حكمت ( 
 نيه بيروت المارونيه و نام مؤسسه ) متولي ( : مطرا

  2882و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : خيابان الحكمه االشرفيه و بيروت 

  373206و 377324تلفن : 
 مجلد  6277و تيداد مجلدات كتب : 
 نگريه 2477و تيداد نگريات : 

 
 ـ المكتبه  المتجوله 3
 ) كتابخانه المتجوله(  
 و نام موسسه )متولي ( : كتابخانه استفان  
  2860تاريخ تاسيش : و 

 و آدرس : قرن اشبات و بيروت 
  268042و 268424و شماره تلفن : 

 مجلد  27727و تيداد مجلدات كتب : 
 
 
 
 ـ مكتبه المركز الثقافي البريطاني  4

 ) المجلس الثقافي في رأس بيروت ( 
 كتابخانه مركز فرهنگي انگليس ) انجمن فرهنگي رأس بيروت (  
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 تولي ( : مركز فرهنگي انگلستان و نام مؤسسه ) م
  2848و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس : خيابان ايداني ملك فوزي عازارو بيروت 
  672867و  684224و تلفن : 

  23777و تيداد مجلدات كتب : 
 هاي تحصيلي و نقگه و مركز سميي و بصري و ديگر امكانات موجود : رساله

 
 ـ  مكتبه المركز الثقافي الروسي  5
 كتابخانه خانه فرهنگ روسيه (  )

 و نام مؤسسه ) متولي ( : سفارت اتحاد روسيه 
  2827و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس : بيروت و سفارت روسيه 
  278668و تلفن : 

  22382و تيداد مجلدات كتب : 
 
 ـ مكتبه المركز الثقافي الفرنسي  6

 ) كتابخانه خانه فرهنگ فرانسه ( 
 ( خانه فرهن  فرانسه  و نام مؤسسه ) متولي
  2842و تاريخ تاسيش : 

  22و 2822و آدرس : بزرگراه شام و بيروت و اندوق پستي 
  844627و 23و شماره تلفن : 

  0277و تيداد مجالت كتب : 
 و محصوالت انتگاراتي : فهرست آماري كتب موجود و نگريات 

 
 
 
 ـ مكتبه المركز العربي للمعلومات 7

 اطالع رساني غرب ( ) كتابخانه مركز 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دار اليروه الوثقي 

  2804و تاريخ تاسيش : 
  222و 2722و آدرس : بيروت: خيابان الحمراء و اندوق پستي 

  682678و227767و  le 32424 SAFIRو تلفن وفاكش و تلكش ) به ترتيب ( : 
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 مجلد  4277و تيداد مجالت كتب : 
 
 آللماني ـ مكتبه المعهد ا 8

 ) كتابخانه  آلمان ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : مركز گوته ) ميهد گوته ( 

  2822و تاريخ تاسيش : 
  222و2228: خيابان بلش المناره و بيروت و اندوق پستي و آدري 

  672667و2و شماره تلفن : 
 و ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري 

 
 ي ـ مكتبه ثانويه الحسين بن عل9

 و نام مؤسسه )متولي ( : انجمن خيريه اسالمي ) جمييه المقاادالخيريه االسالميه( 
  2867و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيروت 
  226023و2و شماره تلفن: 

  2777و تيداد مجلدات كتب : 
 ـ مكتبه ثانويه مارسويريوس  11
 

 و نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان مارسويريوس
  2804ش: و تاريخ تاسي

 و آدرس : بيروت و المصيطبه 
  272204و  620427و تلفن : 

  4377و تيداد مجلدات كتب : 
 هاي جغرافياييو ديگر امكانات موجود : نقگه

 ـ مكتبه جماعه عبّاد الرحمان  11
 

 و نام مؤسسه ) متولي ( : جمييت جماعه عبادالرحمن 
  2827و تاريخ تاسيش : 

  222720و بيروت و اندوق پستي و آدرس : الزرعه بربور 
  227684و شماره تلفن: 

  26777و تيداد مجلدات كتب : 
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 ـ مكتبه وزارده االعالم 12
 ) كتابخانه وزارت اطالعات ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( : وزارت افالعات و اداره كل تحقيقات و انتگارات 
 و آدرس : خيابان الحمراء و بيروت 

 247680و6و تلفن : 
  4777تيداد مجلدات كتب : و 

 هاي آكادميك ـ كتابخانه
 الفرع الثاني--ـ معهد الفنون الجمليه  13

 (  2شعبة  -) دانشسراي عالي هنرهاي زيبا 
 و نام مؤسسه متولي : دانگگاه لبنان 

  2800و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : قرن الگبات و بيروت 

  268367و268274و تلفن : 
  2277و تيداد كتب : 

  377و تيداد نگريات : 
 هاي دانگجويي و مركز سميي وبصري و ديگر امكانات موجود : پايان نامه
 و انتگارات : فهرست آماري كتب 

 
 ـ مكتبات الجامعه االميركيه 14

 هاي دانشگاه امريكايي () كتابخانه
 و نام مؤسسه )متولي ( : دانگگاه امريكايي بيروت 

  2688و تاريخ تاسيش : 
  22و7328آدرس : بيروت و اندوق پستي  و

  24704و تلفن: 
  3877و مركز تلفن : 
  323 406 2822و فاكش : 
  AMUNOB 20801 LEو تلكش : 

  228088و تيداد كتب و نگريات : 
ها و اسناد تاريخي  هاي دانگجويي و نقگه و ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و پايان نامه 

 و مركز سميي و بصري 
 هاي دانگجويي نتگارات و فهرستهاي آماري كتب چاپي و خطي و نگريات و پايان نامهو ا
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 ـ مكتبات جامعه بيروت العربيه 15
 هاي دانشگاه عربي بيروت ( ) كتابخانه

 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه عربي بيروت 
  2887و تاريخ تاسيش : 

  22و2737و آدرس : بيروت و اندوق پستي 
  277227و  627228: و تلفن 

 227802و فاكش : 
  LE 22844 ABUتلكش : 

  777/227و تيداد كتب : 
هاي دانگجويي و نقگه و مركوز سوميي و     و ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و پايان نامه 

 بصري 
 و انتگارات : فهرست آماري كتب چاپي و خطي 

 
 ـ مكتبه المعهد العالي للدراسات االسالميه  16

 خانه دانشسراي عالي پژوهشهاي  اسالمي ( ) كتاب
 و نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن امور خيريه اسالمي 

  2862و تاريخ تاسيش : 
  24و2080و آدرس : مصيطبه و خيابان عثمان بن عفان و بيروت و اندوق پستي : 

  682224و تلفن : 
  37302و تلكش : مقصد
  32777و تيداد كتب : 

هاي دانگجويي و نقگه و مركز سوميي و  جود : النسخ خطي و پايان نامهو ديگر امكانات مو
 بصري 

 و انتگارات : فهرست تفصيلي نسخ خطي دانگسراي عالي مطاليات اسالمي 
 

 ـ مكتبه ستولتزفس  17
 ) كتابخانه استولزفس ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( : كليه بيروت الجامييه 
  2824و تاريخ تاسيش و 

  22و2722روت و خيابان مادام كوري و اندوق پستي و آدرس : بي
  680826و37و تلفن : 
  BU 23389 LEو تلكش : 
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  82777تيداد كتب : 
هاي دانگجويي و نقگوه و مركوز سوميي و       ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و پايان نامه 

 بصري 

  نتگارات : فهرست آماري كتب چاپي و خطي كتابخانه و نگرياتا
 

 ه صعب الطبيه ـ مكتب 18
 ) كتابخانه صعب الطبيه ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه امريكايي بيروت 
  2686و تاريخ تاسيش : 

  22و7328و آدرس : بيروت و اندوق پستي 
  224822و تلفن : 

  2877و مركز تلفن : 
  24477و تيداد مجلدات كتب : 

 ي و مركز سميي و بصري هاي دانگجويو ديگر امكانات موجود : پايان نامه
 و انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات 

 
 ـ مكتبه كليات العلوم الطبيه 19

 هاي علوم پزشكي ( ) كتابخانه دانشكده 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه قديش يوسد  

  2662و تاريخ تاسيش : 
  22و2708و آدرس : بيروت و اندوق پستي 

  434073و تلفن : 
  22277اد كتب : و تيد

  22777و تيداد نگريات : 
 هاي دانگجوييو ديگر امكانات موجود : پايان نامه

  
 ـ مكتبه كليه اداره االعمال و العلوم االقتصاديه  21

 ) كتابخانه دانشكده مديريت و علوم اقتصادي (
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان  

  2867و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : اليوفي االشرفيه و بيروت 

  227482و تلفن : 
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  2277و تيداد كتب : 
 و انتگارات : فهرست آماري كتب كتابخانه 

 ـ مكتبه كليه اآلداب و العلوم االنسانيه 21
 ) كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه قديش يوسد 

  2800و تاريخ تاسيش : 
  202و376و آدرس : بيروت و اندوق پستي 

  224228و  377827و تلفن : 
  278277و تيداد كتب : 

  22777و تيداد نگريات : 
 هاي دانگجويي و مركز سميي و بصري و ديگر امكانات موجود : پايان نامه

 و انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات
  

 لفرع االول ا-ـ مكتبه كليه االعالم و التوثيق  22
 ) كتابخانه دانشكده اطالع رساني و ارتباطات ـ شعبه يك ( 

 و نام مؤسسه : دانگگاه لبنان
  2807و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس : بئرحسن و بيروت 
  777/27و تيداد كتب : 

  2277و تيداد نگريات : 
 و ديگر امكانات موجود : نقگه و مركز سميي و بصري 

 
 ام االوزاعي للدراسات االسالميه ـ مكتبه كليه االم 23

 ) كتابخانه دانشكده پژوهشهاي  اسالمي امام اوزاعي ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگكده مطاليات اسالمي امام اوزاعي 

  2808و تاريخ تاسيش : 
  24و2222و آدرس : بيروت و اندوق پستي 

  22777و تيداد كتب : 
 هاي دانگجويي و نقگه و مركز سميي و بصري و ديگر امكانات موجود : پايان نامه

 
 

 الفرع االول -ـ مكتبه كليه التربيه ـ  24
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 ) كتابخانه و دانشكده علوم تربيتي ـ شعبه يك ( 
 و نام مؤسسه ) متولي( : دانگگاه لبنان 

  2822و  تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيروت و جنب اونسكو 

  228272و تلفن : 
  27032و تيداد كتب : 

 چ 208و تيداد نگريات : 
 هاي دانگجويي و ديگر امكانات موجود : پايان نامه

 
 ـ مكتبه كليه الحقوق و العلوم السياسيه و االقتصاديه  25

 ) كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه قديش يوسد 

  2822و تاريخ تاسيش و 
  202و  376ان هوفلن و بيروت و اندوق پستي : و آدرس : خياب

  377827و  377838و تلفن : 
  USJ21486LEو تلكش : 

 777/277و تيداد كتب : 
  227و تيداد نگريات : 

 و ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري 
 و انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات كتابخانه 

 
 الول الفرع ا-ـ مكتبه كليه الزراعه  26

 ) كتابخانه دانشكده كشاورزي ـ شعبه يك ( 
 و نام مؤسسه ) متولي( : دانگگاه لبنان 

  22و2286و آدرس : بيروت و اندوق پستي 
  3748و تيداد كتب : 

  377و تيداد نگريات : 
 و ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري

 الفرع الثاني -ـ مكتبه كليه الزارعه  27
 (  2شكده كشاورزي ـ شعبه ) كتابخانه دان

 نام مؤسسه ) متولي (: دانگگاه لبنان
 2860تاريخ تاسيش : 
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  87002و آدرس : حر  ثابت و بيروت و اندوق پستي : 
  462278و 0و تلفن : 

  3277و تيداد كتب : 
  372و تيداد نگريات: 

 هاي دانگجويي و ديگر امكانات موجود : پايان نامه
 

 الفرع االول  -لوم الطبيه ـ الصيدلهـ مكتبه كليه الع 28
 ها دانشكده علوم پزشكي ـ داروسازي ـ شعبه يك ( ) كتابخانه

 و نام مؤسسه ) متولي (: دانگگاه لبنان 
  2868و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس : بيروت و الرمله البيضاء
  2846و تيداد كتب : 

  368و تيداد نگريات : 
 نگريات كتابخانه  و انتگارات : فهرست آماري كتب و

 
 ـ مكتبه كليه الشريعه االسالميه  29

 ) كتابخانه دانشكده الهيات و معارفت اسالمي ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دار الفتواي دانگكده الهيات و ميار  اسالمي 

 2863و تاريخ تاسيش : 
 24و2267و آدرس : بيروت و الزيدانيه و اندوق پستي : 

  274233و  272076و تلفن : 
  683663و فاكش : 
  22590LFATWA  LEو تلكش : 

  2377و تيداد كتب : 
  2777و تيداد نگريات : 

 هاي دانگجويي و نقگه و ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و پايان نامه
 

 الفرع االول -ـ مكتبه كليه الصحه العامه 31
 ) كتابخانه بهداشت عمومي ـ شعبه يك ( 

 ي ( : دانگگاه لبنان و نام مؤسسه ) متول
  2862و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس : اونسكو ) ساختمان دانگكده علوم تربيتي ( و بيروت 
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  274802و تلفن : 
  3340و تيداد كتب : 

 و انتگارات  : فهرست آماري كتب و نگريات 
 

 الفرع االول-ـ مكتبه كليه العلوم  31
 ) كتابخانه دانشكده علوم  ـ شعبه يك ( 

 م مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان و نا
  2887و تاريخ تايسي : 

 و آدرس : بئرحسن و بيروت 
  8377و تيداد كتب : 

 
 ـ مكتبه كليه الالهوت للشرق االدني 32

 ) كتابخانه دانشكده الهوت خاور نزديك( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( دانگكده الهوت خاور دور 

  2823و تاريخ تاسيش : 
  22و2067يابان ارتوا و بيروت و اندوق پستي : و آدرس : خ
  224284و تلفن : 

 هاي دانگجويي و نقگه ديگرامكانات موجود : پايان نامه
  777/477و تيداد كتب : 

 
 
 

 الفرع االول -ـ مكتبه كليه طب االسنان 33
 ) كتابخانه دندانپزشكي ـ شعبه يك ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان 

  2860اريخ تاسيش : و ت
 و آدرس : الرمله البيضاء و بيروت 

  8727و تيداد كتب : 
  277و تيداد نگريات : 

 و ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري 
 و انتگارات : فهرست آماري كتب موجود 
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 هايكازيان  ـ مكتبه كليه 34
 هايكازيان (  ) كتابخانه دانشكده

 اتحاديه كليساهاي انجيلي ارامنه در خاورميانه  و نام مؤسسه ) متولي ( :
  2822و تاريخ تاسيش : 

  67و232و آدرس : خيابان جييتاوي و اشرفيه و بيروت و اندوق پستي : 
  443422و تلفن : 

  47278و تيداد كتب : 
  2830و تيداد نگريات : 

  هاي دانگجويي و نقگهو ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و پايان نامه
 و انتگارات :فهرست آماري كتب و نگريات كتابخانه 

 
 الفرع االول -ـ مكتبه معهد العلوم االجتماعيه  35

 ) كتابخانه دانشسراي علوم اجتماعي ـ شعبه يك ( 
 و نام مؤسسه : دانگگاه لبنان

 و آدرس : ساقيه الجنزير و خيابان عبداهلل الگنوق و بيروت 
  678078و تلفن :

  22777: و تيداد كتب 
 هاي دانگجويي و ديگر امكانات موجود : پايان نامه
 و انتگارات : فهرست آماري كتب 

  2822و تاريخ تاسيش : 
 

 الفرع االول -ـ مكتبه معهد الفنون الجميله  36
 ) كتابخانه دانشسراي هنرهاي زيبا ـ شعبه يك ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان 
  2882و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس : الروشه و بنايه البحري و بيروت 
  678726و تلفن : 

  23277و تيداد كتب : 
  4777و تيداد نگريات : 

 هاي دانگجويي و نقگه و مركز سميي و بصري و ديگر امكانات موجود : پايان نامه
 و انتگارات : فهرست آماري كتب 

 هاي مراكز آموزشي )غير آكادميك( *كتابخانه
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 ـ مركز االعالم و توثيق  37

 ) مركز اطالع رساني ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان انجيلي فرانسوي  -
  2828تاريخ تاسيش :  -
  22و 8363آدرس : خيابان مادام كوري و بيروت و اندوق پستي :  -
  682287تلفن :  -
  77882و 2و  682282فاكش :  -
  777/27تيدادكتب :  -
 سميي و بصري  ديگر امكانات موجود : مركز -
 

 ـ مركز الوسائط التعلميه  38
 ) مركز تكنولوژي  آموزشي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : اينرنگنال كالج  -
  2682تاريخ تاسيش :  -
  22و  7328آدرس : خيابان پليش و بيروت و اندوق پستي :  -
  242784تلفن :  -
   samakle 22223تلكش :  -
  20820تيداد كتب :  -
 : آرشيونقگه و مركز سميي و بصري  ديگر امكانات موجود -
 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات كتابخانه  -
 

 ـ مركز توثيق و معلومات  39
 ) مركز اسناد و اطالعات ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( مدرسه قلبين االقدسين  -
  2807تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : سيوفي و اشرفيه و بيروت  -
  236276و0تلفن :  -
  22777تيداد كتب :  -
 هاي دانگجويي و مركز سميي بصري و اسنادديگر امكانات موجود : پايان نامه -
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 ـ مكتبه ابتدائيه بيت االطفال  41
 ) كتابخانه ابتدايي خانه كودك ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن امور خيريه اسالمي  -
 آدرس : الحر  و بيروت  -
  6227تيداد كتب :  -
 

 سيه العربيه ـ مكتبه الثانويه الفرن 41
 ) كتابخانه دبيرستان فرانسه و عرب ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان فرانسه و عرب  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
  24و2327آدرس : خيابان لبابيدي و كركول الدروز و بيروت و اندوق پستي  -
  842474و  207063تلفن:  -
  2277تيداد كتب :  -
 ميي و بصري ديگر امكانات موجود : نقگه و مركز س -

 ـ مكتبه اليسيه الفرنسيه اللبنانيه  42
 ) كتابخانه انجمن فرانسه و لبنان ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( :انجمن فرانسه و لبنان -
  2800تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : البرجاوي و اشرفيه و بيروت  -
  777/27تيداد كتب :  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب  -
 
 

 ـ مكتبه اليسيه فردان 43
 كتابخانه ليسي فردان ()

 نام مؤسسه )متولي ( :نماينده اسكوالريسم فرانسه  -
  2883تاريخ تاسيش :  -
  22876آدرس : خيابان فردان و بيروت و اندوق پستي :  -
  672328تلفن :  -
  2277تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود :مركز سميي و بصري  -
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 ـ مكتبه الليسيه ناسيونال 44

 ناسيونال ( ) كتابخانه ليسي 
 نام مؤسسه ) متولي ( : ليسي ناسيونال  -
 آدرس : الرمله البيضاء و مجاور بازار روثه و بيروت  -
  633827تلفن :  -
  2777تيداد كتب :  -
 هاي دانگجويي و نقگه و مركز سميي و بصري ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 

 ( (I  nternational collegeـ مكتبه المدرسه االبتدائيه انترنشنال كالج 45
 ) كتابخانه مدرسه ابتدايي انترنشنال كالج ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : انترنگنال كالج  -
  22و7328آدرس : خيابان پليش و بيروت و اندوق پستي  -
  242782و28426تلفن :  -
  samak le 22223تلكش :  -
 ديگر امكانات موجود : نقگه و اسناد و مركز سميي و بصري  -
 : فهرست آماري كتب و نگريات  انتگارات -
 

