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  طرح مساله
و با مرکزیّت شهر  واقع شدهعامل  جبل، در استان کشور لبنان جنوبدر شوفِ امروزی 

بی محدود غر از شمال به عالیَه، جنوب به جزین و صیدا و از شرق به بقاعِ ،الدّین بیت
و رود دامور مرز شمالی و جنوبی، دریای مدیترانه مرز غربی و کوههای باروک مرز است 

؛ برای 259، رعد :ـ نک لبنان؛ نیز ۀنقش 1،اطلس جامع جهان تایمز( جاستشرقی آن
: نقشه آخر مقاله). بخش اعظم ـ های ممالیک و عثمانی، نک تحوّالت شوف در دوره

های دینی ـ  اقلیّت وزیان که اغلب عرب هستند و پس از آنترکیب جمعیّتی شوف را در
اند  ی، اهل سنّت و شیعیان تشکیل دادهمارونی، یهودقومیِ دیگری همچون مسیحیانِ 

 16، 15، تاریخ لبنان الحدیثصلیبی،  :ـ نک؛ نیز 44 -43؛ قس: یازجی، 180ابی حلقه، (
  ).118 ،2ای در میان کاخها خانه؛ همو، 20، 18

یازدهم تا چهاردهم هجری/ هفدهم تا هایِ  وقایع سدهشوف، الت تاریخی در تحوّ
نخست، شورشهای مکرّر و مستمر دروزیانِ  :نماید تر می از دو جهت مهمبیستم میالدی 

و بعدها م 1732- 1585ق/ 1145- 993در فواصل سالهای یمنی و قیسی ضدّ یکدیگر 
و م 1860- 1825ق/ 1277- 1241در دروزیان در ضدّیت با مارونیان  ۀشورشهای یکپارچ

ۀ دیگری، مهاجرتِ اجباریِ خیل عظیمی از مارونیان از شمال شام و نواحی تحتِ سلط
عثمانیان به شوف و مهاجرتِ اجباری شماری از دروزیان از شوف به دیگر نقاط جبل 

وّالت این تح .های مختلف تاریخی ۀ دروزیان بدانجا در برههبازگرداندنِ دوبار ،لبنان و نیز
که تغییر ترکیب جمعیتی شوف از دروزی به مارونی و بالعکس را به دنبال داشت و 

ون زیربناهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ روستاها و شهرهای این منطقه را دیگرگ
گمان این شورشها و  قید و شرط پذیرفته شد. بی ساخت، از سوی حکومت عثمانی بی
ها صورت گرفت و آنان برای  عثمانی ۀپشت پرد مهاجرتها با اهداف سیاسی و هدایتِ
، »سیاست«؛ مقصود از 4های مختلفی به کار بستند3دستیابی به اهداف خویش، سیاست

                                                                                                                                        
1. The Times comprehensive atlas of the world 
2. A House of Mansions  
3  . Politics, Politiques, Policy 

شایان ذکر است سیاست در لغت به معانی مختلفی از جمله، محافظت و پاسداشتِ مُلک، فرمـانروایی   .4
 -9/1385ر رفتـه (دهخـدا،   بر رعیت، ریاست، اداره و تدبیر، حکومت کردن، تنبیـه و مجـازات بـه کـا    

مَشی برای اداره یا بِهکـردِ امـور اطـالق شـده اسـت       ) و در اصطالح بر هر گونه راهبُرد، روش و1386
 ).578؛ طلوعی، 212(آشوری، 
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امور و حفظ سلطه بر شوف است. به دیگر  ۀهر گونه راهبُرد، روش و مَشی برای ادار
حکومتداری سخن، سیاست به معنای روشها، فنون، ابزارها و نهادهایِ قدرتمند برای 

 ـ حاکم کردن نوعی نظم سیاسی«که مقامات حکومتیِ عثمانی است. بدیهی است 
  بوده است.» ای برای اِعمال قدرت شیوه«، روح حاکم بر این اقدام و »اجتماعی

ق  نوشتهاین مقاله با استناد به  (سیزدهم هجری/ چارلز هِنری چِرچیل «های موثّ
، امیر حیدر 2م)1884-1809/  ه1302-1224ی (وویچ بازیل، میخائیل1نوزدهم میالدی)

(متوفّی ، شیخ طَنوس بن یوسف شِدیاق 3م)1835–1761/ ه1251-1174(احمد شهابی 

                                                                                                                                        
چِرچیل، شخصی انگلیسی تبار با درجة نظامی کلنل بـود کـه در راس گروهـی سیاسـی و بـا هـدف        .1

م 1842ه/ 1258اوج حکومت بریتانیای کبیر در زمان ملکه ویکتوریـا در  دورۀ تجاری ـ استعماری در  
دروزی ـ  هـای   د شد؛ وی در زمانی که سراسر لبنان و از جملـه شـوف در آتـش درگیـری    به لبنان وار

سوخت، یک دهه در آنجا سکونت گزید. وی در این مدّت خانـه ای در روسـتای حِـوارَه در     می مارونی
نزدیکی عالیه ساخت و برای کسب درک عمیقی از مردم، آداب و رسوم و فرهنگ آنجـا، زبـان عربـی    

در پوشش نیز با ساکنان جبل لبنان همراهی کرد. از این رو، گزارشهای وی از اعـراب   آموخت و حتّی
بادیه، دروزیان، تنوخیان و مشایخ آنان و بزرگان دینی، عادات و همۀ مظاهر فرهنگی ـ تمـدّنی آنجـا،    

ان دیده و والیان عثمانی و نیز مناسبات دروزیان ـ مارونیان کم نظیر است. او بسیاری از وقایع را به عی 
: Mount Lebanon, A ten years residence from 1842- 1852آنها را در دو کتاب خویش درج کـرد:  

 -1842جبل لبنـان عشـر سـنوات اقامـه     که به علّت عدم دسترسی به اصل کتاب از ترجمه عربی آن 
جبـل   قدمـه ) (فنـدی شـعار، م  : دروزیان و مارونیانDruzes and the Maronites و استفاده شد1852

  .)9 -6، 1852 -1842لبنان، ده سال اقامت از 
آزادی  ۀای یونـانی تبـار کـه همـواره داعیـ      ه شد و به علّت پرورش در خـانواده در استانبول زاد. بازیلی 2

م در 1772/  ه1186دوستی داشته است، شهرت یافت؛ از آن جملـه، پـدربزرگ وی در    خواهی و وطن
م به جرم هدایت شـورش یونانیـان در   1821/  ه1237و پدرش نیز در  ها شرکت کرد قیام ضدّ عثمانی

ضدّیت با ترکان عثمانی، به مرگ محکوم شـد و نـاگزیر بـا کمـک روس متنفّـذی از اراضـی عثمـانی        
کوچید. وی اسناد، روایات و اطالعاتی را که از شواهد عینی دریافته یـا خـود مشـاهده کـرده بـود، از      

سوریا و لبنان و فلسطین تحـت الحکـم الترکـی مـن النـاحیتین      ا عنوان م در کتابی ب1840/  ه1256
م تالیف و چاپ کرد؛ این کتاب به ویـژه از نظـر   1847ه/ 1263جمع آوری و در  السیاسیه و التاریخیه