 ـ مكتبه المدرسه االرمنيه االنجيليه العاليه  46
 ) كتابخانه مدرسه ارامنه انجيلي ( 

 نام مؤسسه : مدرسه عالي ارامنه انجيلي  -
  2827تاريخ تاسيش :  -
  2803آدرس : خيابان مكزيك و بيروت و اندوق پستي  -
  248628تلفن :  -
  26383تيداد كتب :  -
 

 مكتبه مدرسه االهليه ـ  47
 ) كتابخانه مدرسه ملي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه ملي بيروت  -
  2828تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : وادي ابوجهيل و بيروت  -
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  32777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : نقگه و مركز سميي و بصري  -
 انتگارات : چاپ كتب آموزشي مقطع متوسطه  -
 

 االرمينيه االنجيليه طوروسيان  ـ مكتبه المدرسه 48
 ) كتابخانه مدرسه ارامنه انجيلي طوروسيان ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : اتحاديه كليساهاي انجيلي ارامنه در خاورميانه  -
  2868تاريخ تاسيش :  -
  67288آدرس : بيروت و اندوق پستي :  -
  382232تلفن :  -
  2327تيداد كتب :  -
  277تيداد نگريات :  -
 كانات موجود :آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري ديگر ام -
 

 ـ مكتبه المدرسه المعمدانيه 49
 ) كتابخانه مدرسه معمدانيه ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( :مدرسه ميمدانيه  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : مصيطبه و خيابان ميلو  و بيروت  -
  272283تلفن :  -
  4777تيداد كتب :  -
 ه ديگر امكانات موجود : نقگ -
 

 ـ مكتبه المناهل  51
 ) كتابخانه مناهل ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( :مركز توسيه اسالمي  -
  2868تاريخ تاسيش :  -
  22و  2204آدرس : بيروت و اندوق پستي  -
  682222تلفن :  -
  2077تيداد كتب :  -
  202تيداد نگريات :  -
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 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 

 ه ثانويه االيمان النموذجيه ـ مكتب 51
 ) كتابخانه دبيرستان نمونه ايمان ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان نمونه ايمان  -
  8223آدرس : بيروت و اندوق پستي  -
  68222تلفن :  -
  0377تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و نقگه و مركز سميي و بصري  -
 

 ـ مكتبه ثانويه حريري  52
 تابخانه دبيرستان حريري ( ) ك
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان حريري  -
  2868تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : خيابان عبدالقادر و كوچه اسبالط و بيروت  -
  280880تلفن :  -
 امكانات موجود: آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 

 ـ مكتبه ثانويه السيده ارتدكسيه  53
 تدكسي ( ) كتابخانه دبيرستان مادام ار

 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان مادام ارتدكش  -
  2864تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : خيابان مكحول و بيروت  -
  2877تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيونقگه و مركز سميي و بصري  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات  -
 

 ـ مكتبه ثانويه عبدالقادر قباني  54
 دبيرستان عبدالقادر قباني ( ) كتابخانه 

 نام موسسه ) متولي ( : جمييت خيريه اسالمي  -
  2862تاريخ تاسيش :  -
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 آدرس : بيروت و برج ابوحيدر  -
  843236تلفن :  -
  4777تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه دير الناصره 55
 ) كتابخانه دير الناصره ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه نااره  -
  2887تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : اشرفيه و بيروت  -
  230222تلفن :  -
  0777تيداد كتب :  -
 هاي دانگجويي و آرشيونقگه ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات -
 
 
 

 ـ مكتبه روضه القمر النموزجيه  56
 ) كتابخانه نمونه روضه المقر ( 

 اس نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه جديد مارالي -
  2802تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بيروت و الرمله البيضاء  -
  3877تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه و مركز سميي بصري -
  

 ـ مكتبه مارالياس المتوسطه  57
 ) كتابخانه مارالياس ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : انروا  -
  2866تاريخ تاسيش :  -
 س آدرس : فحيم ) اردوگاه ( ماراليا -
  287تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيونقگه و مركز سميي و بصري  -
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   central high school)   ـ مكتبه سانترال هاي اسكول ) 58

 ) كتابخانه دبيرستان سانترال ( 
 نام مؤسسه )متولي ( : كليساي انجيلي ارامنه  -
  2822تاريخ تاسيش :  -
  67و026و اندوق پستي  آدرس : اشرفيه و فليه جبيلي و بيروت -
  2777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيونقگه  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب  -
 

 ـ مكتبه ليسيه عبدالقادر  59
 نام مؤسسه ) متولي ( : ليسيه عبدالقادر  -
  2887تاريخ تاسيش :  -
  6484آدرس : خيابان عبدالقادر كركول الدروز و بيروت و اندوق پستي :  -
  0877داد كتب : تي -
 ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري  -
 

 ـ مكتبه مدرسه االرشاد  61
 )كتابخانه مدرسه ارشاد ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه دخترانه ارشاد  -
  2803تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : برج ابو حيدر و بيروت  -
  278772تلفن :  -
  2677تيداد كتب :  -
 ه ديگر امكانات موجود : نقگ -
 

 ـ مكتبه مارالياس الجديده  61
 ) كتابخانه جديد مارالياس ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه جديد مارالياس  -
  2802تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : الرمله البيضاء و بيروت  -
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  3877تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 

 ركيه ـ مكتبه مدرسه الجاليه االمي 62
 ) كتابخانه مدرسه امريكايي الجاليه ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه امريكايي الجاليه  -
  2872تاريخ تاسيش :  -
  6238آدرس : حبل البحر و بيروت و اندوق پستي :  -
  823362و  288727تلفن :  -
  84777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 ات : كتاب شناختيانتگار -

 ـ مكتبه مدرسه الحكمه  63
 ) كتابخانه مدرسه حكمت ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( :مدرسه حكمت  -
 آدرس : اشرفيه و بيروت  -
  37و  322تلفن :  -
  4877تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب -
  

 ـ مكتبه مدرسه السيده  64
 سه سيده ( ) كتابخانه مدر

 نام مؤسسه : مدرسه سيده و فرن الگبات  -
  2822تاريخ تاسيش :  -
  27243آدرس : قرن الگبات و بيروت و اندوق پستي :  -
  267487و2تلفن :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 

 ـ مكتبه مدرسه القلب االقدس 65
 ) كتابخانه مدرسه قلب اقدس ( 
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 متولي ( : مدرسه قلب اقدس  نام مؤسسه ) -
 آدرس :الجميزه و بيروت  -
  442877تلفن :  -
  2787تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه مدرسه زهره االحسان 66
 ) كتابخانه مدرسه زهره االحسان ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( :مدرسه زهره االحسان  -
  2868تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : اشرفيه و بيروت  -
  238027تلفن :  -
  4377: تيداد كتب  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري  -
 

 ـ مكتبه مدرسه سيده المالئكه  67
 ) كتابخانه مدرسه سيده المالئكه ( 

 نام مؤسسه )متولي ( مدرسه سيده المالئكه  -
  2807تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بدارو و بيروت  -
  2277تيداد كتب :  -

 ـ مكتبه مدرسه عين المرسيه 68
 رسه عين المرسيه ( ) كتابخانه مد

 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان مختلط عين المرسيه  -
  2862تاريخ تاسيش :  -
  282833آدرس :  -
  2377تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه مدرسه كرمل القديس يوسف  69
 ) كتابخانه مدرسه قديس يوسف ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : كرمل قديش يوسد  -
  2426اندوق پستي : آدرس : خيابان فردان و بيروت و  -
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  672326تلفن :  -
  8777تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه مدرسه مجمع الكنائس 71
 ) كتابخانه مدرسه انجمن كليساها ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن خدمات اجتماعي كليساهاي لبنان  -
  2827تاريخ تاسيش :  -
  222و  2204آدرس : خيابان ميلو  و بيروت و اندوق پستي  -
  272844تلفن :  -
  oik 22662 LEتلكش :  -
  027تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 

 هاي تخصّصي* كتابخانه
 ـ الشراح  71
 نام مؤسسه )متولي ( : الگراح  -
  2863تاريخ تاسيش :  -
 222327آدرس : مصيطبه و خيابان داود ابوشقراو بيروت و اندوق پستي :  -
 683228و620607تلفن :  -
  2777تيداد كتب :  -
 ها ديگر امكانات موجود : آرشيو مجالت و روزنامه -
 

 ـ المكتبه الشرفيه72
 ) كتابخانه شرفيه ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : االباءاليسوعيون  -
  2602تاريخ تاسيش :  -
 آدرس :خيابان دانگگاه قديش يوسد و بيروت -
  373432تلفن :  -
  777/377تيداد كتب :  -
 عنوان  877د نگريات : تيدا -
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هاي دانگوجويي و تصواوير و آرشويو        ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و پايان نامه  -
 نقگه 

 
 ـ مكتبه صوت الوطن  73

 ) كتابخانه نداي وطن ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( : جمييت خيريه اسالمي  -
  2864تاريخ تاسيش :  -
  24و 2428آدرس : برج ابوحيدر و بيروت و اندوق پستي :  -
  843822و 277880تلفن :  -
 

 ـ مركز الموارد التعليميه  74
 ) مركز امور آموزشي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : سفارت انگليش  -
  2883تاريخ تاسيش :  -
 : خيابان ايداني و بيروت  آدرس  -
  672867و  672806: تلفن  -
  2277تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو سميي و بصري  -
 ات : جزوات و كاتالوگانتگار -
  

 ـ مكتبه االمم المتحده  75
 ) كتابخانه سازمان ملل متحده ( 

 نام مؤسسه : مركز افالعات سازمان ملل متحد  -
  2883تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : فليه الحمام اليسكري و ساختمان فاضوري و بيروت  -
  673888و 0تلفن :  -
 
 

 ـ مكتبه دكتور قسطنطين زريق 76
 متولي ( : مؤسسه پژوهگي فلسطين  نام مؤسسه ) -
  2882تاريخ تاسيش :  -
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  22و 0284آدرس : بيروت و اندوق پستي  -
  686260و68620لبنان و  32220تلفن و فاكش و تلكش ) به ترتيب ( : ماال   -
  22277تيداد كتب :  -
هاي دانگجويي و آرشويو نقگوه و مركوز سوميي و         ديگر امكانات موجود : پايان نامه -

 بصري 
 گارات : فهرستهاي آماري كتب و نگرياتانت -
  

 ـ مكتبه المركز الثقافي االسالمي 77
 ) كتابخانه مركز فرهنگي اسالمي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز فرهنگي اسالمي  -
  2807تاريخ تاسيش :  -
  22و 4884آدرس : بيروت و اندوق پستي :  -
  3878تيدادكتب :  -
 

 اث الشرقيه ـ مكتبه المعهد اآللماني لالبح 78
 ) كتابخانه دانشسراي مطالعات شرق شناسي آلمان ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مؤسسه پژوهگهاي شرق شناسي آلمان -
  2882تاريخ تاسيش :  -
  3866آدرس : كوچه بالد و خيابان حسين بيهم و بيروت و اندوق پستي  -
  680222تلفن :  -
  680222فاكش :  -
  oib 20008 LEتلكش :  -
  777/237ات كتب : تيداد مجلد -
 

 ـ مكتبه المعهد الفرنسي لآلثار  79
 ) كتابخانه دانشسراي باستان شناسي فرانسه ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( دانگسراي باستان شناسي خاورميانه  -
  2840تاريخ تاسيش :  -
  22و2434آدرس : بزرگراه شام و بيروت و اندوق پستي  -
  22777تيداد كتب :  -
 هاي دانگجويي و آرشيو نقگه : پايان نامهديگر امكانات موجود  -



 244 

 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات  -
 و مكتبه اميركا مديل ايست اديكاشونال اند تراينغ سرفيش 67

American Library oF Meadle East Education and Traing servises 
  

 ) كتابخانه مطالعات خاورميانه و ارتباطات (
 American Library oF Meadle East Education and Traing( :  نام مؤسسه ) متوولي 

servises  
  2822تاريخ تاسيش :  -
  222و222آدرس : بيروت و اندوق پستي  -
  227223تلفن :  -
  422822فاكش :  -
  jointle 21665-923تلكش :  -
  777/27تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري -
  

 مكتبه برنامج االمم المتحده االنمائي  ـ 81
 هاي توسعة سازمان ملل متحد ( ) كتابخانه برنامه

 نام مؤسسه : سازمان ملل متحد  -
 آدرس : بئر حسن و بيروت و ساختمان علي احمد  -
  2884تاريخ تاسيش :  -
  227777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و نگريات و مركز سميي و بصري -
  

 ـ مكتبه فريدريش ايبرت  82
 ) كتابخانه فردريش ايبرت ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : فردريش ايبرت  -
  8270آدرس : بريستول سنتر و منقاره و بيروت و اندوق پستي  -
 687823و222886تلفن :  -
  2667تيداد كتب :  -
 
 

 ـ مكتبه مجلس الخدمه المدنيه  83
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 ) كتابخانه انجمن خدمات شهري ( 
 مؤسسه ) متولي ( : انجمن خدمات شهري نام  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بيروت و خيابان رشيد كرامي  -
  678428تلفن :  -
 32777تيداد كتب :  -
  

 ـ مكتبه مركز تطوير التربوي  84
 ) كتابخانه مركز گسترش تربيت ( 

 نام مؤسسه ) متولي( : االنروا  -
  2868تاريخ تاسيش :  -
  840وت و اندوق پستي آدرس : بئرحسن و بير -
  633836تلفن :  -
  22077تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات  -
 

 ـ مكتبه مركز الدراسات و االبحاث عن الشرق االوسط المعاصر 85
  ) كتابخانه مركز مطالعات و پژوهشهاي خاورميانه معاصر (

 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز مطاليات و پژوهگهاي خاورميانه مياار  -
  2800تاريخ تاسيش :  -
  3882آدرس : بزرگراه شام و بيروت و اندوق پستي  -
  847882تلفن :  -
  22077تيداد كتب :  -
  2277تيداد نگريات :  -
 هاي دانگجويي و آرشيو نقگهديگر امكانات موجود : پايان نامه -
  

 مركز دراسات الوحده العربيه  ـ مكتبه 86
 ) كتابخانه مركز مطالعه عرب ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز پژوهگهاي عرب  -
  2806تاريخ تاسيش :  -
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  222و 8772آدرس : خيابان ليون و بيروت و اندوق پستي :  -
 688284و  672263تلفن :  -
  32224تلكش : مارابي  -
  42327تيداد كتب :  -
  877تيداد نگريات :  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب و كتابگناسي موضوعي و عنواني  -
 

 ـ مكتبه مستشفي المقاصد  87
 ) كتابخانه بيمارستان المقاصد ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : جمييت امور خيريه اسالمي  -
  8272آدرس : بيروت و اندوق پستي  -
  222077و4تلفن :  -
  07777تيداد كتب :  -
  2277تيدادنگريات :  -
 هاي دانگجويي مركز سميي و بصري امكانات موجود : پايان نامهديگر  -
 

 ـ مكتبه ندوه الدراسات االنمائيه 88
 ) كتابخانه كميته پژوهشهاي گسترش و توسعه ( 

 نام مؤسسه : كميته پژوهگهاي گستر  و توسيه  -
 2884تاريخ تاسيش :  -
  23و6023آدرس : بيروت و الصنايع و اندوق پستي :  -
  688623و4تلفن :  -
  24777تيدادكتب :  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب منتگره در كميته  -
 

 ـ مكتبه وزاره االقتصاد 89
 ) كتابخانه وزارت اقتصاد ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : وزارت اقتصاد  -
  2863تاريخ تاسيش :  -
  28227تيداد كتب :  -
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 ـ مكتبه يرفانت هوسيسيان   91
 ) كتابخانه يرفانت هوسيسيان ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : اتحاديه كل ارامنه  -
  2884تاريخ تاسيش :  -
  22422آدرس : حر  ثابت و بيروت و اندوق پستي  -
  487082تلفن :  -
  6777تيداد كتب :  -
  3777تيداد نگريات :  -
 هاي دانگجويي ديگر امكانات موجود : پايان نامه -

 مراكز آرشيو
 ـ مركز االبحاث والتوثيق  91

 اد و پژوهشها ( ) مركز است
 نام مؤسسه : آرشيو رئيش اائب سالم  -
  2864تاريخ تاسيش :  -
  22و 2263آدرس : مصيطبه و منزل رئيش اائب سالم و بيروت و اندوق پستي  -
  823277و822477تلفن :  -
  66777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات  -
 

 ـ مكتبه التسجيالت 92
 ) كتابخانه اداره ثبت اسناد ( 

 نام مؤسسه : وزارت افالعات و مديريت راديو  -
  2820تاريخ تاسيش :  -
  4646آدرس : بيروت و انايع و اندوق پستي  -
  242708تلفن :  -
   radleb 20913 LEتلكش :  -
  22777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري  -
 

 مكتبه المحفوظات ـ  93
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 ) كتابخانه اسناد ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( : مؤسسه اسناد ملي  -
  2808تاريخ تاسيش :  -
  222و8206آدرس : بيروت و خيابان الحمراء و اندوق پستي :  -
  244842و  282062تلفن :  -
  777/27تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و مركز سميي و بصري وميكروفيلم  -
 

 مراكز اطالع رساني
 ـ دائره التوثيق في مجلس الكنائس 94

 ) اداره اسناد شوراي كليساها (
 نام مؤسسه ) متولي ( :انجمن كليساهاي خاورميانه  -
  2208آدرس : بيروت و اندوق پستي  -
  244684تلفن :  -
  22777تيداد كتب :  -
 

 ـ مجله االقتصاد و االعمال لمركز االرشيف و المعلومات 95
 كز آرشيو واطالع رساني مجله اقتصاد ( ) مر
 نام مؤسسه ) متولي ( : اقتصاد و اعمال ) دفتر مجله (  -
  2806تاريخ تاسيش :  -
  222و8284آدرس : خيابان مادام كوري و سنتر منقاره و بيروت و اندوق پستي  -
  222200و8تلفن :  -
 انتگارات مجله : درس تفصيلي مجله اقتصاد  -
 

 علمي ـ مركز التوثيق ال96
 )مركز اسناد علمي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : شوراي ملي پژوهگهاي علمي  -
  2887تاريخ تاسيش :  -
  22و 6362آدرس : بيروت و بئرحسن و اندوق پستي :  -
 هاي تحصيلي امكانات موجود : پايان نامه -
 انتگارات : راهنماي پژوهگهاي اجتماعي وتغذيه و كگاورزي در لبنان -
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  227777تيداد كتب :  -
 ايديگر انتگارات : مجموعه قوانين ملي كگاورزي و تغذيه و انرژي هسته -
  

 ـ المركز العربي للمعلومات 97
 ) مركز اطالع رساني عرب ( 

 نام مؤسسه : داراليروه الوثقي  -
  2862تاريخ تاسيش :  -
  222و2722آدرس : بيروت و الحمراء و اندوق پستي  -
  227767و  682678تلفن :  -
 موجود : مركز سميي و بصري امكانات  -
  777/47تيداد كتب موجود :  -
 انتگارات : فهرستهاي موضوعي كتاب شناختي  -
 

 ـ مركز المعلومات والتوثيق  98
 ) مركز اطالع رساني و اسناد ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( :روزنامه النهار  -
  22و338آدرس : بيروت و خيابان الحمراء و اندوق پستي  -
  247887تلفن :  -
  777/27تيداد كتب موجوددر كتابخانه :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو سميي و بصري  -
 

 ـ مكتبه مركز الدراسات االورثوذكسيه  111
 ) كتابخانه مركز پژوهشهاي ارتدكس ( 

 نام مؤسسه )متولي ( : دانگگاه بلمند  -
  2860تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : اشرفيه و زهره االحسان و بيروت  -
  226687تلفن :  -
  28777تيداد كتب :  -
  327تيداد نگريات :  -
 ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و پايان نامه و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات -
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 ـ مكتبه مكتب االمم المتحده  111