م 1845-1841/  ه1261-1257ان به ویژه در فواصـل  منازعات و کشتارهای خونین دروزیان و مارونی
سـوریا و لبنـان و فلسـطین تحـت الحکـم الترکـی مـن النـاحیتین         ، مقدمه بسیار مهم است (نسکایا

 ).38؛ بازیلی، همان، 16السیاسیه و التاریخیه، 
هـا در   ۀ عثمـانی حیـدر شـهابی از جملـه شـهابیانی بـود کـه در دور      امیر حیدر بن امیر احمد بن امیر. 3

 !امِ اداری و نظامی در شوف، اَلمَتنهای فراوان به برخی از مَه لقمر زاده شد. وی بر اثر شایستگیدیرا
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(دوازدهم هجری/ هجدهم ، احمد بن محمّد خالدی صَفدی 1)م1861/  ه1278
ر 1م)1885 -/ ؟ ه1303 -(؟اسکندر بن یعقوب ابکاریوس ، 2میالدی) ، قُس حَنانیا مُنَیِّ

                                                                                                                                        
و دیگر نقاط لبنان از سوی امیر بشیر بزرگ شهابی دست یافت. امیر حیـدر بـه علـم تـاریخ بسـیار      "

لبنان فی عهـد  ( غُرَر الحسان فی التواریخ حوادث االَزمانعالقمند بود و از این رو، اثری در این باره با نام 
یف کرد و در آن به اخبار سیاسی، اجتماعی و اقتصـادی و گـاه حـوادث    ) در سه جلد تالاالمراء الشهابیین

طبیعی مناطق مختلف لبنان پرداخت. عالوه بر این، برخی وقایع مهم مرتبط در فلسطین، سوریه و سـایر  
نقاط شرق ادنی/ نزدیک و برخی دول اروپایی را نیز از نظر دور نداشته است؛ شیوه تدوین مولف در ثبـت  

ار و مشتمل بر حوادث سالهای آغازین دعوت اسالمی تا اندکی قبل از زمـان وفـات خـویش    وقایع سالشم
 - 1109م، جلد دوم، به حوادث 1696/ 1108م بوده و جلد اول، تا حوادث سالهای 1835/  ه1251یعنی 
 .م پرداختـــه اســـت1835 - 1819/  ه1251 - 1235م و ســـوم، بـــه حـــوادث 1818 - 1697/  ه1234
شده از سوی امیر حیدر شهابی بویژه در جلدهای دوم و سوم که خود شاهد عینی وقایع ارائه های  آگاهی

مناسـبات و شورشـهای دروزیـان و مارونیـان و نیـز ثبـت        ۀدر شوف و دیگر نقاط لبنان بوده، بویژه دربار
بسیار شماری از مذاکرات محرمانه، فرمانهای رسمی و مکاتبات وی با والیان عثمانیِ جبل لبنان و جز آن 

   ، ه، ر، ح، یا، یب).الغُرَر الحسانارزشمند است (رستم و بستانی، مقدمه 
ه الحَدَث زاده شد و به شماری از امرای شـهابی  1804/  ه1219شِدیاق بنابر بر قول اصح، در  .1 م در حارَّ

بشـیر   ای یافت و بر ضدّ برخی نیز از جملـه، امیـر   ن مناصب مهم و محرمانهخدمتها کرد و از سوی آنا
ای دروزیـان و مارونیـان در    و، او بسیاری از درگیریهای طایفـه بزرگ شهابی وارد کارزار شد و از این ر

شوف تا زمان تقسیم جبل لبنان به چند قاثمقام را درک و در آنها سهمی به سزا ایفا کرد. وی کتـاب  
رغم این  ار تدوین کرد. بهسالشم ۀدر سه بخش و به شیو اخبار االعیان فی جبل لبنانخویش را با نام 

جغرافیا، دروزیان، مارونیان و مسلمانانِ  ۀکه بخشهای نخستین و دومِ کتاب اطالعات ارزشمندی دربار
ف تمرکز خویش را بر تببین وقایع مرتبط  لبنان و نیز نسبهایِ بزرگان و مشایخ آنان ارایه کرده، امّا مولّ

اخیـر بـویژه بـه     عثمانی قرار داده است و بخش ۀن در دوربه مُقطَعان و خاندانهایِ حاکم بر جبل لبنا
م کـه مولّـف در   1859 -1820/  ه1276 -1236حوادث سـالهای   ۀهای مهمّی دربار دلیل ارایه آگاهی

اخبـار   نماید (بستانی، مقدمـه  همیّت میخود اعتماد و تکیه کرده، بسیار حایز ا» سَمع و عَیانِ«آنها به 
  .ج، د) ، ب،االعیان فی جبل لبنان

کتـاب تـاریخ االمیـر    صفدی از مقرّبان و معتمدان امیر فخرالدین معنی دوم بود و در تاریخش که بـه   .2
نامبردار شده، به تدوین اخباری که  لبنان فی عهد االمیر فخرالدین المعنی الثانییا  فخرالدین المعنی

 .از راویان ثقه شنیده بود، پرداخت در این دوره شاهد آن بود و در برخی از آنها نیز شرکت داشت و یا
وقـایع سـالهای    ۀآید آن را به اشارت و خواسـتِ امیـر فخرالـدین، دربـار     چنانچه از مقدمه کتاب برمی

م نوشته است و به علّت گزارش مناسبات امیـر بـا پاشـاهای عثمـانی     1624 -1612/  ه1034–1021
بسیاری از مسایل این دوره یای پنهان و آشکار اشاره به زوا ای و حکومتی و نیز شام، درگیریهای طایفه

 .)3، ح، ط، ی، تاریخ االمیر فخرالدین المعنی نماید (رستم و بستانی، مقدمه ارزشمند می
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هجری/ سیزدهم  ۀ، خوری منصور حتونی (متوفّی سد2م)1823-1756/ ه1170-1239(
 ۀکه خود در زمر 4م)1871- 1800/ ه1288- 1215(ناصیف یازجی و 3نوزدهم میالدی)

                                                                                                                                        
اسکندر بن یعقوب ابکاریوس فردی ارمنی االصل است که در بیروت زاده شد. وی که زمان تولّدش بر  .1

نوادر الزمان فـی وقـایع   وریه درک کرد و از این رو، کتابش ابراهیم پاشا را در س ۀما معلوم نیست، دور
دوازدهـم   ۀبه دلیل اشتمال بر تاریخ لبنان و بالد شام در ابتدای هیجـدهم مـیالدی/ سـد    جبل لبنان

ششم نوزدهم میالدی/ سیزدهم هجری حایز اهمیّت است، بویژه آن که یک فصل  ۀهجری تا پایان ده
لبنان از قبیل دینـی، اجتمـاعی و  قـومی و حتّـی چگـونگی نفـوذ       جوانب مناطق جبلِ  ۀکامل به هم

مصریان و دول استعماری اروپایی به شام و لبنان و پیامدهای آن برای حکومت عثمانی اختصاص دارد 
تـا   1123نبـرد عـین دارا در    ۀو به مهمتـرین مسـایل چـالش برانگیـزِ عثمانیـان در لبنـان در فاصـل       

نوادر الزمان فـی وقـایع جبـل     ، مقدمهابراهیم سمک(پرداخته است  م نیز1861تا  1711.ق/  ه1278
 .)13 -12، 7 -5، لبنان

الـدر المرصـوف   در اثر تک نگاری خویش بـا عنـوان    عثمانی است؛ وی ۀ. مُنَیّر از مورخان مسیحیِ پُر کارِ دور2
م 1807 - 1697.ق/  ه1222- 1109جبل شوف در فواصـل سـالهای    ، اوضاع مناطق مختلفِفی تاریخ الشوف
امیر بشیر اول شهابی تا امیر بشیر دوم شـهابی را گـزارش کـرده اسـت؛ تـدقیق حـوادث و        ۀیعنی وقایع دور

هـای خـود و شـاهدان عینـیِ      های مبتنی بر دیده تکّا بر آگاهیاخبار، ایجاز، اسلوب ساده و نیکوی نگارش و ا
 ).  10، 7- 5، خ الشوفالدر المرصوف فی تاری ثقه، از ممیّزات این کتاب است (مقدمه

نبذه تاریخیّـه  از تاریخ والدت و وفات حتونی اطالعی در دست نیست؛ از تاریخ اتمام تالیف کتاب وی،  .3
سـیزدهم هجـری/ نـوزدهم     ۀه، او در سداتفاق افتاد م1884/  ه1302در ، که فی المقاطعه الکسروانیّه

هـای   مارونیـان در دوره  ۀم بـویژه دربـار  منـابع مهـ   ۀدر زمر . اثر حتونیکرده است زندگی می میالدی
یـز  داوودپاشا در جبـل عامـل، کسـروان و ن    ۀدر دور» متصرفیّه«معنیان و شهابیان تا زمان وضع قانون 

خ و اشاره به منابع م شوف و پیامدهای آن به شمار می ورد اسـتفاده و نیـز   رود و صداقت و تواضع مورّ
نبذه تاریخیّه فی المقاطعه مقدمه ر ارزش کتاب افزوده است (ها به هنگام گزارش وقایع ب تکیّه بر دیده
 ).326-11، 8-7، الکسروانیّه

ای دانشور پرورش یافت. وی افزون بر عالقمنـدی بـه علـوم     یازجی در کفرشیمازاده شد و در خانواده .4
یان را درک شـهاب  ۀمختلف و داشتن تالیفاتی در این باره، به تاریخ نیز توجّـه و اهتمـام داشـت. او دور   

ای که  ساله 12دورۀ را در رساله تاریخیه فی احوال جبل لبنان االقطاعی  کرد و کتاب خویش با عنوان
 ۀبه یقین، این رساله منبعی مهـم دربـار   .در خدمت امیر بشیر دوم شهابی بود، به رشته تحریر درآورد

 -قطِـع و حـاکم، اعتقـادات دینـی    مرسومِ مکاتبات، عاداتِ مُجامَله، خانـدانهای مُ  ۀآداب و رسوم، شیو
جبل لبنان از قبیل قیسی، یمنی، جنبالطی، یزبکـی   ۀدینیِ جامع -مذهبی و تقسیمات مختلف قومی
عثمـانی از   ۀرو، بعدها مورخان دور رود. از این یان آنان به شمار میو جز آن و جایگاه امیر شهابی در م

از آن اقتبـاس کردنـد    دوانی القطـوف علوف در و عیسی اسکندر مَ تاریخ جودتجمله، جودت پاشا در 
 ) .9 -7، رساله تاریخیه فی احوال جبل لبنان االقطاعی (غنام و باشا، مقدمه



 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ ومسپنجاه و ، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   284

تاریخ االمراء و نیز عثمانی بودند  ۀمورخانِ و شاهدان عینی وقایع شام در دور
های اینان که دروزی یا  یادداشتهای تاریخی و  داده .تدوین شده است ،1الشهابیین

رو، بسیاری از  مارونی بوده و اغلب در دستگاههای حکومتی حضور داشته و از این
منازعات دروزیان و مارونیان و یا مهاجرتهای آنان و دیگر حوادث این دوره را به چشم 

  عثمانی است. دورۀ ترین منابع تاریخ تحوالت شوف در  اند، از مهم دیده
 دهم ۀاوضاع شوف از آغاز تا سد ۀگزارشی اجمالی دربار ۀئضمن ارا ،حاضر در مقالۀ

 منابع فوق و دیگر منابع معتبر، به این سواالت پاسخ خواهد داد: ۀبر پای ق،
های یازدهم تا  یان و مارونیان شوف در فواصل سدهشورشهای دروز سببـ 1

 چهاردهم ق چه بود؟ 
 ؟ در پیش گرفتندهایی  بر شوف چه سیاست ۀ خویشها برای ابقایِ سلط ـ عثمانی2
  چه پیامدهایی برای شوف در پی داشت؟ ها عثمانی ۀسلطـ 3

  
  تحقیق ۀپیشین
در یک و نیم ستون، از  2،دایره المعارف اسالمقَیس فیرو در  ۀنگاشت» Al-Shuf« ۀمقال

ای سیاسته ۀهای تاریخی به دست داده است. دربار در دورهشهرستان شوف توصیفی گذرا 
مختلف عثمانیان برای سلطه بر شوف و علل و پیامدهای آن، پژوهشی مستقل صورت 

اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ سوریه و  ۀنگرفته است، امّا مطالعات انجام شده دربار
های  های نهم تا سیزدهم ق/ پانزدهم تا نوزدهم م آگاهی لبنان به ویژه جبل عامل در سده

 : کتابشناسی آخر مقاله). ـ دهند (نک به دست میمفیدی در این زمینه 
  

                                                                                                                                        
اثری تاریخی است که به قلم یکی از امرای شهابی حاکم بـر وادی التّـیم بـه رشـته      خطّی ۀنسخ این .1

خ اطّالعی د  ۀر دست نیست، جز این که این اثر را در دورتحریر درآمده است. از تاریخ تولّد و وفات مورّ
سیزدهم هجری تدوین کرده و ظاهراً کتابش به دلیل دسترسی به برخی اسناد  ۀامارتش یعنی در سد
گمان به علّت  شهابیان است و بیتاریخ  ۀای دربار نماید. این اثر که تک نگاشته می و مدارک بسیار مهم

ن از ابتدای سکونت در وادی التیم، حـوران، شـوف و لبنـان تـا     پرداختن به نسب نامه و تاریخ شهابیا
. دکتر سلیم حسن هشی پس از تصحیح، کتاب را بسیار اهمیّت داردم 1836/  ه1252حوادث سالهای 

 .)210 -1، تاریخ االمراء الشهابیین(مقدمه کرده است چاپ 
2. See: Firro, Kais, (1997). EI2, s.v, “Al- Shuf”, v.9, p.494. 
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  ممالیک ۀحدود جغرافیایی و پیشینۀ تاریخی شوف از سدة نخست ق تا دور
اطّالع دقیقی در دست نیست. افزون ریزی و بانیان اصلی آن  زمان پی، شوف وجه تسمیۀاز 

/ پنجم ق ۀسد منابع متقدّم اسالمی از زمان و چگونگی فتح شوف نیز تا اوایل بر این،
م) 1871ق/ 1288یازجی (متوفّی  نوشتۀ اساسبر .اند یازدهم م اطّالعی به دست نداده