 ) كتابخانه نمايندگي سازمان ملل( 
 تحدنام مؤسسه ) متولي ( : سازمان ملل م -
  2882تاريخ تاسيش :  -
  22و 2328آدرس : بئرحسن و بيروت و اندوق پستي  -
  633242و6تلفن :  -
  24777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب  -

 ـ مكتبه االفالم في السفاره البريطانيه  112
 ) كتابخانه مركز فيلم سفارت انگليش ( 

 مؤسسه ) متولي ( : سفارت انگليش نام  -
  2827تاريخ تاسيش :  -
  82آدرس : خيابان ايداني و ساختمان فوزي عازار و بيروت و اندوق پستي  -
 672867تلفن :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري  -
 انتگارات : فهرست آماري فيلمهاي وارد شده به لبنان  -
 

 *استان لبنان شمالي *
 طرابلس  -
  عكار -
 زغرتا -
 بشري  -
 الكوره  -
 بترون  -

 *منطقة طرابلس *
 هاي عمومي الف ـ كتابخانه

 ـ مكتبه البلديه العامه  113
 ) كتابخانه عمومي شهرداري ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : شهرداري ميناء) بندر (  -
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  2880تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بندر فرابلش  -
 0777تيدادكتب :  -
  277تيداد نگريات :  -
 انات موجود : پايان نامه هاي دانگجويي و مركز سميي و بصري ديگر امك -
 

 ـ مكتبه الرابطه الثقافيه الكبري 114
 ) كتابخانه سازمان بزرگ فرهنگي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : سازمان فرهنگي فارغ التحصيالن دانگكده علوم تربيتي  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : فرابليش و خيابان فرهن  -
  777/27تب : تيداد ك -
 
 
 

 ـ مكتبه الشيخ نديم الجسر 115
 ) كتابخانه شيخ نديم جسر ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن اسالمي مكارم االخالق  -
  2887تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : فرابلش و بولفار و مقابل جامع الصدي   -
 8و  422424تلفن :  -
  3227تيداد كتب :  -
  2777تيداد نگريات :  -
 موجود : نسخ خطي و مركز سميي و بصري ديگر امكانات  -
 انتگارات : فهرست آماري نگريات  -
 

 ـ مكتبه المركز الثقافي البلدي 116
 ) كتابخانه مركز فرهنگي محلي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : شهرداي فرابلش  -
  2807تاريخ تاسيش :  -

 آدرس : فرابلش و التل  -
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  8و 422772تلفن :  -
  777/27تيداد كتب :  -
 

 مكتبه المركز الثقافي الفرنسي في طرابلس  ـ 117
 ) كتابخانه خانه فرهنگ فرانسه در طرابلس ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز فرهنگي ) خانه فرهن  ( فرانسه   -
  2828تاريخ تاسيش :  -
  8282آدرس : خيابان نمايگگاه و فرابلش و اندوق پستي  -
  827604تلفن :  -
  8777تيداد كتب :  -
 ت موجود : پايان نامه هاي دانگجويي و آرشيو نقگه ديگر امكانا -
 
 

 ـ مكتبه النهضه 118
 ) كتابخانه نهضت ( 

 نام مؤسسه )متولي ( : باشگاه نهضت فرهنگي اجتماعي  -
  2886تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : مركبت و فرابلش  -
 2087تيداد كتب :  -
  

 ـ مكتبه الهدايه  119
 ) كتابخانه هدايت( 

 ( : انجمن هدايت و نيكوكاري اسالمي  نام مؤسسه ) متولي -
  2883تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : ابوسمراو خيابان تدريب و فرابلش  -
  44226تلفن :  -
  27327تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه جمعيه المشاريع الخيريه االسالميه  111
 ) كتابخانه انجمن طرحهاي خيريه اسالمي ( 

 اسالمي  نام مؤسسه ) متولي ( :سازمان فرهن  و تياون -
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  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : زاهريه و فرابلش  -
  432722تلفن :  -
 0777تيداد كتب :  -
  

 ـ مكتبه معهد غوته  112
 ) كتابخانه مركز گوته ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : خانه فرهن  آلمان  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
  880آدرس : خيابان نمايگگاه ) ميرم ( و فرابلش و اندوق پستي  -
  0277اد كتب : تيد -
هاي دانگجويي و آرشيو نقگه و مركوز     ديگر امكانات موجود :نسخ خطي و پايان نامه  -

 سميي و بصري
  

 ـ مكتبه نادي الشبيبه الكاتوليكيه  113
 ) كتابخانه انجمن جوانان كاتوليك (

 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن جوانان كاتوليك  -
  2844تاريخ تاسيش :  -
 مارون و فرابلش آدرس : خيابان مار -
  777/37تيداد كتب :  -

 هاي آكادميك ب ـ كتابخانه
 ـ مكتبه جامعه الجنان 114

 ) كتابخانه دانشگاه الجنان ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( :دانگگاه الجنان  -
  2866تاريخ تاسيش :  -
  626آدرس : ابوسمرا و فرابلش و اندوق پستي  -
  422427تلفن :  -
  07777تيداد كتب :  -
 ها و آرشيو نقگه كانات موجود : نسخ خطي و پايان نامهديگر ام -
 

 الفرع الثالث -ـ مكتبه كليه اداره االعمال  115
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 (  3) كتابخانه مديريت اداري شعبه 
 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان -
  2886تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : خيابان االرز و فرابلش  -
  00877تيداد كتب :  -
  428تيداد نگريات :  -
 
 
 

 الفرع الثالث -ـ مكتبه كليه اآلداب  116
 (  3) كتابخانه دانشده ادبيات ـ شعبه 

 نام مؤسسه ) متولي ( :دانگگاه لبنان -
  2806تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : القبه و فرابلش  -
  777/37تيدادكتب :  -
 هاي دانگجويي ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 انتگارات : فهرست آماري كتب -
  

 الفرع الثالث -ـ مكتبه كليه الحقوق و العلوم السياسيه  117
 (  3) كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي ـ شعبه 

 نام مؤسسه ) متولي ( :دانگگاه لبنان  -
  2868تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : القبه و فرابلش  -
  442678و  442628تلفن :  -
  62287تيداد كتب :  -
 هاي دانگجويي ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 

 الفرع الثالث -ـ مكتبه كليه العلوم  118
 ) كتابخانه دانشكده علوم ـ شعبه سوم ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان  -
  2862تاريخ تاسيش :  -
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 آدرس : القبه و فرابلش  -
  02277تيداد كتب :  -
  27تيداد نگريات :  -
 
 
 
 

 ـ مكتبه كليه الهندسه  119
 كده مهندسي ( ) كتابخانه دانش

 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان  -
  2867تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : خيابان االرز و فرابلش  -
  222362تيداد كتب :  -
  47277تيداد نگريات :  -
هاي دانگجويي و آرشويو نقگوه و مركوز سوميي و         ديگر امكانات موجود : پايان نامه -

 بصري 
  انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات -
 

 ـ مكتبه مدرسه التمريض 121
 ) كتابخانه مدرسه عالي پرستاري ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : اليب سرخ و دانگگاه لبنان -
  2884تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : فرابلش  -
  873824تلفن :  -
  0777تيداد كتب :  -
 هاي دانگجوييديگر امكانات : پايان نامه -
  

 فرع الثالث ال-ـ مكتبه معهد العلوم االجتماعيه  121
 ) كتابخانه دانشسراي علوم اجتماعي ـ شعبه سوم ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان  -
  2863تاريخ تاسيش :  -
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 آدرس : خيابان االرز و فرابلش  -
  447223تلفن :  -
  23827تيداد كتب :  -
  077تيدادنگريات :  -
 هاي دانگجويي ديگر امكانات موجود : پايانه -

 الفرع الثالث -د الفنون ـ مكتبه معه 122
 (  3) كتابخانه دانشسراي هنر ـ شعبه 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان  -
  2867تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : خيابان االرز و فرابلش  -
  30687تيداد كتب :  -
  078تيداد نگريات :  -
 ها و مركز سميي و بصري ديگر امكانات موجود :پايان نامه -
 آماري كتب انتگارات : فهرست -
  

 هاي مراكز آموزشي ج ـ كتابخانه
 ) غير دانشگاهي ( 

 ـ مكتبه الثانويه العربيه للتربيه والتعليم  123
 ) كتابخانه دبيرستان عربي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان عربي  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : خيابان مئتين و فرابلش  -
  2327تيداد كتب :  -
 

 لرمله المركزيه ـ مكتبه ا 124
 ) كتابخانه مركزي الرمله ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : االنروا  -
 : فحيم )اردوگاه ( بداوي و فحيم ) اردوگاه ( بارد عنوان  -
  442802تلفن :  -
  30777تيداد كتب :  -
  078تيداد نگريات :  -
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 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سمع و بصري  -
 ي كتب و نگريات انتگارات : فهرست آمار -
 

 ـ مكتبه الليسيه المهنيه للعلوم  125
  2863تاريخ تاسيش : 

 آدرس : فرابلش  -
  422232تلفن :  -
  2777تيداد كتب :  -
ديگر امكانات موجود : پايان نامه هاي دانگجويي و آرشويو نقگوه و مركوز سوميي و        -

 بصري 
 

 ـ مكتبه المنار االسالميه  126
  ) كتابخانه اسالمي المنار (

 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن عباد الرحمن  -
  2868تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : القلمون و فرابلش  -
  32777تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه ثانويه الشمال 127
 ) كتابخانه دبيرستان شمال ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان مختلط شمال  -
  2883تاريخ تاسيش :  -
 لش آدرس : خيابان محمد كرامت و فراب -
  0777تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه ثانويه طرابلس ـ الملعب  128
 ) كتابخانه دبيرستان طرابلس ـ ملعب ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان فرابلش و ورزشگاه رسمي پسرانه  -
  2887تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : فرابلش  -
  442026تلفن :  -
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  20777تيداد كتب :  -
  2777تيداد نگريات :  -
 

 تبه ثانويه طرابلس للبنات ـ مك 129
 ) كتابخانه دبيرستان دخترانه طرابلس ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان دخترانه فرابلش  -
  2887تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بلورا فرابلش و فرابلش  -
  8777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه  -
 

 ـ مكتبه دارالتربيه و التعليم االسالميه  131
 ) كتابخانه مركز آموزشي و پرورشي اسالمي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز آموز  و پرور  اسالمي  -
  2834تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : فرابلش و خيابان حريت ) آزادي (  -
  423388تلفن :  -
  2777تيدادكتب :  -
 ديگر امكانات موجود : پايان نامه و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 

 كتبه مدرسه البنات الوطنيه للروم  االردتوذكس ـ م 131
 ) كتابخانه مدرسه ملي دخترانه روم ارتدكس ( 

 نام مؤسسه ) متولي( : مدرسه ملي دخترانه روم ارتدكش  -
  2837تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : زاهرايه و فرابلش  -
  423377تلفن :  -
  28777تيدادكتب :  -
  2777تيداد نگريات:  -
 : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري ديگر امكانات موجود  -
 
 ـ مكتبه مدرسه النموذج  132 



 228 

 ) كتابخانه مدرسه نمونه ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( :مدرسه نمونه  -
  2804تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : خيابان مدارس و التل و فرابلش  -
  6277تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه مدرسه ثانويه الميناء للبنات  133
 ان دخترانه الميناء() كتابخانه دبيرست

 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان دخترانه الميناء  -
  2884تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بندر فرابلش  -
  877887تلفن:  -
  2226تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه فؤاد فوال 134
 ) كتابخانه فواد فوال (

 اي فرابلش حرفه نام مؤسسه)متولي ( : هنرستان فني -
 2887تاريخ تاسيش :  -
 رس : خيابان راهبات النجمه و فرابلش آد -
  442226تلفن :  -
  3777تيداد كتب :  -
 ـ مكتبه نوبار كوليان  135 

 ) كتابخانه نوبار كوليان ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( : نوباريان فرعيان  -
  2868تاريخ تاسيش :  -
  482آدرس : خيابان بيمارستان نيني و اندوق پستي  -
  423832تلفن : -
  2777تيداد كتب :  -

 هاي تخصصّي د ـ كتابخانه
 ـ مكتبه حركه الشيبه االرثوذكسيه  136

 ) كتابخانه جنبش جوانان ارتدكس ( 
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 نام مؤسسه ) متولي ( : جنبش جوانان ارتدكش  -
  2823تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : خيابان شهرداري و بندر فرابلش  -
  877868تلفن : -
 32277تيداد كتب :  -
 طي و پايان نامه و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري ديگرامكانات موجود : نسخ خ -
 

 ـ مكتبه نقابه المحامين في الشمال 137
 ) كتابخانه سنديكاي وكالي شمال ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : سنديكاي وكالي شمال  -
  2837تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : قصر اليدن و فرابلش  -
  2887تيداد كتب :  -
  423080تلفن :  -
 

 قابه المهندسين في الشمال ـ مكتبه ن 138
 ) كتابخانه سنديكاي مهندسين شمال ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( :سنديكاي مهندسين شمال  -
  2822تاريخ تاسيش : -
  448آدرس : خيابان خير الدين عوم و فرابلش و اندوق پستي  -
  447438تلفن :  -
  02277تيدادكتب :  -
 ديگر امكانات موجود: آرشيو نقگه -

 منطقه عكار
 هاي عمومي ـ كتابخانه الف
 ـ مكتبه حركه الشبيبه االورثوذوكسيه  139

 ) كتابخانه جنبش جوانان ارتدكس ( 
 نام مؤسسه ) متولي( : جنبش جوانان ارتدكش  -
  2860تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : منياره و عكار  -
  887247تلفن :  -
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 هاي و مركز سميي و بصري نامهامكانات موجود: پايان -
 

 نادي شباب بزينا  ـ مكتبه 141
 ) كتابخانه باشگاه جوانان بزينا ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : باشگاه جوانان بزينا  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بزينا و عكار  -
  32777تيداد كتب :  -

 هاي مراكز آموزشي ) غير دانشگاهي (ب ـ كتابخانه
 

 ـ مكتبه قديس يوسف  141
 ) كتابخانه سنت ژرف ( 

 ه ) متولي ( :دبيرستان راهبرهاي با سيلي قديش يوسد نام مؤسس -
  2882تاريخ تاسيش : -
 آدرس :منياره و عكار  -
  882200تلفن :  -
 2777تيدادكتب :  -
  
 ـ مكتبه مدرسه رحبه المتوسطه  142 

 ) كتابخانه مدرسه رحبه ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه متوسطه رحبه  -
  2887تاريخ تاسيش :  -
 عكار  آدرس : رحبه و -
  2777تيداد كتب :  -

 منطقةزغرتا
 هاي عمومي الف ـ كتابخانه

 ـ مكتبه البيت الثقافي  143
 ) كتابخانه خانه فرهنگ ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : خانه فرهن   -
  2866تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : زعرتا و التل  -
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  882882تلفن :  -
  4777تيداد كتب :  -
  2477تيداد نگريات :  -
 

 درسه الناصره ـ مكتبه م144
 ) كتابخانه مدرسه ناصره ( 

 هاي نصاري نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه راهبه -
  2822تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : كفرزينا و زغرتا و زاويه  -
  887384تلفن :  -
  3028تيداد كتب :  -
  427تيداد نگريات :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مراكز سميي بصري  -

 ي مراكز آموزشي) غير دانشگاهي ( هاب ـ كتابخانه
 ـ مكتبه ثانويه زغرتا الرسميه  145

 ) كتابخانه دبيرستان زغرتا ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( :دبيرستان زغرتا  -
  2802تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : زغرتا  -
  887و22تلفن :  -
  22777تيداد كتب :  -
 
 

 ـ مكتبه معهد زغرتا الفني  146
 (  ) كتابخانه هنرستان زغرتا

 نام مؤسسه ) متولي ( : هنرستان فني زغرتا  -
  2807تاريخ تاسيش :  -
 آدرس :زغرتا  -
  887348تلفن :  -
  2242تيداد كتب :  -
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 منطقه بشري
 هاي عمومي الف ـ كتابخانه

 ـ مكتبه اخويه الحبل بالدنس  147
 نام مؤسسه ) متولي ( : اخويه الحبل بالدنش  -
  2808تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : حدشيث  -
  4277تيداد كتب :  -

 ب ـ مراكز آرشيو 
 ـ مكتبه جبران خليل جبران  148
 نام مؤسسه ) متولي ( : كميته ملي جبران  -
  2802تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : خيابان جبران و بگرّي  -
  802388تلفن :  -
  22777تيداد كتب :  -
  277تيداد نگريات :  -
 هاي دانگجويي ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 

 طقه كورهمن
 هاي عمومي الف ـ كتابخانه

 ـ مكتبه جبرايل دريق  149
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن فياليتهاي ورزشي  -
  2860تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : انفه و كوره  -
  8428422تلفن :  -
  8777تيداد كتب :  -

 هاي آكادميك ب ـ كتابخانه
 

 ـ مكتبه جامعه بلمند  151
 ( ) كتابخانه دانشگاه بلمند 

 نام مؤسسه )متولي ( : دانگگاه بلمند  -
  2866تاريخ تاسيش :  -
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 277آدرس : بلمند وكوره و اندوق پستي  -
  477047772تلفن :  -
  23227تيداد كتب :  -
 ها و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات  -
 

 ديس يوحنّا الدمشقي ـ مكتبه معهد ق 151
 ) كتابخانه دانشسراي قديس يوحنا دمشقي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( :دانگگاه بلمند  -
  2807تاريخ تاسيش :  -
  277آدرس : فرابلش و اندوق پستي  -
  827222تلفن :  -
  34777تيداد كتب :  -
 هاي دانگجويي و مركز سميي و بصري ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 

 هاي مراز آموزشي خانهج ـ كتاب
 غير دانشگاهي 

 ـ مكتبه مدرسه بشمزين العاليه  152
 ) كتابخانه مدرسه عالي بشمزين ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه عالي بگمزين  -
  2820تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بگمزين و كوره  -
  827423تلفن :  -
  8777تيداد كتب :  -
 سميي و بصري  ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز -
 

 ـ مكتبه القلبين االقدسين  153
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه قلبين االقدسين  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : الهيكليه و كوره  -
  447282تلفن :  -
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  4777تيداد كتب :  -
  20تيداد نگريات :  -
 

 ـ مكتبه ثانويه االصالح االرثوذكسيه  154
 ) دبيرستان ارتدكس االصالح ( 

 ام مؤسسه )متولي ( :دبيرستان ارتدكسي االاالح ن -
  2807تاريخ تاسيش :  -
 آدرس :اميون  -
  827237تلفن :  -
  8777تيداد كتب :  -
 ها و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصريديگر امكانات موجود :پايان نامه -
  

 ـ مكتبه ثانويه بلمند  155
 ) كتابخانه دبيرستان بلمند ( 

 دبيرستان بلمند نام مؤسسه ) متولي ( :  -
  2883تاريخ تاسيش :  -
 277آدرس : بلمند و كوره و اندوق پستي  -
  477066و  827222تلفن :  -
  4777تيداد كتب :  -
 

 القسم االبتدائي  -ـ مكتبه مدرسه الفرير 156
 ) كتابخانه مدرسه الفرير ـ گروه ابتدائي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه فرير  -
  2887تاريخ تاسيش :  -
 درس : ددّه آ -
  422278تلفن : -
  6777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه  -
 

 ـ مكتبه مدرسه اليسيه اللبنانيه الفرنسيه  157
 ) كتابخانه مدرسه ليسي فرانسوي لبنان ( 
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 نام مؤسسه ) متولي (: مدرسه ليسي فرانسوي لبنان  -
  2804تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : كوره  -
  422222تلفن :  -
  2627تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 

  international schoolـ مكتبه مدرسه  158
 المللي ( ) مدرسه بين international scholl نام مؤسسه ) متولي ( : -
  2862تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بترومين و كوره  -
  822222تلفن :  -
  3777تيداد كتب :  -
 امكانات موجود :آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري ديگر  -
 