 12همراه قبایل عربِ تنوخی یعنی، بنی شُوَیزان مهاجرت یکی از  ، روایت ازنخستین بار
نماید که  چنین میم، 820ق/ 205قبیله از شمال دمشق و استقرار در جبل شوف در 

گردد. بعقلین، ظاهراً نخستین جایی بود که  ۀ سوم ق/ نهم م بازمیه سدباین شهر تاریخ 
ا یکی از دو بخش شوف به نام در شوف ساختند و آبادان کردند. بعده بنی شُوَیزان ۀقبیل

، 11یازجی، : ـ نکبه شوفِ سُوَیجانی/ شُوَیزانی با مرکزیت بعقلین نامبردار شد (آنان 
یید گزارش یازجی أ) نیز در تم15/ ق9 ۀوفّی سدصالح بن یحیی (مت ).3، 2پاورقی 

بنی  نخستین قبیله تنوخی که در شوف استقرار یافتند، از موطن یکی از بزرگان ۀدربار
م یاد کرده است 1027.ق/  ه418در  1و حاکمیت او بر اَلبیرَه/ بیرجک در شوف شُوَیزان

  ).53؛ نیز نایف، ص 41صالح بن یحیی، ص (
 -297 :ـ فاطمیان (حک ۀشوف دست کم تا دورآید،  ی متاخّر برمیگزارشها ای از پاره

های شیعیان اسماعیلی بود، امّا ترکیب جمعیّتی  )، یکی از خاستگاهم1169-968/ق567
 ۀنخست صلیبیان در سد ۀحمل ۀدروزیان در شام در آستان ۀآن در پیِ تبلیغات گسترد

). 18، 15، تاریخ لبنان الحدیث، صلیبی؛ 11: همو، ـ (نکپنجم، به دروزی تغییر یافت 
ق/ 923-648 :ـ مملوکی (حک ۀجغرافیایی شوف در این دوره تا پایان دور ۀمحدود
شده  ه، جبَل کِسرَوان را نیز شامل میم)، نقاط جنوبیِ جبل لبنان از جمل1517- 1250

که ضمن اشاره به تقسیمات جبل لبنان، شوف را در  317؛ قس: بولس، Ibidاست (فیرو، 
  مملوکی در آخر مقاله). ۀشوف در دور ۀ: نقش ـ خش میانیِ آن ذکر کرده است؛ نیز نکب

 :بسیار است برخالف قرون نخستین اسالمی،ق  6ۀ شوف از سد ۀاطّالعات ما دربار
در  خود ۀقبیل همراهبن ربیعه ایوبی، جدّ خاندان مَعن،  عنمَ امیرگزارشی،  براساس

سلجوقی برای ساماندهی حمالت به مواضع صلیبیان م به فرمان طُغتَکین 1120ق/ 514
ای در  بر بلندای تپّه ،وی شوف را .در شهرهای ساحلیِ دریای مدیترانه، به شوف کوچید

بدین هدف که از آنجا بر مناطق واقع  ـ مقرّ حکّام محلّیِ دروزیِ تَنوخی ـ نزدیکی عَبیّه
جنوب شرقیِ لبنان اشراف داشت، در میان رود صفاء تا باروک در ساحل مدیترانه و نیز 

                                                                                                                                        
 .در شوفشهری کوچک در نزدیکی مَجدَل المعوش  .1
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برگزید و با هم پیمانی با امیر بُحتَر تَنوخی، امرای اَلغرب، حمالتی را ضدّ صلیبیان 
هایی ساختند که  و قبیله اش در نزدیکی عَبیه خانهسامان داد. تَنوخیان برای امیر مَعنی 

یان و مرکز شوف جمعیت به شهر بَعقلین متّصل و همانجا مقرّ معن افزایشتدریج با  به
حسن جوار و کرم  ۀ. در سایخواندند» جبل شوف«نیز را شد و کوهِ در نزدیکی آن 

، شماری از ساکنان دمشق، حوران، حلب و شهرهای دیگر اطراف جبال لبنان عنامیرمَ
جستند، به شوف گریخته،  یره شده بودند و پناهگاهی امن میکه امیران صلیبی بر آن چ

و القسم  187، القسم الثانی/ 1، ج1970شدیاق، (ساکن شدند در کنف حمایت آنان 
  .)23-21احدب،  :ـ نک ؛ نیز235الثالث/ 

اتابکان زنگی نیز محلّ ساماندهی حمالت خاندان مَعنی با قبایل هم ۀ شوف در دور
ق/ 569پیمان، ضدّ صلیبیان بود؛ چنانکه، امیر یونس معنی به کمک امرای شهابی در 

  ). 46/ 1شدیاق، :  ـ (نکاط متصرّفی شوف را از صلیبیان بازپس گرفت م برخی از نق1173
جبل  ـ ممالیک پس از سلطه بر شام، آنجا را به سه بخش اداریِ نخست، طرابلس

الشوف  ـ جبل کسروان، اَلمَتن و اَلغرب و سوم، صیدون (صیدا) ـ لبنان، دوم، دمشق
 ،1ای در میان کاخها خانهقس: صلیبی، ؛ Ibidفیرو، : ـ نک ؛ نیز228عمری، (تقسیم کردند 

شوف در پیِ فشارهای سالطین مملوکی بر شیعیان  ۀکه بسیاری از سکن ). به رغم این65
 ،رهایی یا با هدف نزدیکی بدانان ناگزیر مذهب تسنّن برگزیدندۀ هفتم، برای در سد

ند، بلکه در گرویدو به مذهب اخیر ن ندطوایفِ دروزیِ اقطاع دارِ بُحتر نه تنها مقاومت کرد
مواضع بر پرچم حکومت سنّی مذهبِ ممالیک بارها از دژهای کوهستانیِ شوف زیر

استفاده از قدرت محلّی آنان بر این با و حتّی سالطین مملوکی  یورش بردندصلیبیان 
شوف را به عنوان  برانگیخت ومنطقه سیطره یافتند؛ امری که شگفتی حکّام دمشق را 

تاریخ : صلیبی، ـ ؛ نیز نک3ان بحتر باقی گذاشت (صالح بن یحیی، اقطاع در دست خاند
   .)33، 19- 16 لبنان الحدیث،

م) نخستین بار در 1257- 1250ق/655 - 648ک ترکمانی (حک: سلطان مُعز آیب
م شوف و دیگر نقاط جبل در جنوب لبنان را به یکی از امرایِ بحتری خود 1256ق/654

م 1293ق/ 693داد  و سلطان منصور قالون نیز در  به نام سعدالدین خضر حجی اقطاع
). با 57، 56لشکر در شوف برگزید (صالح بن یحیی، » مُقدّم«امیری بحتری را به عنوان 

 یافتند میصلیبیان تفوّق که افتاد  اتّفاق می :این همه، همیشه فتح از آنِ امرای بحتر نبود

                                                                                                                                        
1. A House of Mansions  
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م در روزگار ملک ناصر 1302/ ق702چنانکه در سال  ؛کردند می و از آنان کشتارها
مملوکی به قبایل بنی شُوَیزان و بنی عدس که در نزدیکی رود دامور به زراعت اشتغال 

  ).95یا به اسارت بردند (همو،  ندداشتند، حمله بردند و بسیاری را کشت
 

  سیاستهای تفرقه انگیز عثمانیان در شوف 
) که نخستین بار از اَشواف (ج 934، 927/ 2ق، 926حمزه بن سِباط (متوفّی نوشتۀ از 

عثمانیان از نظر داخلی به دو  ۀآید که شوف در دور برمی چنین ق دهم ۀشوف) در سد
مشتمل بر  ،(سُوَیجانی) با مرکزیّت بعقلین غربینخست، بخش  :بخش تقسیم شد

بخشهای بِقاع غربی، جبل رَیحان، خَرنوب، تُفاح و جِزین و بزرگترین شهر شوف، 
) با مرکزیّت مختاره و یطیحَحَیثی/ ( شرقی، در آن قرار داشته است. دوم، دیرالقمر
بندی داشته است؛ چه، براساس  تقسیمای در این  کننده نقش تعیینرود باروک ظاهراً 
عربِ بنی شُوَیزان  ۀقبیلشوف سُوَیجانی در پیِ مهاجرت  ق)1288ازجی (متوفّی ی نوشتۀ

وجود داشته و  ق3 ۀدر سددمشق بدانجا، دست کم عرب از شمال قبیلۀ  12همراهیِ با 
 ۀکه به نام و تدقیقِ محدود . حال آناستنیز تصحیف شُوَیزان  سُوَیجاننام رو،  از این

ه شده و آنجا را مشتمل بر اشار ق10نخستین بار در اواخر قرن  ،شوف حَیثی
که به شکل  اند الشوف تا سلسله جبال نیحا دانستههای واقع در میان معاصر سرزمین
، از تحوّالت رود باروک و رسیده است. با این همه امتداد یافته به نظر می یطه)(حَدیواری 
های آن، علل این تحوّالت یا نقش والیانِ عثمانی در این امر، اطّالعی در دست  شاخابه

؛ 84 ،71ابکاریوس، : ـ نیز نک ؛1/30شدیاق،  ؛12 و ص 3پانویس ، 11 ازجی،ینیست (
  ).Ibidرو، قس: فی

 ـ م، نایب السلطنة مملوکی دمشق1515ق/ 921در به شام در پیِ حمالت عثمانیان 
م) برای 1516- 1506ق/ 922 - 912(حک: مَعنی  از فخرالدین عثمانِ اول ـ امیر غزّالی

ق استمداد جست.  منابع از اجابت در نبرد با سلطان سلیم اول عثمانی در مَرج دابِ
تردید پس از  ، امّا بیبه میان نیامدهفخرالدّین معنی سخنی  درخواست وی از سوی امیر

شکست لشکر ممالیک از عثمانیان که بر اثرِ خیانت برخی سران نظامی اتّفاق افتاد، امیر 
، بدو 1ای فصیح سلطان سلیم فرار کرد و ضمن خطبه فخرالدّین معنی به دمشق نزد

                                                                                                                                        
اللهم اَدِم دوامَ مَن اخترته لِمُلک، و جَعَلَته خلیفـه عهـدک، و سـلطنته    «بدین شرح است:  خطبهمتن  .1

  !طـاهره علی عِبادِک وَ اَرضک، وَ قلدته سنتک و فرضک، ناصر الشریعه النیّره الغَـرّاء، و قائـد االمـه ال   
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خلعت پوشانید و همة امور » ن البرّسلطا«تقرّب جست. از این رو، سلطان بر او با لقب 
ی لشکر آنجا را بدو محوّل کرد. امیر »مُقدّم«مناطق مختلف شام از جمله، شوف و نیز 

سال تثبیت کرد  400فخرالدّین معنی با این اقدام، حکومت معنیان بر شوف را حدود 
   ).740 -738/ 3؛ امیر حیدر احمد شهابی، 238، القسم الثالث/ 1، 1970(شدیاق،

در شام خاندانهای دروزی متنفّذ از جمله، بُحتر، مَعن، بنی جُنبالط، تَلحوق، تنوخی، 
کردند و به دو  و نَکد از دیرباز زندگی می اَرسَالن، عَلَم الدّین، ابی لمع، عبدالملک، عماد

قیسی و  ۀپنج خاندان نخست، از دروزیانِ شاخ .شدند یمنی تقسیم می ـ قیسی ۀدست
دند. اگرچه دروزیانِ قیسی و یمنی از قدیم االیام با یکدیگر رقابت و مابقی یمنی بو
ق/ 1303گزارشهای اسکندر بن یعقوب ابکاریوس (متوفّی بنابر ، امّا 1عداوت داشتند

خ دوره عثمانی، 1885 عثمانیان دستیابی به نقاط مختلف شام و از جمله، شوف م)، مورّ
 خصمانه میان آنان آغاز کردند و به خاندانهای رقابتهایایجاد  ، بااوضاعمهار با هدف را 

   ).50- 45، 15- 11؛ یازجی، 84 -83(ابکاریوس،  2یش مجال قدرت دادندمطیعِ خو
باید م) را 1516-1506ق/ 922- 912اول (حک: حکومت امیر فخرالدّین مَعنی  ۀدور

دهای سرآغاز آبادانی شوف دانست؛ چه، وی با اتّخاذ سیاست تسامح دینی، ایجاد پیون
خانوادگی میان پیروان ادیان و طوایف مختلف و نیز تجمیع اقطاعات متعددِ کوچک در 

: ـ نکاقطاعی واحد در رفع خصومتهایی که عثمانیان محرّک اصلی آن بودند، کوشید (
                                                                                                                                        

سیدنا و ولی نعمتنا امیرالمومنین االمام العادل، و الذکی الفاضل الّذی بیـده اَزّمَـه االمـر بادشـاه، اَدام هللا      "
بقائه و فی العزّ الدائم اَبقاه، و خَلّدَ فی الدّنیا مجده و نعماه، و رفع الی القیامـه طـالع سـعده، و بلّغَـه مامولـه و      

سـند ایـن واقعـه در    ». اء لدوام دولته بالسّعد و التَخلید باَنعم العِزّ و التمهیـد ... آمـین  قصده ... اَعاننا هللا بالدّع
و عـادل اسـماعیل نسـخه ای از آن را در کتـاب خـویش       استمجموعة االرشیف الوطنی در پاریس موجود 

 ).see: Ismail, Histoire du liban du XVIII siècle a nos jours, Paris, 1/ e( حفظ کرده است
آنان بویژه پـس از دسـتیابی    مسلمانان پس از فتح دمشق با شامات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی یافتند. .1

های  متعددی از جمله، شهبا که در دورهپیوندهای خانوادگی برقرار و شهرهای  آنجا ۀبه حوران با سکن
ش و حتّـی  ای خـوی  قبیلـه . با این همه، هم چنـان سـنن   متاخّر مسکنِ شهابیان شد، را نیز بنا کردند

 ۀیمنی را که از حجاز و یمن داشتند، نیز حفـظ کردنـد. از جملـ    -دارِ قیسی بسیاری از منازعات ریشه
دهـم هجـری در وادی    ۀآنان خاندانهای عربِ تنوخیِ جمال الدّین، علم الدین و معن بودند که در سد