 ـ مكتبه مدرسه خليل سالم الرسميه  159
 ) كتابخانه مدرسه خليل سالم ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه رسمي خليل سالم  -
  2842تاريخ تاسيش :  -
 آدرس: بطرام  -
  827243تلفن :  -
  22777تيداد كتب :  -
  ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه -
 

 ـ مكتبه مركز داود كرم التوبوي 161
 ) كتابخانه مركز تربيتي داود كرم ( 

 نام مؤسسه )متولي ( : مركز تربيتي داود كرم  -
 2842تاريخ تاسيش :  -
  322آدرس : برسا و كوره و اندوق پستي  -
  447248تلفن:  -
  32777تيداد كتب : -
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  هاي دانگجوييديگر امكانات موجود: نسخ خطي و پايان نامه -
 

 ـ مكتبه واحه الفرح للمتخلفين عقلياً  161
 ) كتابخانه مدرسه استثنايي واحه الفرح ( 

 نام مؤسسه )متولي ( : مركز آموز  كودكان استثنايي واحه الفرب  -
 آدرس : دير سيده نافور و انقه و كوره -
  2860تاريخ تاسيش :  -
  2777تيداد كتب :  -

 هاي تخصّصيكتابخانه
 االرثوذكيسه  ـ مكتبه الحركه 162

 ) كتابخانه جنبش ارتدكس ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( : برادران ارتدكش  -
  2868تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : دده و كوره  -
  2777تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه مستوصف فيع  163
 نام مؤسسه ) متولي ( : مطرانيه روم ارتدكش  -
  2827تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : في  و كوره  -
  8277تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه  -

 منطقه بترون
 هاي عمومي الف ـ كتابخانه

 ـ المكتبه العامه  164
 ) كتابخانه عمومي ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : فرهنگسراي شهرداري  -
  2866تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بترون و ساختنان شهرداري  -
  843287تلفن :  -
  02777تيداد كتب :  -
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 اب سال ) مگتمل بر فياليتهاي فرهنگي ساالنه فرهن  سرا و كتابخانه ( انتگارات : كت -
 

 ـ مكتبه كنيسه التجلي  165
 ) كتابخانه كليساي تجلي ( 

 نام مؤسسه )متولي ( : كليساي تجلي -
  2864تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : شكاحي البحر  -
  0777تيداد كتب :  -

 هاي دانشگاهي ) آكادميك ( ب ـ كتابخانه
 تبه جامعه سيده لويزشكا ـ مك166

 ) كتابخانه دانشگاه مادام لويزشكا ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( :دانگگاه مادام لويز شكا  -
  2883تاريخ تاسيش : -
  03آدرس : شكا و بترون و اندوق پستي  -
  800222تلفن :  -
  024777تيداد كتب :  -

 هاي مراكز آموزشيـ كتابخانهج 
 ) غير دانشگاهي ( 

 
 ثانويه مارالياس ـ مكتبه 167

 ) كتابخانه دبيرستان مارالياس ( 
 هاي خانواده مقدس نام مؤسسه )متولي ( : راهبه -
  2866تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بترون  -
  847327تلفن:  -
  2277تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه ثانويه بترون الرسميه  168
 ) كتابخانه دبيرستان بترون ( 

 ترون نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان ب -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : بترون  -
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  847226تلفن :  -
  27777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه  -
 

 ـ مكتبه ثانويه شكا الرسميه169
 ) كتابخانه دبيرستان شكا(

 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان شكا  -
  2802تاريخ تاسيش : -
 آدرس : شكا و بترون  -
  8277تيداد كتب :  -
 يگر امكانات موجود: آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري د -
 

 ـ مكتبه مدرسه قديس يوسف 171
 ) كتابخانه مدرسه سنت ژرف ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( :آباركبوشيين  -
 آدرس : بترون و محله البالنه  -
  847787تلفن :  -
  3277تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه مدرسه المعهد الوطني 171
 (  ) كتابخانه مدرسه ملي

 نام مؤسسه )متولي ( : راهبان ماروني لبنان  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : شكا و بترون  -
  842772تلفن :  -
  2477تيداد كتب :  -
  32تيداد نگريات :  -
 

 ـ مكتبه مدرسه تنورين الفوقا الرسميه المختلطه 172
 ) كتابخانه مدرسه مختلط تنورين الفوقا ( 

 مختلط تنورين الفوقا نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه  -
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 آدرس : تنورين الفوقا و محله راهبات  -
  277738تلفن:  -
  22777تيداد كتب :  -
 
 
 

 ـ مكتبه مدرسه سيده الخالص  173
 ) كتابخانه مدرسه مادام الخالص ( 

 نام مؤسسه ) متولي : مدرسه سيد الخالر  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : خيابان كليسا و شكا  -
  0777تيداد كتب :  -

 هاي تخصّصيد ـ كتابخانه
 ـ مكتبه الرعيه المارونيه   174

 ) كتابخانه پيروان مسلك مارون ( 
 نام مؤسسه) متولي ( : پيروان مسلك مارون در شكا  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : كليساي مادام شكا  -
  842734تلفن :  -
  0777تيداد كتب :  -
 ها هديگر امكانات موجود : نسخ خطي و پايان نام -

 استان جبل لبنان
 *ـ منطقه بعبدا 
 *ـ منطقه جبيل 

 * ـ منطقه كسروان 
 *ـ منطقه المتن 
 *ـ منطقه عاليه 

 *ـ منطقه الشوف 

 ـ منطقه بعبدا *  1*
 هاي عموميالف ـ كتابخانه

 ـ المكتبه الثقافيه العامه 175



 202 

 ) كتابخانه عمومي فرهنگ ( 
 سلمان لبنان نام مؤسسه : اتحاديه مركزي دانگجويان م -
  2804تاريخ تاسيش :  -
  32272آدرس  : الغبيري و اندوق پستي  -
  622322تلفن :  -
 2272تيداد كتب :  -
 4777تيداد نگريات :  -
 هاي دانگجويي و مركز سميي و بصري ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 

 ـ مكتبه الروضه  176
 ) كتابخانه الروضه ( 

 مسجد الروضه  و نام مؤسسه ) متولي ( مديريت
  2867و تاريخ تاسيش : 

  24و  2643و آدرس  : برج البراجنه و مسجد الروضه و اندوق پستي 
 6777و تيداد كتب : 

 277و تيداد نگريات : 
 

 ـ مكتبه مجله احمد 177
 ) كتابخانه مجله احمد ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( : مجله احمد 
 2860و تاريخ تاسيش : 
 32و328ي و پل فرودگاه و ساختمان خاورميانه و اندوق پستي و آدرس  : الغبير

 632808و تلفن : 
 22777و تيداد كتب : 

 و انتگارات : جزوات تربيتي 
 

 هاي آكادميكب ـ كتابخانه
 الفرع االول -ـ مكتبه كليه العلوم الطبيه  178

 ) كتابخانه دانشكده علوم پزشكي ـ شعبه يك ( 

 انگگاه لبنان و نام مؤسسه ) متولي ( :د
  2864و تاريخ تاسيش : 

  32و88و آدرس  : الغبيري و بيمارستان ساحل و اندوق پستي 



 203 

  632432و تلفن : 
 32887و تيداد كتب : 

 ها و انتگارات : فهرست آماري كتب و پايان نامه
 هاي دانگجوييو ديگر امكانات موجود : پايان نامه

  
 ثالث الفرع ال-ـ مكتبه كليه الهندسه 179

 ) كتابخانه دانشكده مهندسي ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : دانگگاه لبنان  

  2882و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس  : برج البراجنه 

 2077و تيداد كتب : 
 

 ـ مكتبه يرموك  181
 ) كتابخانه يرموك ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( : االنروا  
 و آدرس  : برج البراجنه 

 777/27و تيداد كتب : 
 

 ـ مكتبه ثانويه غبيري للبنات 182
 ) كتابخانه دبيرستان دخترانه غبيري ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان دخترانه غبيري   
  2883و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس  : غبيري و خيابان روضه الگهدين 
 262و تيداد كتب : 

 
 ـ مكتبه ثانويه مصطفي 183

 ) كتابخانه دبيرستان مصطفي ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( :انجمن اسالمي آموز  ديني  

   2864و تاريخ تاسيش: 
 و آدرس  : محله حريك ) حاره حريك ( و خيابان درغام 

 620278و620283و تلفن : 
 22777و تيداد كتب : 
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 ـ مكتبه جمعيه المبّرات الخيريه 184

 ) كتابخانه انجمن امور خيريه( 
 من امور خيريهو نام مؤسسه ) متولي ( :انج

 2882و تاريخ تاسيش : 
 32و272و آدرس  : الغبيري و بيبدا و اندوق پستي 

  632867و  622686و تلفن : 
  28277و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود :مركز سميي و بصري
   
 ـ مكتبه مدرسه البتول 185 

 ) كتابخانه مدرسه البتول ( 
 مي آموز  ديني و نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن اسال

  2860و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس  : جاده فرودگاه و نزديك پل 

 620760و تلفن : 
  8877و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري 
 

 ـ مكتبه مدرسه القدس المتوسطه للبنين 186
 ) كتابخانه مدرسه پسرانه قدس ( 

 :انروا و نام مؤسسه ) متولي ( 
 2866و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس  : حاره حريك ) محله حريك ( 
  6877و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود :مركز سميي و بصري 
 
 
 

 ـ مدرسه راهبات القديسّه تريزيا 188
 ) كتابخانه مدرسه راهبه هاي قديسه ترزا ( 

 روني نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه راهبرهاي قديسه ترزا ماـ  



 204 

  2846و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : خيابان ژنرال عين الرمانه 

 367688و تلفن : 
 و امكانات موجود: مركز سميي و بصري 

 
 ـ مكتبه مدرسه مارالياس 189
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه مارالياس ـ   

 2882و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : الگياح 

 362062و تلفن : 
  2777و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه
  

 ـ مؤسسه الدكتور خالد 191
 ) مؤسسه دكتر خالد ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مؤسسه دكتر خالد ـ   
 2883و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : اوزاعي 

 622822و2و تلفن : 
  22777و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود: آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري
  

 هاي تخصصيج ـ كتابخانه
 ـ مكتبه جهاد البناء  191

 ) كتابخانه جهاد سازندگي ( 
  
 و نام مؤسسه ) متولي ( :جهاد سازندگي ايران   

 2887و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : حاره حريك ) محله حريك ( و ساختمان روتكش 

 28777و تيداد كتب : 
 

 ـ مكتبه مركز الدراسات االستراتيجيه 192
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 كتابخانه مركز پژوهشها و مطالعات استراتژيك (  )
 و نام مؤسسه ) متولي ( : مركز مطاليات و پژوهگهاي استراتژيك 

  2882و تاريخ تاسيش : 
  2886و 222و آدرس : بئرحسن و خيابان سفارات و ساختمان ثابت و اندوق پستي : 

 637822و  228044و تلفن : 

 38777و تيداد كتب : 
 ها و مركز سميي و بصري  نات موجود :پايان نامهو ديگر امكا

 و انتگارات : فهرستهاي آماري كتب و نگريات

 دـ مراكز اسناد
 ـ مكتبه البالد 193

 ) كتابخانه البالد ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : مجله البالد

 2887و تاريخ تاسيش : 
 222283و آدرس : حاره حريك ) محله حريك ( اندوق پستي 

  632827و 632466:  و تلفن
 6277و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه  

 ـ منطقة جبيل2
 هاي عموميالف ـ كتابخانه

 ـ المكتبه المتجوله الحرف 194
 و نام مؤسسه ) متولي ( :مكتبه الحر   

 2860و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : جبيل 

 848482و تلفن : 

 8277و تيداد كتب :
  

 مكتبه فيلون دي بيبلوسـ 195
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دارالرعيه النطش مار يوحنا مرقش 

 2802و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : جبيل 

 848482و تلفن : 

 32777و تيداد كتب :
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 ـ مكتبه نادي المنصف 196

 و نام مؤسسه ) متولي ( : باشگاه ورزشي منصد 
  2822و تاريخ تاسيش : 

 87602جبيل و اندوق پستي  و آدرس : المنصد و

 32777و تيداد كتب : 

 هاي آكادميكب ـ كتابخانه
 فرع جبيل -ـ مكتبه كليه الحقوق 197

 ) كتابخانه دانشكده حقوق ـ واحد جبيل ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه روح القدس 

 2866و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : دارالرعيه و جبيل 

 07777و تيداد كتب : 
 ديگر امكانات موجود :مركز سميي و بصري  و 
 

 فرع جبيل -ـ مكتبه كليه بيروت الجامعيه 198
 ) كتابخانه دانشكده دانشگاهي بيروت واحد جبيل ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگكده دانگگاهي بيروت 

 2862و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : جبيل و البالط 

 844622و844627و تلفن : 

 22777:  و تيداد كتب
 و ديگر امكانات موجود :مركز سميي و بصري  

 و انتگارات : فهرست آماري كتب 

 هاي مراكز آموزشي )غيردانشگاهي(ج ـ كتابخانه
 ـ مركز االعالم و التوثيق في ثانويه القلبين االقدسين 199

 ) مركز اسناد و اطالعات دبيرستان قلبين اقدسين ( 
 ستان قلبين االقدسين و نام مؤسسه ) متولي ( : دبير

 2882و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : جبيل 

 844222و847732و تلفن : 

 26777و تيداد كتب : 
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 و ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري
  

 ـ مكتبه مدرسه المنصف االهليه 211
 ) كتابخانه مدرسه ملي المنصف ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه ملي المنصد 
  2842تاسيش : و تاريخ 
 842874و آدرس : 

 8777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري 

 و انتگارات : فهرست آماري كتب 
 هاي تخصصي دو كتابخانه

 
 ـ مكتبه مستشفي سيده المعونات 211

 ) كتابخانه بيمارستان مادام معونات ( 
 ونات و نام مؤسسه ) متولي ( : بيمارستان مادام مي

 2868و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : جبيل 

 844322و تلفن : 

   22777و تيداد كتب :
  627و تيداد نگريات : 

 هـ ـ مراكز آرشيو
 ـ مكتبه سيده المعونات 212

 ) كتابخانه مادام معونات ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دير مادام ميونات 

 2877و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : جبيل 

 844220: و تلفن 

 2777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و مركز سميي و بصري

  

 ـ منطقة كسروان  3
 ـ مكتبه االخويه المريميه 213
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 ) كتابخانه برادران مريم ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن مركزي پيروان مادام ميونات 

  2887و تاريخ تاسيش : 
 اخر ( و كسروان  و آدرس : محله اخر ) حاره

 8777و تيداد كتب : 
 ـ مكتبه القصر البلدي 214

 ) كتابخانه كاخ شهرداري ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : شهرداري ذوق ميكائيل 

 2803و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : ذوق مكايل و كسروان 

 822877و تلفن : 

 2877و تيداد كتب : 
 نگجويي  هاي داو ديگر امكانات موجود :پايان نامه

 
 ـ المكتبه المتجوله ) سيار ( 215

 و نام مؤسسه ) متولي ( : كتابخانه فابيه 
 2882و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس : جونيه و كسروان 
 822877و تلفن : 

  2777و تيداد كتب :
 

 ـ المكتبه المتجوله ) سيار ( 216
 و نام مؤسسه ) متولي ( :المكتبه المتجوله  

 2882و تاريخ تاسيش : 
 088و آدرس : كسليك و جونيه و اندوق پستي 

 828472و2و تلفن : 

 8777و تيداد كتب : 
 

 فرع جونيه -ـ مكتبه المركز الثقافي الفرنسي 217
 ) كتابخانه خانه فرهنگ فرانسه ـ شاخة جونيه ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : مركز فرهنگي فرانسه 

 2862و تاريخ تاسيش : 
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 دير و آدرس : جونيه و غا
 820230و تلفن : 

  2777و تيداد كتب :
 و ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري

  
 ـ مكتبه بلديه جونيه 218

 ) كتابخانه شهرداري جونيه ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : شهرداري جونيه 

 2807و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : جونيه

 822302و4و تلفن : 

  22777و تيداد كتب :
 ها و آرشيو نقگه  كانات موجود :نسخ خطي و پايان نامهو ديگر ام

  2777و تيداد نگريات : 

 هاي آكادميكب ـ كتابخانه
 ـ مكتبه الزراعه لجامعه روح القدس 219

 ) كتابخانه دانشكده كشاورزي دانشگاه روح القدس ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه روح القدس كسليك 

 2866و تاريخ تاسيش : 
 448آدرس : كسليك و جونيه و اندوق پستي  و

 822684و تلفن : 

  8877و تيداد كتب :
 هاو آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  نامه و ديگر امكانات موجود :پايان

  373تيداد نگريات : 
 و انتگارات : فهرستهاي آماري كتب و نگريات 

 
 ـ المكتبه العامه لجامعه روح القدس  211

 عمومي دانشگاه روح القدس (  ) كتابخانه
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه روح القدس كسليك 

  2883و تاريخ تاسيش : 
 448و آدرس : كسليك و جونيه و اندوق پستي 

 822242و تلفن : 
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 227777و تيداد كتب : 
 ها و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  و ديگر امكانات موجود :نسخ خطي و پايان نامه

 و انتگارات :فهرست آماري كتب 
 2277و تيداد نگريات : 

 
 ـ مكتبه الفنون الجميله لجامعه روح القدس  211

 ) كتابخانه دانشكده هنرهاي زيبا ـ دانشگاه روح القدس ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه روح القدس كسليك 

 2804و تاريخ تاسيش : 
 448و آدرس : جونيه و اندوق پستي 

 822684لفن : و ت

  47377و تيداد كتب :
 ها و مركز سميي و بصري  و ديگر امكانات موجود :پايان نامه

 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات 
 2777تيداد نگريات : 

 
 ـ مكتبه القديس بولس 212

 ) كتابخانه قديس پائولز( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دير قديش بولش و روم كاتوليك 

 2827خ تاسيش : و تاري
  2747و آدرس : حريصا و كسروان و اندوق پستي 

 622328و تلفن : 

  777/277و تيداد كتب :
 ها و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  و ديگر امكانات موجود :نسخ خطي و پايان نامه

 و انتگارات : مجله المسره 
 3777و تيداد نگريات : 

  
 روح القدس  ـ المكتبه الموسيقيه لجامعه 213

 ) كتابخانه موسيقي دانشگاه روح القدس ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه روح القدس كسليك 

  2807و تاريخ تاسيش : 
 448و آدرس : كسليك و جونيه و اندوق پستي 
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  827242و  823728و تلفن : 
 83777و تيداد كتب : 

 و بصري  ها و مركز سمييو ديگر امكانات موجود : پايان نامه
 انتگارات : فهرست آماري كتب  و

  4677تيداد نگريات : 
 ـ مكتبه جامعه اللويزه 214

 ) كتابخانه دانشگاه لويزه ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( :دانگگاه مادام لويزه 

 2860و تاريخ تاسيش : 
  03و آدرس : ذوق مصب  و اندوق پستي 

 823822و تلفن : 
  62777و تيداد كتب : 

  247داد مجالت و نگريات : و تي
 ها و مركز سميي و بصري و ديگر امكانات موجود :پايان نامه

 و انتگارات : فهرست آماري و نگريات 
 

 ـ مكتبه دير الشرقه للسريان الكاثوليك 215
 ) كتابخانه دير الشرقيه كاتوليكهاي سرياني ( 

 نيه و نام مؤسسه ) متولي ( : االكليريكيه البطريركيه السريا
 2068و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس : حريصا و درعون 
  872747و8و تلفن : 

 27777و تيداد كتب : 
 هاي دانگجويي  و ديگر امكانات موجود :نسخ خطي و پايان نامه

  277تيداد نگريات : 

 هاي مراكز آموزشي ) غير دانشگاهي (ج ـ كتابخانه
 ـ مركز المرتين 216

 ) مركز المارتين ( 
 م مؤسسه ) متولي ( : مدرسه ماريوسد عينطوره و نا

  2867و تاريخ تاسيش :
  22و آدرس : عينطوره و ذوق مكايل و كسروان و اندوق پستي 

  828487و 2و تلفن : 
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 22777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  

 La Tiurو انتگارات : 
  

 للبنانيه االلمانيه ـ مكتبه المدرسه ا217
 ) كتابخانه مدرسه انجمن لبنان وآلمان( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( كتابخانه مدرسه لبنان و آلمان 
  2860و تاريخ تاسيش : 

  0و آدرس : جونيه و اندوق پستي 
  623223و تلفن : 

  8777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري 

 
 درسه المركزيه ـ مكتبه الم218

 ) كتابخانه مدرسه مركزي ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه مركزي  -
  2807تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : جونيه  -
  827277تلفن :  -
  22877تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
-  

 ـ مكتبه ثانويه غزير  219
 ) كتابخانه دبيرستان غريز ( 

 ؤسسه ) متولي ( : دبيرستان غزير نام م -
  2807تاريخ تاسيش :  -

 آدرس : غزير و الفتوح و كسروان  -
  822784تلفن :  -

  0777تيداد كتب :  -
 
 

 ـ مكتبه دائره المعارف  221
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 ) كتابخانه دايره المعارف ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه الرسل  -
  2867تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : جونيه  -

  622732تلفن :  -
  23277تيداد كتب :  -
  287تيداد نگريات :  -

 ديگر امكانات موجود : مركز سميي و بصري  -
 

 ـ مكتبه دير بزمار 221
 ) كتابخانه دير بزمار ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن ارامنه كاتوليك دير بزمار  -
  2627تاريخ تاسيش : -

  273آدرس : بزمار و اندوق پستي  -

  873884تلفن :  -
  43777 تيداد كتب : -

  327تيداد نگريات :  -
ها و آرشويو نقگوه و مركوز سوميي و         ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و پايان نامه  -

 بصري 

 انتگارات : فهرست نسخ خطي التين  -
 

 القسم االنكليزي -ـ مكتبه سيده اللويزه 222
 ) كتابخانه مدام لويز ـ قمست انگليسي زبان ( 

 م لويز نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه مدا -

  2882تاريخ تاسيش :  -
  2777آدرس : ذوق مصب  و كسروان و اندوق پستي  -
  22077تيداد كتب :  -

 ـ مكتبه مدرسه قديس بولس  223
 نام مؤسسه  ) متولي ( :مدرسه سنت پائول الكريكي  -

  2827تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : فيطرون  -
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  823322تلفن :  -
  8777تيداد كتب :  -

 آرشيو نقگه ديگر امكانات موجود :  -
 

 ـ مكتبه مدرسه الراهبات االنطونيات 224
 هاي آنتوني ( ) كتابخانه مدرسه راهبه

 هاي آنتوني نام مؤسسه ) متولي ) مدرسه راهبه -

  2862تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : غزير  -
  637222تلفن :  -
  6228تيداد كتب :  -

 ديگر امكانات موجود: آرشيو نقگه  -
 

 ـ مكتبه مدرسه السيده225
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه السيده   -
  2866تاريخ تاسيش :  -
  2222آدرس : ساحل علما و كسروان و اندوق پستي  -
  824742تلفن :  -
  37777تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه مدرسه العائله المقدسه 226
 ) كتابخانه مدرسه خاندان مقدس ( 

 انسوي ( هاي خاندان مقدس ) فرنام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه راهبه -
  2840تاريخ تاسيش :  -
  26آدرس : جونيه : اندوق پستي  -
  827و 22تلفن :  -
  22777تيداد كتب :  -
 هاي دانگجويي و آرشيو نقگه نامهديگر امكانات موجود : پايان -
 

 ـ مكتبه مدرسه القديسه ريتا 227
 ) كتابخانه مدرسه سنت ريتا ( 
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 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه سنت ريتا  -
  2802خ تاسيش : تاري -
 آدرس : جونيه و غادير  -
  822387تلفن:  -
  0277تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 

 ـ مكتبه مدرسه دير الشرفه 228
 ) كتابخانه مدرسه دير الشرفه ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( :مدرسه سريانيان كاتوليك ديرالگرفه  
  2827و تاريخ تاسيش :

 و آدرس : حريصا و درعون 
  777/27و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه 
 

 ـ مكتبه مدرسه الراهبات القلبين االقدسين  229
 هاي القلبين االقدسين ( ) كتابخانه مدرسه راهبه

 هاي قلبين االقدسين  و نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه راهبه
  2862و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس : كفر حباب 
 822848و تلفن : 

   0807و تيداد كتب : 
 هاو آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري و ديگر امكانات موجود : پايان نامه

 ـ مكتبه مدرسه سيده الصخور  231
 ) كتابخانه مدرسه مادام صخور ( 

 هاي محبت ) مادام اخور (  و نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه راهبه
  2886ريخ تاسيش :و تا

 و آدرس : عجلتون 
  827283و تلفن : 

 20777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانات موجود :مركز سميي و بصري  
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 القسم الفرنسي  -ـ مكتبه مدرسه اللويز231
 قسمت فرانسوي زبان ( -) كتابخانه مدرسه  مادام لويز

 و نام مؤسسه ) متولي ( :مدرسه مادام لويز  
  2882يش :و تاريخ تاس

  2777و آدرس : ذوق مصب  و كسروان و اندوق پستي 
 8777و تيداد كتب : 

 هاي دانگجويي و آرشيو نقگه  و ديگر امكانات موجود : پايان نامه
 

 ـ مكتبه مدرسه مار ميخائيل 232
 ) كتابخانه مدرسه مار ميخائيل ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه مار ميخائيل ) دبيرستان (  
  2862و تاريخ تاسيش :

 و آدرس : ذوق ميكائيل 
  823882و تلفن : 

 22777و تيداد كتب : 
 هاي دانگجويي و آرشيو نقگه  و ديگر امكانات موجود :پايان نامه

  077و تيداد نگريات : 
 
 
 

 ـ مكتبه مدرسه مارمنصور 233
 ) كتابخانه مدرسه مار منصور ( 
 هاب محبت مار منصور  هبهو نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه را

  2827و تاريخ تاسيش :
 و آدرس : عجلتون 

  827284و تلفن : 
  24777و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه
  

 ـ مكتبه مدرسه ماريوحنا 234
 و نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه مار يوحنا  

  2882و تاريخ تاسيش :



 260 

 و آدرس : اليقبيه 
  846067و تلفن : 

 27277و تيداد كتب : 
 ها و آرشيو نقگه  و ديگر امكانات موجود : پايان نامه

 
 ـ مكتبه مدرسه مار يوسف  235

 و نام مؤسسه ) متولي ( :مدرسه مار يوسد  
  2864و تاريخ تاسيش :

  64و آدرس : ذوق مكايل و اندوق پستي 
  822607و تلفن : 

 28837و تيداد كتب : 
 ها و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  موجود :پايان نامهو ديگر امكانات 

 و انتگارات :مجلة المحبه 

 هاي تخصصيد ـ كتابخانه
 ـ مكتبه الكيريكيه  236

 و نام مؤسسه ) متولي ( : مارمارون الكيريكيه يسوعي  
  2847و تاريخ تاسيش :
 و آدرس : غزير 

  637222و تلفن : 
 22777و تيداد كتب : 

 هاي دانگجويي  امكانات موجود :نسخ خطي و پايان نامه و ديگر
  67و تيداد نگريات : 

 
 ـ مكتبه المرسلين اللبنايين 237

 و نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن پيام آوران لبنان 
 2806و تاريخ تاسيش :
 و آدرس : جونيه 

  824473و تلفن : 
  24777و تيداد كتب : 

 ي و پايان نامه و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري و ديگر امكانات موجود : نسخ خط
 و انتگارات :مجلة المناره 

  2077و تيداد نگريات : 
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 ـ مكتبه المعهد الفني للمعلومانيه  238

 ) كتابخانه هنرستان اطالع رساني ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( : هنرستان افالب رساني 

  2862و تاريخ تاسيش :
 ك و آدرس : اربا و كسلي

  827262و تلفن : 
  2777و تيداد كتب : 

 
 ـ مكتبه دير سيده اللويزه  239

 و نام مؤسسه ) متولي ( : راهبه هاي ماروني مريم 
  2882و تاريخ تاسيش :

 و آدرس : ذوق مصب  
  877236و تلفن : 

  28777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و مركز سميي و بصري 

  077گريات : و تيداد ن
 

 مارجرجيس المارونيه  ـ مكتبه رعيه 241
 و نام مؤسسه ) متولي ( : كتابخانه پيروان ماروني مارجرجيش  

 2808و تاريخ تاسيش :
  2782و آدرس : اربا و اندوق پستي 

  822876و تلفن : 
  32777و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود :نسخ خطي
 

 ه لجامعه روح القدس ـ  مكتبه معهد التورجي241
 و نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه روح القدس كسليك 

  2888و تاريخ تاسيش :
 و آدرس : كسليك و جونيه 

  822242و تلفن : 
  27777و تيداد كتب : 
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 هاي دانگجويي و ديگر امكانات موجود : پايان نامه
 و انتگارات :فهرست آماري كتب و نگريات 

 هـ ـ مراكز آرشيو
 ـ مكتبه بطريركيه المارونيه  242

 و نام مؤسسه ) متولي ( : بطريركيه المارونيه  
  2632و تاريخ تاسيش :
 و آدرس : بكركي 

  822442و تلفن : 
  22777و تيداد كتب : 

 ها و مركز سميي و بصري و ديگر امكانات موجود : نسخ خطي و پايان نامه
 

 
 ـ منطقة المتن  4

 عموميهاي الف ـ كتابخانه
 ـ مكتبه صليب االحمر  243

 ) كتابخانه صليب سرخ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز بهداشت جولكوردجيان  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : برج حمود  -
  482776تلفن :  -
  8287تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه العامه في انطلياس 244
 ) كتابخانه عمومي انتلياس ( 

 رهنگي انتلياس نام مؤسسه) متولي ( : جنبش ف -
  2866تاريخ تاسيش : -
 آدرس : انتلياس  -
  474827تلفن :  -
  6020تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه -
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 ـ المكتبه المتجوله  245
 نام مؤسسه ) متولي ( : المكتبه المتجوله اليسار  -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : اليسار  -
  832026تلفن :  -
  3877تيداد كتب :  -
 
 
 

 ـ المكتبه المتجوله ) كتابخانه سيار (  246
 نام مؤسسه ) متولي ( : كتابخانه استفان -
  2868تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : جب الديب  -
  6727تيداد كتب :  -
 

 هاي آكادميكب ـ كتابخانه
 ـ مكتبه االلبا  247
 نام مؤسسه ) متولي ( : آكادمي هنرهاي زيباي لبنان  -
  2828تاريخ تاسيش :  -
 س : سن الفيل آدر -
  277008تلفن :  -
  47377تيداد كتب :  -
  322تيداد نگريات :  -
 ها و مركز سميي و بصريديگر امكانات موجود : پايان نامه -
  

 الفرع الثاني  -ـ مكتبه كليه اآلداب و العلوم االنسانيه 248
 (  2) كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني ـ شعبه 

 دانگگاه لبنان نام مؤسسه ) متولي ( :  -
  2808تاريخ تاسيش :  -
  82782آدرس : الفناره الجديده و اندوق پستي  -
  682387تلفن :  -
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  23777تيداد كتب :  -
  2277تيداد نگريات :  -
 ها و آرشيو نقگه ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 

 الفرع الثاني  -ـ مكتبه كليه االعالم و التوثيق 249
 (  2ع رساني و اسناد ـ شعبه ) كتابخانه دانشكده اطال

 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان  -
  2808تاريخ تاسيش :  -
  82702آدرس : الفنار و اندوق پستي  -
  663236تلفن :  -
  27377تيدادكتب :  -
  2487تيداد نگريات :  -
 ها و آرشيو نقگه ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 

 لثاني الفرع ا -ـ مكتبه كليه التربيه 251
 (  2) كتابخانه دانشكده علوم تربيتي ـ شعبه 

 نام مؤسسه ) متولي ( :دانگگاه لبنان  -
  2800تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : الروضه  -
  463282تلفن :  -
  32777تيداد كتب :  -
 هاي دانگجويي ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 

  الفرع الثاني -ـ مكتبه كليه الحقوق و العلوم السياسيه251
 (  2) كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي ـ شعبه 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان  -
  2800تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : جل الديب  -
  427437تلفن :  -
  27777تيداد كتب :  -
  877تيداد نگريات :  -
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 هاي دانگجويي انتگارات : پايان نامه -
 

 اني الفرع الث-ـ مكتبه كليه الصحه العامه  252
 (  2) كتابخانه دانشكده بهداشت عمومي شعبه 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان  -
  2862تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : دكوانه  -
  482232تلفن :  -
  32827تيداد كتب :  -
 

 الفرع الثاني  -ـ مكتبه كليه العلوم الطبيه 253
 (  2) كتابخانه دانشكده علوم پزشكي ـ شعبه 

 ولي ( : دانگگاه لبنان نام مؤسسه ) مت -
  2864تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : دكدانه  -
  23/464227تلفن :  -
  87777تيداد كتب :  -
  3777تيداد نگريات :  -
 ها و مركز سميي و بصري ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات  -
 

 الفرع الثاني -ـ مكتبه كليه العلوم  254
 (  2نه دانشكده علوم  ـ شعبه ) كتابخا

 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان  -
  03تاريخ تاسيش : الفنار و اندوق پستي  -
  662847تلفن :  -
  28284تيداد كتب :  -
  4777تيداد نگريات :  -
 ها و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
 انتگارات : فهرست آماري كتب  -
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 الفرع الثاني -ـ مكتبه كليه الهندسه  255
 (  2) كتابخانه دانشكده مهندسي ـ شعبه 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان  -
  2867تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : روميه و المتن  -
  802882و4تلفن :  -
  23777تيداد كتب :  -
  2777تيداد نگريات :  -
 نقگه ها و آرشيوديگر امكانات موجود : پايان نامه -
  

 الفرع الثاني -ـ مكتبه كليه االسنان  256
 (  2) كتابخانه دانشكده دندانپزشكي ـ شعبه 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه لبنان  -
  2862تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : سن الفيل  -
  48448تلفن :  -
  27787تيداد كتب :  -
  3777تيداد نگريات :  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات  -
 

 ـ مكتبه مار روكرز  257
 نام مؤسسه ) متولي ( : دانگگاه قديش يوسد و دانگكده مهندسي  -
  2822تاريخ تاسيش :  -
 بيروت  2224آدرس : تولّش و المتن و اندوق پستي  -
  277862و 3تلفن :  -
  23777تيداد كتب :  -
 هاي دانگجويي ديگر امكانات موجود: پايان نامه -
 

 الفرع الثاني  -جتماعيهـ مكتبه معهد العلوم اال 258
 (  2) كتابخانه دانشسراي علوم اجتماعي ـ شعبه 

 نام مؤسسه )متولي ( : دانگگاه لبنان  -
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  2800تاريخ تاسيش :  -
  07378آدرس : الرابيه انتلياس و اندوق پستي  -
  23342تيداد كتب :  -
  820تيداد نگريات :  -
 هاي دانگجويي ديگر امكانات موجود : پايان نامه -

 هاي مراكز آموزشي ) غير دانشگاهي (كتابخانه ج ـ
 (A  inar- international collegeـ مكتبه انترناسيونال كولج في عين عار ) 259

 المللي عين عار ( ) كتابخانه كالج بين
 لمللي نام موسسه ) متولي (: كالج بين ا -
  2883سال تاسيش :  -
  22. و 328آدرس : عين عار و اندوق پستي  -
  836468:  تلفن -
  32777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 انتگارات : فهرست آماري كتب و نگريات  -
 

 ـ مكتبه ثانويه االرمنيه االنجيليه شابيان تاتيجان  261
 ) كتابخانه دبيرستان ارامنه انجيلي شامبيان تاتيجان ( 

 ارامنه انجيلي نام مؤسسه ) متولي ( : كليساي  -
  2886تاريخ تاسيش :  -
  67263آدرس : برج مموّر و اندوق پستي  -
  262802تلفن :  -
  2377تيداد كتب ت  -
 

 ـ مكتبه قسم االبتدائي في مركز بيروت الثقافي  261
 ) كتابخانه بخش ابتدايي مركز فرهنگي بيروت ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز فرهنگي بيروت  -
  2808تاريخ تاسيش :  -
  07842آدرس : الرابيه و اندوق پستي  -
  427372تلفن :  -
  4227تيداد كتب :  -
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 ديگر امكانات : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري -
  

 ـ مكتبه القسم الثانوي في مركز بيروت الثقافي  262
 ) كتابخانه دبيرستان وابسته به مركز فرهنگي بيروت ( 

 وت نام مؤسسه ) متولي ( : مركز فرهنگي بير -
  2808تاريخ تاسيش :  -
  07842آدرس : رابيه و اندوق پستي  -
  427372تلفن :  -
  2277تيداد كتب :  -
  2277تيداد كتب :  -
  277تيداد نگريات :  -
 ديگر امكانات موجود : آريو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 

 ـ مكتبه مركز التقنيه  263
 (W  ifenth collegeكالج ) نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه دير يوب و مريم و ويفنت -
  2862تاريخ تاسيش :  -
  07220آدرس : الربوه و اندوق پستي  -
  422837تلفن :  -
  2287تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه مدرسه الكاثوليكيه االرمنيه مسروبيان  264
 ) كتابخانه دبيرستان ارامنه كاتوليك مسروبيان ( 

 نام مؤسسه ) متولي ( : ارامنه كاتوليك  -
  2828سيش : تاريخ تا -
 آدرس : خيابان آراكش و برج ممور -
  387274تلفن :  -
  22777تيداد كتب :  -
  287تيداد نگريات :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه  -
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 ـ مكتبه المطران الياس فرح  265
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه مار يوسد  -
  2802تاريخ تاسيش :  -
  27آدرس : قرنه شهوان و اندوق پستي  -
  6777يداد كتب : ت -
 

 ـ مكتبه ايست وود كالج  266
 ((E ast wood collegeنام مؤسسه ) متولي ( : كالج ايست وود كالج  -
  2883تاريخ تاسيش :  -
  277آدرس : منصوريه و اندوق پستي  -
  478302تلفن :  -
  2277تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري  -
 

 ه توماس نيل ـ مكتب 267
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه عالي برمانا  -
  2837تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : برمانا  -
  88742-3تلفن :  -
  27777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و اسناد و مركز سميي و بصري  -
 

 ـ مكتبه ثانويه انطلياس الرسميه  268
 ) كتابخانه دبيرستان انطلياس ( 

 مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان انتلياس نام  -
  2807تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : انطلياس  -
  427282تلفن :  -
  2887تيداد كتب :  -
 هاي دانگجويي ديگر امكانات موجود : پايان نامه -
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 ـ مكتبه ثانويه فهور الشوير  269
 ) كتابخانه دبيرستان فهور الشوير ( 

 هور الگويرنام مؤسسه )متولي ( : دبيرستان مختلط ف -
  2864تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : فهور الگوير  -
  4077تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه ثانويه مار ضومط  271
 ) كتابخانه دبيرستان مارضومط ( 

 هاي آنتوني نام مؤسسه )متولي ( : انجمن راهبه -
  2882تاريخ تاسيش :  -
 برمانا  64آدرس : روميه و منطقه المتن و اندوق پستي  -
  802224تلفن :  -
  27777تيداد كتب :  -
 

 ـ مكتبه سيده العطايا  271
 هاي آنتوني نام مؤسسه ) متولي ( : راهبه -
  2868تاريخ تاسيش :  -
 آدرس : دكوانه  -
  482728تلفن :  -
  24777تيداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري -
  