ن و آخـری در راس قیسـیان بودنـد    کردند و دو خاندان نخست در راس یمنیا می بعلبک لبنان زندگی
 .)44 -43(بازیلی، 

 راند و وزیر هـر  ی بودند که از ایالت صیدا حکم میوالیانِ شام مطیع و منصوبینِ وزیر حکومت عثمان« .2
 ).84(ابکاریوس،  »کرد! خواست عزل و یا نصب می که را می
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-1506ق/ 993- 922قُرقُماز اولِ مَعنی (حک:  احدب، همانجا). پس از وی، فرزندش،
ۀ رو، عثمانیان راهی برای مداخل ری پدر رفت و از اینتداحکوم ۀم)، نیز بر شیو1585

به دستور یوسف سیف، حاکم عثمانیِ طرابلس، به بنابر این، جستند،  نظامی در شوف می
شماری به کاروان عثمانیان که از مصر عازم شهرِ آستانه بود، قُرقُماز اول را به  ۀحمل ۀبهان

 ۀاز پیامدهای مداخل .کردندو ویران رت سرقت اموالِ خزانه متّهم و شوف را نیز غا
مستقیم حکومت عثمانی در این برهه، آشوبهایی بود که در پیِ رویاروییِ دروزیانِ یمنی 

ۀ م با هدف راندن دروزیانِ قیسی از صحن1585ق/ 993با معنیانِ دروزیِ قیسی در 
رت های جدی وارد کرد؛ چه، آنان نه تنها به قد قدرت صورت گرفت و به شوف آسیب

قوای عثمانی به شوف و قتل امیرقُرقُماز را  ۀدست نیافته، بلکه موجبات تاخت و تازِ دوبار
  ).35-34صلیبی، همان: ؛ 24احدب، : ـ نکبولس، همانجا؛ نیز (آوردند فراهم 
نیان وارد کردند، نتوانستند مع رشکستی که ب ۀها از ثمر رغم این حوادث، یمنی به
قرقماز/ فخرالدین دوم  بود که فخرالدین بن برنیامدهز چندی برداری کنند؛ چه، هنو بهره

م) بر جای پدر نشست و دیگر بار سیادت قیسیان را 1633-1585ق/ 1043-993(حک: 
های مهم در تاریخ شوف دانست؛ چه،  این دوره را باید یکی از دوره .همانجاها)(بازگرداند 

عثمانیان و تشکیل امارت ۀ یر سلطیعنی آزادی لبنان از ز خویش، وی برای تحقق آرزوی
قومی  ـ لبنان بزرگ، سیاست خود را بر اساس امنیّت، شکوفایی اقتصادی و تسامح دینی

ای از رونق و آبادانی را تجربه  در پیِ اقدامات وی دیگر بار دورهرو، شوف  قرار داد و از این
بنان را از چنگ کرد. وی مناطق غربی، شرقی، جنوبی و حتّی برخی از نواحی شمالی ل

هایی در  با ساماندهیِ برید، بنای قلعهو به شوف ملحق کرد و در آورد پاشاهای عثمانی 
شوف و نیز انعقاد قراردادهایی تجاری با شماری از کشورهای اروپایی از جمله، اسپانیا، 

ثبات و موجب م 1617-1614ق/ 1027-1023ه توسکانی در اثنای سالهای فرانسه و شا
). در پی این اقدامات و 52- 51تصادی در شوف گردید (بازیلی، نیز شکوفایی اق امنیّت و

ای از مسیحیانِ مارونی از شمال لبنان به  امیر، موج گستردهقومیِ  ـ نیز تسامح دینی
با دروزیانِ آنجا متّحد  ند وجنوب و از جمله، شوف که دروزی نشین بود، مهاجرت کرد

سبب  ،ن و سلطة فخرالدین بر سراسر نقاط جبل لبنانمارونیا ـ شدند. اتحاد دروزیان
مختاری سیاسی در شوف در ضدّیت با عثمانیان بیاندیشد و این خودگردید که وی به 

مهم، در سفری به ایتالیا، ضمن انعقاد قرارداد محرمانة نظامی با شاه توسکانی فردیناند 
بولس،  :ـ نکنیز ؛ 241-208صفدی،  ؛251-1/249، 1970شدیاق، (اول فراهم شد 
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سبب ). دیری نپایید که شوف به 459- 456، 453، لبنان فی التاریخ؛ حتّی، 326 - 322
و  افتاد رونقاز آگاهی عثمانیان از اقدامات اخیر فخرالدین دیگر بار ناامن شد و 

امنیت شوف حفظ امیر یونس که به نیابت از پدرش، فخرالدّین دوم، برای  های کوشش
ثمر ماند. چه، پاشای عثمانی دمشق از دو سو شوف را در تنگنا قرار  بی شده بود، گماشته

نخست، از طریق ایجاد ائتالف میان امرای رقیبِ اقطاع دارِ آل حرفوش با  ه بود:داد
 آنهاشیعیانِ جبلِ لبنان ضدّ معنیان و جلوگیری از کشاورزی ساکنان شوف بر اراضی 

نظامی پاشای  ۀترِ حمل ) و ضربۀ سهمگین135احدب، ؛ 53- 52بازیلی، ؛ 2/87(شدیاق، 
م که 1614- 1613/ ق1023- 1022شوف طی سالهای عثمانیِ دمشق به روستاهای 

؛ 61-2/59آن را به دنبال داشت (شدیاق،  قتل، غارت و سوزاندن بخشهای مختلف
ف،   ق/1043). حکومت عثمانی دو دهه بعد نیز در 95- 94؛ احدب، 55-51مجهول المولّ

هدف انتقام از فخرالدین و ضربه به جایگاه شوف، عالوه بر انتقال مرکزیّت آن  م، با1633
از بَعقلین به دیر القمر، به سلطة فخرالدّین بر شوف پایان داد و حکومت جانشیانش را 

صفدی، ؛ 294-1/289، 1970شدیاق، (کرد  منحصر نیز به بخش کوچکی از شوف
ف، همانج ؛249- 244، 241- 208 لبنان فی : حتّی، ـ نیز نک ؛68-65اها، مجهول المولّ

  ).459، التاریخ
هفت  پس از سقوط فخرالدّین تا روی کار آمدن شهابیان، شوف و سراسر لبنان حدود

های ناشی از سیاست عثمانیان برای ایجاد درگیری  دهه دستخوش ناامنی و آشفتگی
و مارونی با  میان طوایف مختلف دروزی از جمله مَعنی و نیز طوایف مختلف شیعه

چه، در پی  .)469-468ـ : حتّی، همان، ؛ نیز نک117، 115-2/113شدیاق، یکدیگر بود (
و به  دادندتغییر موضع خویش را سقوط فخرالدّین، عثمانیان برای انتقام از آل مَعنی، 

حمایت از امارت علی عَلَم الدّین، دشمن مَعنیان و رئیس دروزیان یمنی، برخاستند و 
برای تفوّق بر قیسیان و در نتیجه سلطه داد دیگر بار فرصتی به دروزیان یمنی این امر 

هنگام میان آل عَلَم الدّین با  دروزیان یمنی ناپایدار بود و زود ۀبر شوف. با این همه، غلب
(امیر حیدر  کشیددو سال طول  حدودخانگی درگرفت که  یجنگ ،دروزیان قیسی