 ـ مكتبه كارميران  272
 اتحاديه سراسري ارامنه : نام مؤسسه)متولي (  -
  2886تاريخ تاسيش :  -
  473آدرس : انطلياس الضبيه و اندوق پستي  -
  422822تلفن :  -
  2277تيداد كتب :  -
  877تيداد نگريات :  -
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 ـ مكتبه مدرسه ابكاريان الوطنيه 273
 ) كتابخانه مدرسه ملي ابكاريان (  

 و نام مؤسسه ) متولي ( : راهبان ارامنه لبنان  
  2880ريخ تاسيش :و تا

  67424و آدرس : خيابان فراد و برج ممور و اندوق پستي 
 382833: و تلفن 

  0777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه  

 
 ـ مكتبه مدرسه العائله المقدسه  274

 ) كتابخانه خاندان مقدس ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه فرانسوي خاندان مقدس 

  2822اريخ تاسيش : و ت
  87227و آدرس : الفنار و اندوق پستي 

 687727و تلفن : 
  6877و تيداد كتب : 

 27و تيداد نگريات : 
 و ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه 

 
 ـ مكتبه مدرسه انطلياس الرسميه التكميليه  275

 ) كتابخانه مدرسه تكميلي انطلياس ( 
 نه مدرسه مختلط انطلياس و نام مؤسسه )متولي ( : كتابخا

  2827و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : انطلياس 

  423220و تلفن : 
  4828و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه 
 

 ـ مكتبه مدرسه بيت الشباب الحديثه 276
 ) كتابخانه مدرسه نوين خانه جوانان ( 

 ) بيت الگباب (  و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه نوين خانه جوانان
  2868و تاريخ تاسيش : 
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 و آدرس : بيت الگباب ) الممتن( 
 867824و تلفن : 

  4777و تيداد كتب : 
  377و تيداد نگريات : 

 
 ـ مكتبه مدرسه راهبات الصليب 277

 هاي صليب ( ) كتابخانه مدرسه راهبه
 هاي اليب و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه راهبه 

  2868: و تاريخ تاسيش 
 و آدرس : بقنايا و الممتن 

  427377و2و تلفن : 
  2887و تيداد كتب : 

 ها و آرشيو نقگهو ديگر امكانات موجود : پايان نامه
  

 ـ مدرسه راهبات القلبين االقدسين  278
 هاي قلبين االقدسين ( ) كتابخانه راهبه

  هاي قلبين االقدسينو نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه راهبه 
  2883و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بكفيا 

 867227و تلفن : 
   3080و تيداد كتب :

  3627و تيداد نگريات : 
 و ديگر امكانات موجود :مركز سميي و بصري 

 
 ـ مكتبه مدرسه سيده السالم  279

 ) كتابخانه مدرسه سيده سالم ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه سيده سالم 

  2887 و تاريخ تاسيش :
 و آدرس : الدوره 

  387366و تلفن : 
  2277و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود :مركز سميي و بصري  
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 ـ مكتبه مدرسه شهاجيان سكرديشيان  281 

 ) كتابخانه مدرسه شهاجيان سكرديشيان ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه شهاجيان سكرديگيان 

  2802و تاريخ تاسيش : 
  22286: سن الفيل و اندوق پستي و آدرس 
  483038و تلفن : 

  4726و تيداد كتب : 
 ـ مكتبه مدرسيه هربيميانش  281

 ) كتابخانه مدرسه هربيميانش ( 
 هاي ارامنه كاتوليك هربيميانش و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه راهبه 

 2802و تاريخ تاسيش : 
  87702و آدرس : الفنار و اندوق پستي 

  682786ن : و تلف
  8777و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه 
 

 ـ مكتبه مدرسه يسوع و مريم  282
 ) كتابخانه مدرسه يسوع ومريم ( 

 و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه دير يسوب و مريم  
  2880و تاريخ تاسيش : 

  07220و آدرس : الربوه انطلياس و اندوق پستي 
  422837و تلفن : 

  22777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري 

 هاي تخصّصيد ـ كتابخانه
 ـ مكتبه التعاون اللغوي و التربوي  283

 ) كتابخانه اتحاديه زبان و علوم تربيتي ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : سفارت فرانسه 
  87372و آدرس : جل الديب و اندوق پستي 

  420336و تلفن : 
  2777و تيداد كتب : 
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 و ديگر امكانات موجود :مركز سميي و بصري 
 

 ـ المكتبه المركزيه دائره التوثيق التربوي  284
 ) كتابخانه مركزي اداره اسناد تربيتي ( 

 و نام مؤسسه )متولي ( : مركز پژوهش و توسيه علوم تربيتي  
  2803و تاريخ تاسيش : 
  8228: اندوق پستي  و آدرس : دكوانه

  463762و تلفن : 
  82777و تيداد كتب : 

 هـ مراكز اسناد
 ـ المركز الكاثوليكي لالعالم  285

 ) مركز اطالع رساني كاتوليك ( 
 هاي افالب رساني و نام مؤسسه )متولي ( : كميته اسقفي وسائل ارتباط جميي و رسانه

  2886و تاريخ تاسيش : 
  478222و تلفن : 

  22777يداد كتب : و ت
  478222و فاكش : 

 ـ منطقة عاليه 5 
 هاي مراكز آموزشي ) غير دانشگاهي (  الف ـ كتابخانه

 ـ مكتبه االمام الخوئي  286
 و نام مؤسسه )متولي ( : موقوفه امام خويي 

  2887و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : خلده

 622646و تلفن : 
  777/27و تيداد كتب : 
 277ات : و تيداد نگري

 و ديگر امكانات موجود :مركز سميي و بصري 
 

 ـ مكتبه بيت اليتيم  287
 ) كتابخانه خانه يتيم ( 

 و نام مؤسسه )متولي ( : مؤسسه دروزي بيت اليتيم  
  2864و تاريخ تاسيش : 
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  22و2688و آدرس : عبيه و اندوق پستي 
  224386و تلفن : 

 26777و تيداد كتب : 
 له الميثاق  و انتگارات : مج

 و ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري 
 

 ـ مكتبه ثانويه بيصور 288
 ) كتابخانه دبيرستان بيصور ( 

 و نام مؤسسه )متولي ( : دبيرستان بيصور 
  2882و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيصور 
  38777و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه 
 

 ـ مكتبه مدرسه بيروت الدوليه  289
 المللي بيروت ( ) كتابخانه مدرسه بين

 المللي بيروت و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه بين 
  2883و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بگامون 

  2777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري 

 
 حديثه ـ مكتبه مدرسه بيصور ال 291

 ) كتابخانه مدرسه نوين بيصور ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه نوين بيصور  

  2802و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيصور 
 2777و تيداد كتب : 

 
 ـ مكتبه مدرسه لويز فكمان  291

 ) كتابخانه مدرسه لويز فكمان ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه لويز فكمان 
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  2807و تاريخ تاسيش : 
 و بيروت  6262و آدرس : بگامون و اندوق پستي 

 3777و تيداد كتب : 
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه 

 
 ـ مكتبه وست وود 292

 ) كتابخانه وست وود ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه وست وود 

  2860و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بگامون 

 2777و تيداد كتب : 
 وجود :آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري و ديگر امكانات م

 
  universal high schoolـ مكتبه  293
  universal high schoolو نام مؤسسه )متولي ( : دبيرستان  

  2887و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : دومه عرمون 

 246822و تلفن : 
 23777و تيداد كتب :

   

 
 ـ منطقة شوف6

 هاي عموميالف ـ كتابخانه
 كتبه االسره ـ م 294

 ) كتابخانه خانواده ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : انجمن جوانا و زنان پيگرو 

  2887و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : باتر 

  272002و تلفن : 
 2777و تيداد كتب : 

 
 ـ المكتبه الثقافيه  295



 374 

 ) كتابخانه فرهنگي ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : انجمن جوانان پيگرو  

  2862اسيش : و تاريخ ت
 و آدرس : بگتفين 

 272262و تلفن : 
  2277و تيداد كتب : 

 ـ مكتبه مركز الثقافي الفرانسي في دير القمر  296
 شاخه دير القمر ( -) كتابخانه خانه فرهنگ فرانسه 

 و نام مؤسسه )متولي ( : خانه فرهن  فرانسه  
  2882و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس : دير القمر 
  272687و تلفن : 

  82777و تيداد كتب : 
 ها و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري و ديگر امكانات موجود : پايان نامه

 
 ـ المكتبه الوطنيه  297

 ) كتابخانه ملي ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : حزب كمونيست وپيگگام 

  2860و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيقلين 

  272386و تلفن : 
 22777و تيداد كتب : 

 3277و تيداد نگريات : 
 ها و آرشيو نقگه و ديگر امكانات موجود :پايان نامه

 
 ـ مكتبه نادي بتلون 298

 ) كتابخانه باشگاه بتلون ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : باشگاه فرهنگي ورزشي بتلون  

  2800و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بتلون 
 20277و تيداد كتب : 
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 ادميكهاي آكب ـ كتابخانه
 الفرع الرابع  -ـ مكتبه معهد الفنون الجميله 299

 (  4) كتابخانه دانشسراي هنرهاي زيبا ـ شعبه 
 و نام مؤسسه )متولي ( : دانگگاه لبنان  

  2868و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : دير القمر 

  272632و تلفن : 
  6227و تيداد كتب : 

 يك (هاي مراكز آموزشي ) غير آكادمج ـ كتابخانه
 ـ مكتبه الليسيه باسكال 311

 ) كتابخانه مدرسي ليسي پاسكال ( 
 و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه ايسي پاسكال 

  2800و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : عانوت 
 22777و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري
  

 ـ مكتبه المنهل  311
 ( ) كتابخانه المنهل 

 و نام مؤسسه )متولي ( : مدرسه منهل 
  2862و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : شميم 
  2277و تيداد كتب : 

 
  (west hill)ـ مكتبه وست هيل  312

 (  west Hill) كتابخانه 
 و نام مؤسسه )متولي ( : كالج وست هيل  

  2868و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيقلين المرج 

  272367و تلفن : 
  4777يداد كتب : و ت

 و ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري 
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 ـ مكتبه ثانويه برجا  313
 ) كتابخانه دبيرستان برجا ( 

 و نام مؤسسه )متولي ( : دبيرستان برجا 
  2882و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : برجا 
  32727و تيداد كتب : 

 227و تيداد نگريات: 
  

 نويه بعقلين ـ مكتبه ثا 314
 ) كتابخانه دبيرستان بعقلين ( 

 و نام مؤسسه )متولي ( : دبيرستان بيقلين 
  2882و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيقلين 
  3280و تيداد كتب : 

 
 ـ مكتبه ثانويه ديكارت  315

 ) كتابخانه دبيرستان دكارت( 
 و نام مؤسسه )متولي ( :دبيرستان دكارت   

  2883و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيامير 
  2277و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه
  

 ـ مكتبه ثانويه شحيم  316
 ) كتابخانه دبيرستان شحيم( 

 و نام مؤسسه )متولي ( : دبيرستان شحيم 
  2802و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : شحيم 
 6777و تيداد كتب : 

 ـ مكتبه ثانويه عين زحلتا  317
 تابخانه دبيرستان عين زحلتا ( ) ك
 و نام مؤسسه )متولي ( : دبيرستان عين زحلتا  
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 و آدرس : عين زاحلتا
 4777و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود : آرشيو نقگه 
 

 ـ مكتبه ثانويه غرين بارك  318
 (  Green park) كتابخانه دبيرستان 

 Green parkو نام مؤسسه )متولي ( : دبيرستان 
  2868و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : شحيم
  3077و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانات موجود :آرشيو نقگه 
 

 ـ مكتبه ثانويه كفرحيم  319
 ) كتابخانه دبيرستان كفر حيم ( 

 و نام مؤسسه )متولي ( : دبيرستان كفر حيم  
  2866و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : كفر حيم 

 272088و تلفن : 
  0277تب :و تيداد ك

 877و تيداد نگريات : 
 ها و آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري و ديگر امكانات موجود : پايان نامه

 
 ـ مكتبه كوليج يونيفر سال 311

   Universal college )) كتابخانه  
    Universal collegeو نام مؤسسه ) متولي ( :

  2806و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : شحيم 

  2777و تلفن : 
 و ديگر امكانان موجود: آرشيو نقگه و مركز سميي و بصري 

 
 ـ مكتبه مدرسه العرفان 311

 و نام مؤسسه ) متولي ( :  مؤسسه توحيدي عرفان 
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  2802و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : السمقانيه 

 277600و تلفن : 
 6777و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانان موجود: مركز سميي و بصري 
 

 تبه مدرسه االقليم الوطنيه ـ مك 312
 ) كتابخانه مدرسه ملي االقليم ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( :  مدرسه ملي االقليم 
  2868و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : المغيريه 

  2227و تيداد كتب : 
 

 ـ مكتبه مدرسه الزعروريه  313
 و نام مؤسسه ) متولي ( :  مدرسه مختلط الزعروريه 

 وريهو آدرس : الزعر
  4277و تيداد كتب : 

 
 ـ مكتبه مدرسه الشوف الوطنيه  314

 ) كتابخانه مدرسه ملي الشوف ( 
 و نام مؤسسه ) متولي ( :  مدرسه ملي شو  

  2826و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيقلين 

  277287و تلفن : 
  22777و تيداد كتب : 

 
 ـ مكتبه مدرسه المغيريه  315
 ( :  مدرسه مختلط المغيريه و نام مؤسسه ) متولي  

  2803و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : المغيريه 

 2777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانان موجود:آرشيو نقگه 



 378 

 
 ـ مكتبه مدرسه النزاهه  316
 و نام مؤسسه ) متولي ( :  مدرسه النزاهه  

  2887و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيقلين 
  2277و تيداد كتب : 

 
 كتبه مدرسه الشحيم ـ م 317
 و نام مؤسسه ) متولي ( :  مدرسه الگحيم  

 و آدرس : شحيم 
 2777و تيداد كتب : 

 و ديگر امكانان موجود: آرشيو نقگه 
 

 ـ مكتبه مدرسه عانوت  318
 و نام مؤسسه ) متولي ( :  مدرسه عانوت 

  2882و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : عانوت 
  3027و تيداد كتب : 

 
 

 مكتبه مدرسه عماطور ـ 319
 و نام مؤسسه ) متولي ( :  مدرسه عمافور  

  2866و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : عمافور 

  0777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانان موجود: آرشيو نقگه

  
  (Goldenhill)ـ مكتبه مدرسه غولدن هيل  321

  G oldenhillو نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسة 
  2866و تاريخ تاسيش : 

  847432و آدرس : 
 



 327 

 ـ مكتبه مركز العلوم التجاريه  321
 ) كتابخانه مركز علوم بازرگاني ( 

 و نام مؤسسه ) متولي ( :مركز علوم بازرگاني و زبان انگليسي   
  2868و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيقلين 

  272224و تلفن : 
 27777و تيداد كتب : 

 گه و مركز سميي و بصريو ديگر امكانان موجود: آرشيو نق
  

 ـ مكتبه معهد الشوف التقني 322
 نام مؤسسه ) متولي ( :  مؤسسه دروزي ايتام 

 2868و تاريخ تاسيش : 
 و آدرس : بيقلين و محلة الفوقا 

  277288و تلفن : 
 23777و تيداد كتب : 

 ها و آرشيو نقگه و مركز سميي بصري و ديگر امكانان موجود: پايان نامه
 ـ مكتبه مهنيه دير المقر  323

 و نام مؤسسه ) متولي ( :  هنرستان عالي فني دير القمر  
  2887و تاريخ تاسيش : 

 و آدرس : دير المقر 
  272283و تلفن : 

  22777و تيداد كتب : 
 و ديگر امكانان موجود: آرشيو نقگه و مركز سميي بصري

 

 دـ مراكز آرشيو
 ـ مكتبه المؤسسه الصحيه 324 

 تابخانه مركز بهداشت ( ) ك
 و نام مؤسسه ) متولي ( :  مركز بهداشت دروزيان 

  2882و تاريخ تاسيش : 
  24و  8326و آدرس : عين وزين و شو  و اندوق پستي 

  272722و تلفن : 
 27777و تيداد كتب : 



 322 

 و ديگر امكانان موجود: مركز سميي و بصري 
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 استان بقاع
  منطقه زحله 
  منطقه الهرمل 
  منطقه بعلبك 
  منطقه بقاع غربي 
  منطقه راشيا 

 
 منطقه زحله  -1

 كتابخانه هاي عمومي –الف 
 زحله  –مكتبه المركز الثقافي الفرنسي  – 523

 شاخه زحله ( –) كتابخانه خانه فرهنگ فرانسه 
 نام موسسه )متولي( : خانه فرهنگ فرانسه در لبنان  -
 1531خ تاسيس : تاري -
 44صندوق پستي  –خيابان برزيل  –آدرس : زحله  -
 121255تلفن :  -
  1388تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -

 فرع زحله  –مكتبه بلديه زحله المعلقه  – 523
 شاخه زحله ( –)كتابخانه شهرداري زحله 

 نام مؤسسه ) متولي ( : شهرداري زحله  -
 1535:  تاريخ تأسيس -
 البرباره  –آدرس : زحله  -
 128225تلفن :  -
 0888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : پايان نامه هاي دانشجويي  -

 مكتبه رياق العامه  – 520
 نام مؤسسه ) متولي ( : حزب نيروهاي اجتماعي سوريه  -
 1515تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : رياق  -
 5388تعداد كتب :  -

 ع المعقله مكتبه بلديه زحله فر -521
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 شاخه العقله ( –) كتابخانه شهرداري زحله 
 نام مؤسسه ) متولي ( : شهرداري زحله  -
 1518تاريخ تأسيس :  -
 128222آدرس :  -
 13888تعداد كتب :  -

 كتابخانه هاي آكادميك –ب 
 الفرع الرابع -مكتبه كليه اآلداب  -525

 ( 4شعبه  –) كتابخانه دانشكده ادبيات 
 ( : دانشگاه لبنان نام مؤسسه ) متولي  -
  1501تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : كساره  -
 121081تلفن :  -
 10488تعداد الكتب :  -
 آرشيو نقشه  –ديگر امكانات موجود : پايان نامه ها  -
 مكتبه كليه الحقوق والعلوم السياسيه الفرع الرابع   -558

 ( 4شعبه  –) كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي 
 (: دانشگاه لبنان  نام مؤسسه ) متولي -
 1515تاريخ تاسيس :  -
 آدرس : كساره  -
 12323تلفن :  -
 12888تعداد كتب :   -
 ديگر امكانات موجود : پايان نامه هاي دانشجويي  -

 –الفرع الرابع ) كتابخانه دانشككده بهداشكع عمكومي     -مكتبه كليه الصحه العامله -551
 ( 4شعبه 

 نام مؤسسه  )متولي ( : دانشگاه لبنان  -
 1515تاريخ تاسيس :  -
 آدرس : الكرك  -
 180811تلفن :  -
 21888تعداد كتب :   -

 مكتبه كليه العلوم التمريضيه ) كتابخانه دانشكده علوم پرستاري ( -552
 نام مؤسسه ) متولي ( : دانشگاه لبنان  -



 214 

 1514تاريخ تأسيس : -
 كساره  –آدرس : زحله  -
 123145تلفن :  -
 58888تعداد كتب :  -
 ع آماري كتب انتشارات : فهرس -

 مكتبه مركز الدروس الجامعيه في زحله و البقاع -554
 ) كتابخانه مركز دروس دانشگاهي زحله و بقاع ( 
 نام مؤسسه ) متولي ( : دانشگاه قديس يوسف  -
 1503تاريخ تأسيس :  -
 زحله  –آدرس : حوش االمراء  -
 185523تلفن :  -
 13888تعداد كتب :  -
 ه ها و آرشيو نقشه ديگر امكانات موجود : پايان نام -