). سرانجام، آنان با توافق با امیر مُلحم بن 295، 1/294، 1970؛ شدیاق، 7-2/3شهابی، 
م) برای جانشینی علی 1658 - 1635ق/ 1069- 1045ۀ فخرالدین (حک: یونس، برادرزاد

م) 1697- 1658ق/ 1109-1069ان پس احمد بن مُلحِم (حک: عَلَم الدّین در شوف و ز
ر ملحم نقشی ظاهراً امی .به شوف بازگرداندند به صورت موقتآرامش و امنیّت را 



  291  اجتماعی -ها برای سلطه بر شوف: پیامدهای سیاسی سیاستهای عثمانی

چشمگیر در اختالف افکنی میان دروزیان و تضعیف قدرت آنان داشت و حتّی فرزندانش را 
کرد. از این رو، با گذشت ایّام، بسیاری از امرا، به ویژه  می در گروش به مارونیان تشویق

امیر دورۀ شهابیان به مسیحیّت گرویده بودند. به رغم اینکه سیادت قیسیان در شوف در 
 - 54م و پسرش امیر احمد تثبیت شد، امّا یمنیان نیز هم چنان قدرتمند بودند (بازیلی، ملح
). با این همه، قدرت اصلی شوف نه در دست طوایف دروزی، بلکه در قبضة حکومت 56

زدند.  می های دروزیان یمنی با قیسی را دامن همواره خصومتها میان تیرهعثمانی بود و آنان 
است در این دوران، جنگ داخلی میان طوایف دروزی، غارت، کشتار و از پیامدهای این سی

شدیاق، ؛ 5- 2/3امیر حیدر شهابی، (در نتیجه نابودی قسمتی از جمعیت شوف بود 
  ).41 - 40، 35حتّی، همانجاها؛ صلیبی، همان، نکـ : همانجاها؛ نیز 

  
  مهاجرتِ اجباری دروزیان از شوف و اسکان مارونیان در آنجا 

م قدرت را از معنیان ستاندند، امّا دروزیان 1697ق/ 1109که سرانجام، شهابیان در با این
 براییمنی هم چنان در شوف قدرت داشتند و از میان آنان، آل علم الدّین خود را 

) و از صلیبی، همانجانکـ : نیز ؛ 5/ 2حیدر شهابی، (امیر نددانست می بیشتر محقامارت 
یمنی به زعامت آل علم الدّین با قیسیان در شوف ادامه این رو، درگیریهای دروزیان 

م) بر 1705-1697ق/ 1118-1109امیر بشیر اول شهابی (حک:  تا این که ،یافت
ر (متوفّی های  نوشتهاز  .مَعنیان، دست یافتدورۀ دیرالقمر، آخرین پایتخت شوف در  مُنَیِّ

آید  برمیچنین ر اول، م) دربارة نقش مشایخ شوف در انتخاب امیر بشی1823ق/ 1239
که محدودة مرزهای شوف در پیِ هم پیمانی و مساعدت پاشای صیدا و طرابلس با امیر 

در شمار آمد بشیر اول شهابی گسترش یافت و از این رو، از مناطق بسیار مهمّ شام 
ر، ( قدرت امیر بشیر اول  افزایش). با این همه، 1045/ 4؛ امیر حیدر شهابی، 12- 11مُنَیِّ

و  نداشتثیر چندانی أمناقشات دروزیان تختم وی نیز در  ۀگسترش حدود تحت سلطو 
این بار به رهبری آل حَمّاده همچنان تا مدّتها آنجا را  ،دیگر بار شورشهای دروزیانِ یمنی

از پرداخت مالیاتهای مُقرّرِ  شوریدند وبر والیِ انتصابی بَترون و بالد جِبَیل  :ناآرام ساخت
حیدر شهابی، (امیرباز زدند سرهابیان به عنوان نمایندگان حکومت عثمانی، سلطانی به ش

  ).308 -307/ 1سوید، نکـ : ؛ نیز 9 - 5/ 2
زندش امیر حیدر شهابی (حک: پس از مرگ امیر بشیر اول، امارت شوف به فر

سبب به  ،م) منتقل شد، امّا اوضاع شوف در این دوره نیز1730- 1706ق/ 1143- 1118
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قیسی هم چنان ناآرام بود و یمنیان حکومت شهابیان را به شوف و  ـ یمنیدرگیریهای 
دروزیانِ یمنی در این دوره  .)14-1/8(امیر حیدر احمد شهابی،  منحصر کردندتوابع آن 

به رهبری امیر یوسف عَلَم الدین و همراهی شخصی به نام شیخ محمود ابوهَرموش در 
نیدند و قوای آنان در مقابل امیر حیدر و م شوف را به هرج و مرج کشا1709ق/ 1121

به عزل امیر حیدر شهابی از  سرانجام کار .به جنگ ایستادنداو، هم پیمانانانِ قیسی 
با  کشید.امارت شوف و فرار وی به کِسروان و تسلیم حکومت به امیر یوسف عَلَم الدّین 

نپایید که والی مستعجل بود و دیری دولت این همه، امارت امیر یوسف بر شوف نیز 
/ 4(همو، جای وی گماشت  رعثمانی صیدا او را عزل کرد و ابوهرموش را با لقب پاشا ب

ر،؛ 1050- 1049 ف، ؛ مجهول16-14مُنَیِّ ). محمودپاشا 329بولس، نکـ : ؛ نیز 97- 92المولّ
و حمایت والی صیدا بر شوف حکم راند، امّا خویش ابوهَرموش به یاری هم پیمانان یمنی 

 .رد عین دارا (عیندارَه) از امیر حیدر شهابی شکست خورد و شوف را از دست داددر نب
نبرد عَین دارا برای دو خاندان سیاسی دروزی یمنی و قیسی در امارت بر شوف و جبل 
عامل نتایج سرنوشت سازی به دنبال داشت؛ چه، امیر حیدر شهابی پس از این پیروزی و 

و اقطاعات را صرفاً به پدید آورد ساختار قدرت  سلطه بر شوف، تغییراتی اساسی در
قیسیِ هم پیمان خود و نیز به خاندانهای مسیحی که او را در نبرد یاری های  خانواده

ها را از قدرت بر مناطق مختلف شوف و جبل عامل  دادند، اختصاص داد و دست یمنی
این پس بود که وی ) از 62-59بازیلی، ؛ 15-1/9د شهابی، کوتاه ساخت (امیر حیدر احم

توانست امنیت را به شوف بازگردانَد و محدودة شوف را به کِسِروان گسترش دَهَد. به 
مُلتَزِم بالد شوف و «عبارت اقدامات اخیر امیر حیدر، از این پس امیر شهابی با سبب 

ر، 49 -48شد (یازجی،  می از دیگر امرا متمایز» کِسِروان وصالح، ابنکـ : ؛ نیز 16 -15؛ مُنَیِّ
  ).37-36صلیبی، همان، ؛ 310 -309/ 1؛ سوید، 52- 51، 47 -46