 الفرع الرابع -مكتبه معهد العلوم االجتماعيه  -553
 ( 4شعبه  –) كتابخانه دانشسراي علوم اجتماعي 

 نام موسسه ) متولي ( : دانشگاه لبنان  -
 آدرس : زحله  -
  1511تاريخ تاسيس :  -
 123854تلفن :  -
 02888تعداد كتب :  -
 نقشه  آرشيو –ديگر امكانات موجود : پايان نامه ها  -
 

 كتابخانه هاي مراكز آموزشي ) غير دانشگاهي ( –ج 
 مكتبه ثانويه االنجيليه ) كتابخانه دبيرستان انجيلي ( -553
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستانان انجيلي  -
 1558تاريخ تأسيس :  -
 محله ميدان  –آدرس : زحله  -
 188505تلفن :  -
 3888تعداد كتب :  -
 معي و  بصري ديگر امكانات موجود : مركز س -

 مكتبه دارالصدقه ) كتابخانه دارالصدقه ( -550
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 نام مؤسسه ) متولي ( : مؤسسه اخالص اجتماعي  -
 1515تاريخ تأسيس :  -
 حوش االمراء –آدرس : زحله  -
 183838تلفن :  -
 5038تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -

 له ) كتابخانه تربيع معلم زحله (مكتبه دارالمعلمين في زح -551
 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز تربيتي پژوهش و توسعه -
 1502تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : زحله  -
 121352تلفن :  -
 1888تعداد كتب :  -

 مكتبه ليسيه زحله ) كتابخانه ليسي زحله ( -555
 نام مؤسسه : ) متولي ( : ليسي زحله  -
 1502تاريخ تأسيس :  -
  آدرس : كساره -
 183030تلفن :  -
 3888تعداد كتب :  -
 
 منطقه هرمل  -2

  كتابخانه عمومي
 مكتبه المجلس الثقافي ) كتابخانه انجمن فرهنگ ( -548
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن خيريه اجتماعي  -
 1513تاريخ تأسيس :  -
 ملك وجيه ساحلي  –آدرس : هرمل  -
 1388888تعداد كتب :  -
 
 منطقه بعلبك  -3

 موميكتابخانه هاي ع
 مكتبه اهل البيع العامله ) كتابخانه عمومي اهل البيع ( -541
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن نيكي و تقوي ) البروالتقوي ( -
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 1552تاريخ تأسيس :  -
 بعلبك  –آدرس : بني شيث  -
 15188تعداد كتب :  -

 مكتبه نادي المشعل ) كتابخانه انجمن  باشگاه  مشعل ( -542
 : باشگاه فرهنگي ، ورزشي ، اجتماعي المشعل نام مؤسسه ) متولي (  -
 1531تاريخ تأسيس :  -
 بعلبك  –آدرس : بدنايل  -
 5888تعداد كتب :  -
 منطقه بقاع غربي  -4

 كتابخانه هاي عمومي –الف 
 مكتبه الثقافه العامه ) كتابخانه عمومي فرهنگ ( -545
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن كشاف المسلم در لبنان  -
 1555يس : تاريخ تأس -
 آدرس : المناره  -
 180538تلفن :  -
 12888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -

 مكتبه كشاف المسلم  -544
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن كشاف المسلم  -
 1551تاريخ تأسيس  -
 عنجر  –آدرس : مجدل  -
 13888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -

 مكتبه المركز الثقافي العربي  -543
 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز فرهنگ عرب  -
 1510تاريخ تأسيس :  -
 الخياره  –آدرس : مركز علوم تربيتي عمر مختار  -
 12888تعداد كتب :  -

 مكتبه مقر اللجنه الثقافيه ) كتابخانه كميته فرهنگ ( -543
 نام مؤسسه ) متولي ( : الكشاف المسلم  -
 1515يس : تاريخ تأس -
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 آدرس : الرفيه  -
 58888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -

 مكتبه نادي غزه الثقافي ) كتابخانه باشگاه فرهنگي غزه (-540
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن فرهنگي ورزشي اجتماعي غزه  -
 1552تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : غزه  -
 53888تعداد كتب :  -

 هاي مراكز آموزشي ) غير دانشگاهي (كتابخانه  –ب 
 مكتبه الجاحظ -541

 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز علوم تربيتي عمر مختار  -
 1510تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : الخياره  -
 183483تلفن :  -
 14188تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -

 انه دبيرستان المناره (مكتبه ثانويه المناره ) كتابخ -545
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان المناره  -
 1518تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : المناره  -
 4388تعداد كتب :  -

 مكتبه ثانويه جب جنين الرسميه  -538
 نام مؤسسه )متولي ( : دبيرستان جب جنين  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : جب جنين  -
 15888تعداد كتب :  -
 وجود : آرشيو نقشه ديگر امكانات م -

 مكتبه شنلر  -531
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه يوحنا لوريك شنلر  -
 1532تاريخ تأسيس:  -
 آدرس : خربه قنقار  -
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 11888تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -

 مكتبه مدرسه القرعون المتوسطه  -532
 عتي مشغره نام مؤسسه ) متولي ( : هنرستان صن -
 1530تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : شغره  -
 5888تعداد كتب :  -

 كتابخانه هاي تخصصي –ج 
 مكتبه الشيخ اسامه السيد  -534
 نام مؤسسه ) متولي ( : خصوصي  -
 1512تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : الروضه  -
 58848تعداد كتب :  -
 آرشيو نقشه  –پايان نامه ها  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
 منطقه راشيا  -5

 كتابخانه مركز آموزشي ) غير دانشگاهي (
 مكتبه ثانويه راشيا  -533
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان راشيا  -
 1512تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : راشيا  -
 28888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 

 استان لبنان جنوبي -6
 منطقه صيدا  -
 منطقه جزين  -
 منطقه صور  -
 
 منطقه صيدا  -1

 كتابخانه هاي عمومي –الف 
 مكتبه الحاج عبداهلل كوثراني  -533
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 نام مؤسسه ) متولي ( : شخصي  -
 1503تاريخ تأسيس :  -
 حمله صيدا  –آدرس : سنتر احمد صالح  -
 024111تلفن :  -
 18888تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -

 يونس مكتبه الجاح يحيي  -530
 نام مؤسسه ) متولي ( : شخصي -
 1531تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : عبرا الطريق العالم  -

 51888تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : پايان نامه ها  -

 مكتبه الحركه االجتماعيه ) كتابخانه جنبش اجتماعي ( -531
 نام مؤسسه ) متولي ( : جنبش اجتماعي -
 1512يخ تأسيس : تار -
 آدرس : صيدا  -
 023440تلفن :  -
 3388تعداد كتب :  -
 23تعداد نشريات :  -
 مكتبه الشيخ حسين العسيل  -535
 نام مؤسسه ) متولي ( : شخصي  -
 1531تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : الصرفنه  -
 53888تعداد كتب :  -
 صري مركز سمعي و ب –پايان نامه ها  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -

 مكتبه الشيخ عبدالحسين عبداهلل  -538
 نام مؤسسه ) متولي ( : خانه فرهنگ فرانسه در لبنان  -
 1538تاريخ تأسيس :  -
 محله صيدا  –آدرس :ساختمان حسينيه  -
 023043تلفن :  -
 23888تعداد كتب :  -
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 مركز سمعي و بصري  -نسخ خطي  –ديگر امكانات موجود : پايان نامه ها  -
 ركز الثقافي الفرنسي في صيدا ) كتابخانه خانه فرهنگ فرانسه در صيدا (مكتبه  الم -531
 نام مؤسسه ) متولي ( : خانه فرهنگ فرانسه در لبنان  -
 1538تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : صيدا   -
 028152تلفن : -
 18888تعداد كتب :  -
  488تعداد نشريات :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
 ئه مكتبه الناش -532
 نام مؤسسه ) متولي ( : صليب سرخ  -
 1510تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : ساختمان سازمان آب  -
 4588تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -

 مكتبه اميرالمؤمنين العامه  -535
 نام مؤسسه ) متولي ( : جمعيع ارشاد و توصيه اسالمي  -
 1558تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –اه حسيني آدرس : باشگ -
 58888تعداد كتب :  -
 آرشيو نقشه  –ديگر امكانات موجود : پايان نامه ها  -

 مكتبه جمعيه االدب الثقافه  ) كتابخانه جمعيع ادبيات و فرهنگ ( -533
 نام مؤسسه ) متولي ( : جمعيع ادب و فرهنگ  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : رياض الصلح  -
 021014تلفن :  -
 53888كتب : تعداد  -
 آرشيو نقشه  –پايان نامه ها  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -

 مكتبه جمعيه كالمي الكشاف  -533
 شاخه جنوب  –نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن كالمي كشاف المسلم  -
 1552تاريخ تأسيس :  -
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 صيدا  –آدرس : بولوار معروف سعد  -
 3888تعداد كتب :  -
 معي و بصري ديگر امكانات موجود : مركز س -

 مكتبه حديقه السالم  -530
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن اتحاد و توسعه  -
 1552تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : الهالليه  -
 025451تلفن :  -
 43888تعداد كتب :  -
 352تعداد نشريات :  -

 مكتبه حسينيه المروانيه  -531
 نام مؤسسه ) متولي ( : حسينيه اهل بيع  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : المروانيه  -
 4388تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
 مكتبه مركز معروف سعه  -535
 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز فرهنگي معروف سعه  -
 1515تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : صيدا  -
 023883تلفن :  -
 3588تعداد كتب :  -
 138تعداد نشريات :  -
 مركز سمعي و بصري  –رشيو نقشه ديگر امكانات موجود : آ -
 مكتبه مسجد االمام الصادق  -508
 نام مؤسسه )متولي ( : مسجد امام صادق  -
 1518تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : محله صيدا  -
 4388تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
 مكتبه مسجد االمام الصادق في عنقون  -501
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 ق نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد امام صاد -
 1511تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : عنقون  -
 13888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي بصري  -
 مكتبه مسجد االمام المهدي  -502
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد امام مهدي  -
 1513تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : الزراريه  -
  3888تعداد كتب :  -
 15تعداد نشريات :  -
 ركز سمعي بصري ديگر امكانات موجود : م -
 مكتبه مسجد االمام علي  -505
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد امام علي  -
 1552تاريخ تأسيس :  -
 صيدا   –آدرس : شهر صنعتي  -
 14888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي بصري  -
 مكتبه مسجد االمام موسي الكاظم  -504
 م  نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد امام موسي كاظ -
 1535تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : الخرايب  -
 4888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي بصري -
 مكتبه مسجد الحسين  -503
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد الحسين  -
 1515تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : محله الصباغ  -
 3188تعداد كتب :  -
 يديگر امكانات موجود : مركز سمعي بصر  -
 مكتبه مسجد الشحوري  -503
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 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد جاج توفيق شحوري  -
 1515تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : محله ريجي الغازيه  -
 4008تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي بصري  -
 مكتبه مسجد الغازيه  -500
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد الغازيه  -
 1538تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –الغازيه  آدرس : -
 0888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي بصري  -
 مكتبه مسجد المروانيه  -501
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد المروانيه  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 صيدا   –آدرس : المروانيه  -
 3388تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي بصري   -
 الشهداء حمزه مكتبه مسجد سيد  -505
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد سيد الشهداء حمزه  -
 1513تاريخ تأسيس :  -
 الطريق العالم  -آدرس : عبرا -
 3488تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي بصري  -
 مكتبه مسجد عداول  -518
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد عداول  -
 1511تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : عداول  -
 4888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي بصري  -
 مكتبه مصطفي شمران ) كتابخانه دكتر مصطفي چمران ( -511
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن فرهنگي خرايب  -
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 1555تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : خرايب  -
 5588تعداد كتب :  -
 138تعداد نشريات :  -
 ي بصريديگر امكانات موجود : مركز سمع  -
 مكتبه نادي العدوسيه  -512
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن فرهنگي ورزشي جوانان  -
 1555تاريخ تأسيس :  -
 صيدا   –آدرس : عدوسيه  -
 3388تعداد كتب :  -
 مركز سمعي بصري -ديگر امكانات موجود : پايان نامه ها   -
 مكتبه نادي عين الدلب  -515
 دلب نام مؤسسه ) متولي ( : باشگاه عين ال -
 صيدا  –آدرس : عين الدلب  -
 3388تعداد كتب :  -
 
 مكتبه نادي مغدوشه  -514
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن رابيه الخضراء -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : مغدوشه  -
 0888تعداد كتب :  -
 انتشارات : مجله انجمن  -

 كتابخانه هاي آكادميك –ب 
 ه دانشگاه قديس يوسف (مكتبه جامعه قديس يوسف ) كتابخان -513
 نام مؤسسه ) متولي ( : دانشگاه قديس يوسف  -
 42صندوق پستي  –صيدا  –آدرس : البراميه  -
 028835تلفن :  -
 188تعداد نشريات :  -
 ديگر امكانات موجود : پايان نامه هاي دانشجويي   -
 مكتبه دارالمعلمين و المعلمات ) كتابخانه مركز تربيع معلم ( -513
 متولي ( : مركز تربيع معلم  نام مؤسسه ) -
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 1531تاريخ تأسيس :  -
 جنب ورزشگاه  –آدرس : االولي  -
 15088تعداد كتب :  -
 آرشيو نقشه  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -

 الفرع الخامس  -مكتبه كليه اآلداب و الحقوق -510
 ( 3شعبه  –) كتابخانه دانشكده ادبيات و حقوق 

 ه لبنان نام مؤسسه ) متولي ( : دانشگا -
 1505تاريخ تأسيس :  -
 آدرس :  صيدا  -
 28888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : پايان نامه هاي دانشجويي  -

 الفرع الخامس -مكتبه كليه الصحه العامه  -511
 (  3شعبه  –) كتابخانه دانشكده بهداشع عمومي 

 نام مؤسسه ) متولي ( : دانشگاه لبنان   -
 1511تاريخ تأسيس :  -
 : صيدا آدرس  -
 025221تلفن :  -
 3488تعداد كتب :  -
 مكتبه كليه بيروت الجامعيه في صيدا  -515

 ) كتابخانه دانشكده دانشگاهي بيروت در صيدا (
 نام مؤسسه ) متولي ( : دانشكده دانشگاه بيروت  -
 1552تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : صيدا  -
 021555تلفن :  -
 3888تعداد كتب :  -
 الفرع الخامس  -جتماعيهمكتبه معهد العلوم اال -558

 ( 3شعبه  –) كتابخانه دانشسراي علوم اجتماعي 
 نام مؤسسه ) متولي ( : دانشگاه لبنان  -
 1558تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : صيدا  -
 028313تلفن :  -
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 3388تعداد كتب :  -
 

 كتابخانه هاي مراكز آموزشي ) غير آكادميك ( –ج 
 مكتبه العقله  -551
 مركز فرهنگي تربيتي معروف سعه  نام مؤسسه ) متولي ( :  -
 1515تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : صيدا  -
 023883تلفن :  -
 4288تعداد كتب :  -
 388تعداد نشريات :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
 مكتبه المناره  -552
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان علوم انساني المناره  -
 1518تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : هبرا -
 022530لفن : ت -
 188تعداد نشريات :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
 مكتبه تكميليه السكسكيه  -555
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان مختلط سكسكيه  -
 1508تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : سكسكيه  -
 3888تعداد كتب :  -
 مكتبه التكميليه الصيبان الرسميه  -554
 مدرسه تكميلي كودكان نام مؤسسه ) متولي ( :  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : القنايه  -
 021133تلفن :  -
  1304تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
 مكتبه ثانويه االمام علي  -553
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 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان امام علي  -
 1515تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : الصرفند  -
 502تعداد كتب :  -
 كانات موجود : آرشيو نقشه ديگر ام -
 مكتبه ثانويه التكامل  -553
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان تكامل  -
 1551تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : سكسكيه  -
 4888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 مكتبه ثانويه الجهاد العربيه  -550
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان عربي الجهاد  -
 1508يخ تأسيس : تار -
 آدرس : بابليه  -
 135885تلفن :  -
 5888تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه   -
 مكتبه ثانويه المقاصد  - 551
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان المقاصه  -
 1542تاريخ تأسيس :  -
 30صندوق پستي  –آدرس : مني المير  -
 12888تعداد كتب :  -

 مكتبه ثانويه رفيق الحريري  - 555 
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان رفيق حريري  -
 1513تاريخ تأسيس :  -
 415صندوق پستي  –صيدا  –آدرس : بلوار شرقي  -
 11888تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 انتشارات : فهرسع آماري كتب و نشريات  -
 نويه صيدا اللبنات مكتبه ثا - 488
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 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان دخترانه صيدا  -
 1502تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : محله السع النفسيه  -
 021281تلفن :  -
 3253تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 مكتبه ثانويه صيدا اللبنات ) كتابخانه دبيرستان دخترانه صيدا ( - 481
 ) متولي ( : مركز تربيع معلم  نام مؤسسه -
 1531تاريخ تأسيس :  -
 جنب ورزشگاه  –آدرس : االولي  -
 0388تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 مكتبته الثانويه صيدا للبنين ) كتابخانه دبيرستان پسرانه صيدا ( - 482
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان پسرانه صيدا  -
 1538تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : صيدا  -
  388/5تعداد كتب :  -
 آرشيو نقشه   -پايان نامه ها –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
 مكتبه ثانويه مغروشه ) كتابخانه دبيرستان مغروشه ( - 485
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان مغروشه  -
  1552تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : مغروشه  -
  5388تعداد كتب :  -
 انات موجود : آرشيو نقشه ديگر امك -
 مكتبه دارالعنايه  - 484
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن خيريه اجتماعي  -
 1535تاريخ تأسيس :  -
 10صندوق پستي  –آدرس : صالحيه  -
 028428تلفن :  -
 58831تعداد كتب :  -
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مركز سمعي و  –آرشيو نقشه  –پايان نامه ها  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
 بصري 

 رات : مجله العنايه انتشا -
 مكتبه مدرسه االيمان  - 483
 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز فرهنگ اسالمي  -
 1508تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : البستان الكبير  -
 028143تلفن :  -
 5388تعداد كتب :  -
 مركز سمعي بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 مكتبه مدرسه االرشاد النموذجيه  - 483
 ام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه نمونه االرشاد  ن -
 1503تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : حاره صيدا  -
 023233تلفن :  -
 3388تعداد كتب :  -
 188تعداد نشريات :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه ، مركز سمعي و بصري  -
 مكتبه مدرسه االصالح الرسميه  - 480
 ختلط (نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه االصالح ) م -
 1502تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : صيدا  -
 022431تلفن :  -
 2388تعداد كتب :  -
 54تعداد نشريات :  -
 مكتبه مدرسه االصالح المتوسطه للبنات ) كتابخانه مدرسه دخترانه االصالح ( - 481
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه دخترانه االصالح  -
  1534تاريخ تأسيس :  -
 دا صي –اسكندراني  –آدرس : مي  -
 024131تلفن :  -
 3888تعداد كتب :  -
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 مكتبه مدرسه البابليه  - 485
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه بابليه  -
 1530تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : بابليه  -
 5188تعداد كتب :  -
 مركز سمعي بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -

 مكتبه مدرسه البيساريه  - 418 
 : مدرسه بيساريه  نام مؤسسه ) متولي ( -
 1510تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : بيساريه  -
  4388تعداد كتب :  -
  33تعداد نشريات :  -
 مكتبه مدرسه الراهبات المخلصيات  - 411
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه راهبه هاي مخصلي  -
 1538تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : عبرا الجديده  -
  028424تلفن :  -
  5388تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 مكتبه مدرسه الصخره الفرنسيه  - 412
 نام مؤسسه ) متولي ( : مكتبه مدرسه الصخره الفرنسيه  -
 1558تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : مي السع  -
 1118تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -

 سه الصرفند الرسميه مكتبه مدر - 415 
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه آكادمي صرفند  -
 1535تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –في البنياد  –آدرس : الصرفند  -
 جنب ورزشگاه  –آدرس : االولي  -
 4288تعداد كتب :  -
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 مكتبه درسه الصرفند المنظوره  - 414
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه آكادمي صرفند  -
 1552تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : صرفند  -
 3888تعداد كتب :  -
 آرشيو نقشه  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
 مكتبه مدرسه العدوسيه الرسميه - 413
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدسه عدوسيه  -
 1501تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : عدوسيه  -
 5228تعداد كتب :  -
 و بصري مركز سمعي  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -

 مكتبه مدرسه العلم و االيمان  - 413 
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه علم و ايمان  -
 1558تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : في الصباغ  -
 021852تلفن :  -
 4188تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه ، مركز سمعي و بصري  -
 كتابخانه مدرسه الغازيه (مكتبه مدرسه الغازيه الرسميه للصبيان )  - 410
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه پسرانه الغازيه  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : الغازيه  -
 024510تلفن :  -
 0088تعداد كتب :  -
 مركز سمعي بصري  –ديگر امكانات موجود :آرشيو نقشه  -

 ي (مكتبه مدرسه الفنون االنجيليه ) كتابخانه مدرسه هنرهاي انجيل - 411 
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه دخترانه و پسرانه از هنرهاي انجيلي  -
 1543تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : عين اللحوه  -
 0211110تلفن :  -
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 5388تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 مكتبه مدرسه المستقبل  - 415
 تقبل نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه المس -
 1513تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : الغازيه  -
 13888تعداد كتب :  -

 
 مكتبه مدرسه حطين  -428

  
 نام مؤسسه ) متولي ( : االمزوا  -
 1558تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : عين الحلوه  -
 5338تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 لمه مكتبه مدرسه س - 421
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه دخترانه صيدا  -
 1504تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : في السع انفيسه  -
 022141تلفن :  -
 2838تعداد كتب :  -
 33تعداد نشريات :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه -
 مكتبه مدرسه صيدون الوطنيه  - 424
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه ملي صيدون  -
 1505أسيس : تاريخ ت -
 صيدا  –آدرس : مجدليون  -
 5888تعداد كتب :   -
 مكتبه مدرسه عائشه ام المؤمنين  -423
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه امور خيريه  اسالمي   -
 1515تاريخ تأسيس :  -
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 آدرس : صيدا  -
 5238تعداد كتب :  -
 مكتبه مدرسه عدلول  االهليه  -423
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه عدلول  -
 1500اريخ تأسيس : ت -
 صيدا  –آدرس : عدلول  -
 3838تعداد كتب :  -
 38تعداد نشريات :  -
 ديگر امكانات موجود آرشيو نقشه ، مركز سمعي و بصري  -
 مكتبه مدرسه عكااالبتدائيه  - 420
 نام مؤسسه ) متولي ( : االنروا  -
 آدرس : صيدا  -
 1812تعداد كتب :  -

 مكتبه مدرسه نابلس رغيديا - 421  
 ؤسسه ) متولي ( : االنروا نام م -
 1551تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : صيدا  -
 2888تعداد كتب :  -
مكتبككه مركككز البطريككرك مكسككيموس الخككامس حكككيم ) كتابخانككه مركككز بطريككرك  - 425

 ماكسيموس پنجم (
 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز ماكسيموس پنجم  -
 صيدا  -آدرس : عبدالجديده  -
 025185تلفن :  -
 0288تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -

 مكتبه المهنيه الزراريه  - 458 
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه المهنيه الزراريه  الحديثه  -
 1512تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : الصرفند  -
 5388تعداد كتب :  -

 كتابخانه هاي تخصصي –د 
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 مكتبه الشيخ محمد عسيران  - 451
 م مؤسسه ) متولي ( : شخصي  نا -
 1503تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : مي اسكندراني  -
 023151تلفن :  -
 23888تعداد كتب :  -
 مراكز سمعي و بصري –پايان نامه ها  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
  

 مراكز آرشيو  –هـ 
 نام مؤسسه ) متولي ( مركز ارشيو تلفزيون المستقبل  -
 1552تاريخ تأسيس :  -
 صيدا  –آدرس : القياعه  -
 023232تلفن :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -

 مراكز اسناد  –و 
 المركز الثقافي للبحوث و التوثيق ) مركز فرهنگي پژوهش و اسناد ( -455
 نام مؤسسه ) متولي ( : مركز فرهنگي پژوهش اسناد  -
 1500تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : صيدا  -
 14888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : پايان نامه هاي دانشجويي  -

 كتابخانه هاي شخصي -ز
 المكتبه الحيدريه  -454
 نام مؤسسه ) متولي ( : شخصي  -
 1535تاريخ تأسيس :  -
 040031آدرس :  -
 48388تعداد كتب :  -
مركز سمعي و  –آرشيو نقشه  –پايان نامه ها  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -

 بصري 
 طقه جزين من -2

 كتابخانه هاي عمومي –الف 
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 مكتبه جزين العامه  -453
 نام مؤسسه ) متولي ( : شهرداري جزين  -
 1513تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : جزين  -
 018820تلفن :  -
 08888تعداد كتب :  -
مركز سمعي و  –آرشيو نقشه  -پايان نامه ها  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -

 بصري 
 مكتبه روم  -453
 مؤسسه ماسطا   –مؤسسه ) متولي ( : راهبه هاي بيزانس  نام -
 1510تاريخ تأسيس :  -
 جزين  –آدرس : روم  -
 5888تعداد كتب :  -
 مكتبه ابتدائيه جزين المتوسطه  - 450
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه ابتدايي جزين  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 108428تلفن :  -
 1088تعداد كتب :  -
 آرشيو نقشه ديگر امكانات موجود :  -

 مكتبه ثانويه جزين  - 451   
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان جزين  -
  1535تاريخ تأسيس :  -
 2888تعداد كتب :  -
 مكتبه ثانويه لبعا  -455
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان لبعا  -
 1555تاريخ تأسيس :  -
 جزين  –آدرس : لبعا  -
 5388تعداد كتب :  -
 توسطه مكتبه مدرسه جزين الم -448
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه متوسطه جزين  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
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 آدرس : جزين  -
 018123تلفن :  -
 1088تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 
 منطقه صور -2

 كتابخانه هاي عمومي –الف 
 مكتبه االمام حسين  -441
 نام مؤسسه ) متولي ( : هيئع مديره مسجد امام حسين  -
 1551يخ تأسيس : تار -
 صور -آدرس : عباسيه  -
 18238تعداد كتب :  -

 مكتبه االمام الصدر -442
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد امام علي  -
 1512تاريخ تأسيس :  -
 جنب ورزشگاه  –آدرس : االولي  -
 15088تعداد كتب :  -
 آرشيو نقشه  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
 مكتبه االمام المهدي  -445
 مؤسسه ) متولي ( : مسجد ساعه شحور نام  - -
 1500تاريخ تأسيس :  -
 صدر  –آدرس : شحور  -
 3088تعداد كتب :  -
 18تعداد نشريات :  -
 مكتبه الجمعيه الخيريه االسالميه  -444
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن خيريه اسالمي  -
 1551تاريخ تأسيس :  -
 صدر  –آدرس : مي الرسل  -
 4188تعداد كتب :  -
 پايان نامه ها  –ات موجود : نسخ خطي ديگر امكان -
 مكتبه السيد جعفر شرف الدين  -443
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 نام مؤسسه ) متولي ( : شخصي   -
 1551تاريخ تأسيس :  -
 صدر  –آدرس : في الجعفريه  -
 048133تلفن :  -
 3888تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
 مكتبه السيد عبد الحسين شرف الدين  -443
 تولي ( : شخصي نام مؤسسه ) م -
 1513تاريخ تأسيس :  -
 صدر  –آدرس : شحور  -
 3038تعداد كتب :  -
 11تعداد نشريات :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
 مكتبه الشهيد محمد سعه  الثقافيه  -440
 نام مؤسسه ) متولي ( : بنياد فرهنگي شهيد محمد سعه  -
 صدر  –آدرس : معركه  -
 5188تعداد كتب :  -
 283د نشريات : تعدا -
 ديگر امكانات موجود : پايان نامه ها ، مركز سمعي و بصري  -
 المكتبه العامه للمطالعه المجانيه  -441
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن خيريه خانواده عزالدين   -
 1514تاريخ تأسيس :  -
 صدر  –آدرس : عباسيه  -
 0888تعداد كتب :  -
مركز سمعي و  –آرشيو نقشه  –امه ها پايان ن –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -

 بصري 
 مكتبه القائم الثقافيه  -445
 نام مؤسسه ) متولي ( : كتابخانه فرهنگي قائم   -
 صدر   –آدرس : دير قانون النهر  -
 4258تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
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 مكتبه المدرسه الدينيه  -438
 لمدرسه الدينيه نام مؤسسه ) متولي ( : جامع ا -
 صدر  -آدرس : مي الرسل  -
 4888تعداد كتب :  -
 مكتبه السيد الشهدا  -431
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن سيد الشهدا  -
 1512تاريخ تأسيس :  -
 صدر  –آدرس : معركه  -
 4288تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : پايان نامه ها  -
 انتشارات : سيد الشهداء -
 مكتبه مسجد ارزون  -432
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد شهر ارزون   -
 1508تاريخ تأسيس :  -
 صدر  –آدرس : ارزون  -
 4188تعداد كتب :  -
 12تعداد نشريات :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
 مكتبه مسجد االمام المهدي  -435
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد امام مهدي  -
 1515 تاريخ تأسيس : -
 صدر  –آدرس : قانا  -
 5588تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
 مكتبه  نادي صريفا  -434
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد صريفا -
 1530تاريخ تأسيس :  -
 صور  –آدرس : صريفا  -
 3888تعداد كتب :  -
 138تعداد نشريات :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
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 مكتبه نادي طيردبا  -433
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد امام علي  -
 1504تاريخ تأسيس :  -
 صور  –آدرس : طيردبا  -
 4888تعداد كتب :  -

 كتابخانه هاي مراكز آموزشي ) غير دانشگاهي ( –ب 
 مكتبه االمام الحجه  -433
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه االمام الحجه  -
 1511تاريخ تأسيس :  -
 صور  –بياض آدرس : ال -
 3888تعداد كتب :  -
 مكتبه الثانويه الجعفريه  -430
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان جعفريه  -
 1543تاريخ تأسيس :  -
 048815آدرس :  -
 3288تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -
 مكتبه تكميليه صور االولي  -431
 ر نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه تكميليه صو -
 1538تاريخ تأسيس :  -
 صور  –آدرس : مي الرسل  -
 4888تعداد كتب :  -
 مكتبه ثانويه النجاح  -435
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان نجاح  -
 1531تاريخ تأسيس :  -
 صور  –آدرس : الرمالي  -
 048251تلفن :  -
 5158تعداد كتب :  -
 و بصري  مركز سمعي –آرشيو نقشه  –ديگر امكانات موجود : پايان نامه ها  -
 مكتبه ثانويه صور الرسميه للبنات  -438
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان دخترانه صور  -
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 1513تاريخ تأسيس :  -
 صور –آدرس : الباص  -
 4088تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود: آرشيو نقشه  -
 مكتبه ثانويه صور للبنين  -431
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان پسرانه صور   -
 صور  –: ثكنته  آدرس -
 2338تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 مكتبه دارالمعلمين و المعلمات  -432
 نام مؤسسه ) متولي ( : دانشسراي تربيع معلم  -
  1504تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : صور  -
 3888تعداد كتب :  -
 مكتبه مؤسسه االمام الصدر-435
 ت امام صدر نام مؤسسه ) متولي ( : مجموعه مؤسسا -
 1514تاريخ تأسيس :  -
 صور  –آدرس : خيابان استراحع  -
 53888تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود: آرشيو نقشه  -
 مكتبه مدرسه االرض المقدسه  -434
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه ارض مقدسه ) پدران فرانسيسكان (  -
 صور  –آدرس : خيابان جديد  -
 048383تلفن : -
 آرشيو نقشه  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
 4188تعداد كتب :  -
 مكتبه مدرسه صور الرسميه الثانيه  -433
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه مختلط صور  -
 صور  –آدرس : مي الرسل  -
 15088تعداد كتب :  -
 048353تلفن :  -
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 1888تعداد كتب :  -
 ه دخترانه صور (مكتبه مدرسه صور للبنات ) كتابخانه مدرس -433
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه دخترانه صور  -
 1502تاريخ تأسيس :  -
 صور  –آدرس : مي الرسل  -
 048013تلفن :  -
 1888تعداد كتب :  -
 مكتبه مدرسه قدموس  -430
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن مرسلين لبناني  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 صور  –آدرس : جوار النخل  -
 4388تعداد كتب : -
 مركز سمعي و بصري  –ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 مكتبه مدرسه قيساريا  -431
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد قيساريا وجدين   -
 1511تاريخ تأسيس :  -
 صور -آدرس : شبريي  -
 3118تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -

 مراكز آرشيو  –ج 
 مكتبه تلفزيون اليسار  -435
 م مؤسسه ) متولي ( : مؤسسه انتشارات و تبليغات يسار نا -
 1515تاريخ تأسيس :  -
 مي الرسل  –آدرس : صور  -
 041041تلفن :  -
 15188تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي و بصري  -

 كتابخانه هاي شخصي –د 
 مكتبه االمام االصدق  -408
 نام مؤسسه ) متولي ( : شخصي  -
 1558تاريخ تأسيس :  -



 242 

 صور  –آدرس : معركه  -
 1888تعداد كتب :  -
 مكتبه الزيدانيه  -401
 نام مؤسسه ) متولي ( : شخصي  -
 1501تاريخ تأسيس :  -
 صور  –آدرس : معركه  -
 28288تعداد كتب :  -
 238تعداد نشريات :  -
 پايان نامه هاي دانشجويي  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -

 نبطيه-7
 منطقه بنطيه  -1

 خانه هاي عموميكتاب –الف 
 مكتبه االمام الهادي  -402
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد امام علي بن ابيطالب  -
 آدرس : ميفدون  -
 3518تعداد كتب :  -
 18تعداد نشريات :  -
 مكتبه الجامع  -405
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد شيخ عبد اهلل شعيتاني  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 نبطيه  –آدرس : انصار  -
 15888ب : تعداد كت -
 مركز سمعي و بصري  –پايان نامه ها –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
 مكتبه الحسينيه  -404
 نام مؤسسه ) متولي ( : حسينيه  -
 1513تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : نبطيه  -
 35888تعداد كتب :  -
 4888تعداد نشريات :  -
 آرشيو نقشه  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
 آماري كتب و نشريات انتشارات : فهرسع  -
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 مكتبه المسجد الكبير في الخيريه  -403
 نام مؤسسه ) متولي ( : مسجد جامع خيريه  -
 1535تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : خيريه  -
 5888تعداد كتب :  -
 38تعداد نشريات :  -
 مكتبه النادي الحسيني في حبوش  -403
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن وقف حسني حبوش  -
 1551تاريخ تأسيس :  -
 نبطيه  –آدرس :حبوش  -
 11448تعداد كتب :  -
 113تعداد نشريات :  -
 مكتبه بلديه جباع للمطالعه المجانيه  -400
 نام مؤسسه ) متولي ( : شهرداري جباع  -
 1531تاريخ تأسيس :  -
 نبطيه  –آدرس : جماع  -
 58888تعداد كتب :  -
 138تعداد نشريات :  -
 ه هاي دانشجويي پايان نام –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -
 مكتبه نادي النهضته الرياضيه  -401
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن ورزشي نهضع  -
 1501تاريخ تأسيس :  -
 نبطيه  –آدرس : كفرمان  -
 3888تعداد كتب :  -

 كتابخانه هاي دانشگاهي
 ( 3شعبه  –الفرع الخامس ) كتابخانه دانشكده علوم  -مكتبه كليه العلوم -405
 تولي ( : دانشگاه لبنان نام مؤسسه ) م -
 1513تاريخ تأسيس :  -
 غوقا –آدرس : نبطيه  -
 031518تلفن :  -
 11458تعداد كتب :  -
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 228تعداد نشريات :  -
 كتابخانه هاي مراكز آموزشي ) غير دانشگاهي ( –ج 

 مكتبه المدرسه المتوسطه الرسميه للصبيان  -418
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه پسرانه نبطيه  -
 1543سيس : تاريخ تأ -
 نبطيه  –آدرس : خله الهواء  -
 4188تعداد كتب :  -
 مكتبه المقاصه  -411
 نام مؤسسه ) متولي ( : مؤسسه خيريه آموزشي المقاصه  -
 1558تاريخ تأسيس :  -
 عين قبيس  –آدرس : نبطيه  -
 031255تلفن :  -
 5888تعداد كتب :  -
 288تعداد نشريات :  -
مركز سمعي و  –آرشيو نقشه  –نامه ها پايان  –ديگر امكانات موجود : نسخ خطي  -

 بصري 
 مكتبه ثانويه النبطيه الرسميه للبنات ) كتابخانه دبيرستان دخترانه نبطيه ( -412
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان دخترانه نبطيه  -
 1558تاريخ تأسيس :  -
 آدرس : كفر رمال  -
 038435تلفن :  -
 4388تعداد كتب :  -
 ل الصباح مكتبه ثانويه حسن كام -415
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان حسن كامل صباح  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 038815آدرس :  -
 4051تعداد كتب :  -

 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه 
 مكتبه مدرسه الرابعات االنطونيات  -414
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان راهبه هاي آنتونيو  -
 1535تاريخ تأسيس :  -
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 يه آدرس : نبط -
 3888تعداد كتب :  -
 مركز سمعي و بصري  –آرشيو نقشه  –ديگر امكانات موجود : پايان نامه ها  -
 مكتبه مدرسه النبطيه الجديده للبنات  -413
 نام مؤسسه ) متولي ( : دبيرستان دخترانه نبطيه جديد  -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 نبطيه  –آدرس : خيابان حسن كامل الصباح  -
 5238تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 مكتبه مدرسه حبوش المتوسطه للصبيان  -413
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه پسرانه حبوش  -
 1530تاريخ تأسيس :  -
 نبطيه  –آدرس : حبوش  -
 5138تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : آرشيو نقشه  -
 منطقه مرجعيون  -3

 كتابخانه هاي عمومي –الف 
 يبه المرج  نادي شب -410
 نام مؤسسه ) متولي ( : انجمن شبيبه المرج   -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 مرجعيون  –آدرس : جديده  -
 24588تعداد كتب :  -

 كتابخانه هاي مراكز آموزشي غير دانشگاهي –ب 
 المكتبه االرثوذكسيه  -411
 نام مؤسسه ) متولي ( :  مدرسه نمونه ارتدكس  -
 1513تاريخ تأسيس :  -
 مرجعيون  –ده آدرس : جدي -
 0388تعداد كتب :  -
 ديگر امكانات موجود : مركز سمعي بصري  -
 مكتبه راهبات القلبين االقدسين  -415
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه راهبه هاي قلبين اقدسين  -
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 1513تاريخ تأسيس :  -
 مرجعيون  –آدرس : جديده  -
 1888تعداد كتب :  -
 مكتبه مارجرجيس  -458
 : دبيرستان پدر منصور  نام مؤسسه ) متولي ( -
 1533تاريخ تأسيس :  -
 مرجعيون  –آدرس : القليعه  -
 3588تعداد كتب :  -
 مكتبه مدرسه مرجعيون الوطنيه -451
 نام مؤسسه ) متولي ( : مدرسه ملي مرجعيون  -
 1541تاريخ تأسيس :  -
 نبطيه  –آدرس : كفرمان  -
 008832تلفن :  -
 مرجعيون  –آدرس : جديده  -
 1888تعداد كتب :  -
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