م) 1745-1732/ ق1158 -1145امیر مُلحِم بن حیدر شهابی (حک: دورۀ شوف از 
م) بر اثر چرخش 1788-1770/ق1203- 1184امیر یوسف (حک:  فرزندشدورۀ تا 

ل گردید؛ یبدتان برای عقب راندنِ دروزی جاییسیاست عثمانیان به نفع مارونیان، به 
 ق/1194جایگزینی مارونیان در شوف، در  برایملحم ناگزیر شد  بن امیریوسفچه، 

و شماری از آنان را به مهاجرت از شوف وادارد.  کندم عرصه را بر دروزیان تنگ 1780
به دنبال این اقدام، نه تنها شهابیانی که صرفاً مارونی و مطیع بودند، بر مناصب مهمِّ 

ر، نکـ : افتند (شوف دست ی )، بلکه شمار آنان در شوف رو به 64-63بازیلی، ؛ 44-18مُنَیِّ
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شهابیان و در واقع حکومت عثمانی،  ۀمارونیان در مقابلِ حمایتهای گستردنهاد. افزایش 
تدریج به بزرگترین  و بهتجاری با اروپا و از جمله دولت فرانسه برقرار کردند  ۀروابط حسن

نکـ : ؛ نیز 149 -1/29امیرحیدر احمد شهابی، (و لبنان بدل شدند  تجّارِ حریر در شوف
تاریخ فیرو،  ؛41- 39، تاریخ لبنان الحدیثهمو، ؛ 67، 1ای در میان کاخها خانهصلیبی، 
  ).494/ 9 ،3دایره المعارف اسالمهمو، ؛ 53، 2دروزیان

 - 1789ق/ 1256 -1203پس از امیر یوسف بن ملحم، امیر بشیر دوم شهابی (حک: 
حملة جزّارپاشا در نخستین سالهای  سببم) به امارت شوف دست یافت، امّا به 1840

فرصت نیافت اوضاع را به سامان و آرام کند، به گونه ای که ناگزیر  ،حکومتش به شوف
دیری نپایید که امیر با این همه، م آنجا را به سوی حوران ترک گفت. 1790ق/1205در 

ی، امیر حیدر احمد شهاب(درتش را احیا کرد و بدانجا بازگشت جزّارپاشا را عقب راند و ق
ر، 165 - 159/ 1 افزون بر این، وی  .)Ibid، 4تاریخ دروزیانفیرو، نکـ : نیز ؛ 9 - 88؛ مُنَیِّ

شبه شماری از دروزیان، مارونیان و نیز اهل سنّت را که در پیِ رهایی از ستم وهابیان از 
 ، امّام در شوف جای و پناه داد1811ق/ 1226در  به شام گریخته بودند، یعربجزیرۀ 

 ،اجرای اوامر حکومت عثمانی جهتدیگر اسالف خویش و در فراموش نکرد که همچون 
 - 3/571امیر حیدر احمد شهابی، د (هترجیح ددینی  ـ بر دیگر فِرَقِ قومیمارونیان را 

ین اقدام، بسیاری از . به دنبال ا)55- 54، تاریخ لبنان الحدیثصلیبی، نکـ : ؛ نیز 573
مارونیان از دمشق و شمال لبنان به شوف روی آوردند و زودهنگام بر اوضاع اقتصادی و 

امیر بشیر حدود شوف را به سراسر جبل لبنان از  ،. پس از آناجتماعی شوف غلبه یافتند
جمله کسروان، جُبَیل، بَترون و جباه بشاری/ بشری گسترش داد و از این رو، در این 

تغییر ترکیب جمعیّتی شوف از  .شد می ره امیرِ شوف بر امیر سراسر جبل لبنان اطالقدو
دروزی به مارونی و تقویت موقعیّتِ سیاسیِ کلیسایِ مارونی آنجا، افزایش تجارت اروپا 

تثبیت قدرت  حاکی ازبا جبل لبنان و حمایت جَزّار پاشا و ابراهیم پاشا از بشیر دوم، 
سیزدهم و اهمیت شوف است. با این همه، این اقدامات بر  ۀامیر بشیر دوم در سد

سای ؤبه رهبری شیخ بشیر جُنبَالط، از رم 1825ق/ 1241گران آمده، در  دروزیانِ شوف
). امیر بشیر دوم با بهره 35 /2 دروزیِ جُنبالطی، به شورشی بزرگ دست زدند (تشرشل،

                                                                                                                                        
1. A House of Mansions  
2. A History of the Druzes 
3. EI2 
4. A History of the Druzes 
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قمع کرد که به تضعیف جایگاه جویی از حمایت ها و قوای مارونیان، آنان را قلع و 
ف، (دروزیان در شوف انجامید  ؛ حتّی، Ibidفیرو، نکـ :  ؛ نیز200-199مجهول المولّ

  ).  Ibid ،58صلیبی، ؛ 215 -214، مختصر تاریخ لبنان
محمد  امیر بشیر دوم هم چنان ناآرام ماند؛ چه،سالهای واپسین حکومت  شوف در

 -1222با سلطان محمود دوم عثمانی (حک:  اختالف سببعلی پاشا، خدیو مصر، به 
م طی 1840 -1832ق /1256  - 1248سالهای  ۀم)، در فاصل1839 -1807ق/ 1255

م، به فرماندهی 1835ق/ 1251م و دیگری در 1832ق/ 1248دو حملة نظامی، یکی در 
قدرت  ،شام و لبنان و در پی آن شوف را نیز اشغال کرد و در نتیجه ،پسرش ابراهیم پاشا

امیر حیدر (شهابیان بر شوف از دست رفت و موقعیت عثمانیان نیز در آنجا متزلزل شد 
ف، 871- 863/ 3احمد شهابی،  ، 57 صلیبی، همان،نکـ : ؛ نیز 207 - 202؛ مجهول المولّ

م قوای دولت انگلیس 1840ق/1256). این وضع ادامه داشت تا این که در 63، 60 -59
ۀ شوف را به بشیر ادار ند وی ابراهیم پاشا را عقب راندبا مساعدت عثمانیان نیروی نظام

مجدّد عثمانیان بر  ۀم) سپردند که به سلط1842- 1840ق/ 1258- 1256سوم (حک: 
امیر  .)526، لبنان فی التاریخ؛ حتّی، 77-74صلیبی، همان، نکـ : (گردید منجر شوف 

فاهم کرده، آلت بشیر سوم دین مسیحی گزیده بود و با عثمانیان و دولت انگلیس ت
. )215، صر تاریخ لبنانمختهمو، (شان بود ای اجرای سیاستهای استعماری دردست آنان 

ابجایی قدرت در شوف، به منازعات فرقه ای میان دروزیان و مارونیان پایان جرو،  از این
نخستین تحرّک «وقوع حادثه ای که بعدها به  سببم به 1841ق/ 1257نداد و حتّی در 

فردی مارونی از ساکنان : ، بر شدّت آن افزوده شدشهرت یافت» نخستین ۀیا فتن
دروزی از آل ابی  ای انوادهخدیرالقمر در عوضِ خراجِ بَعقلین، پابندی گران قیمت را از 

را نَکد به زور ستاند که اعتراض و تحریک دروزیان و همراهی آل جُنبَالط و عِماد با آنان 
ر، مقرّ مارونیان، را به آتش کشانیدند و پس از آن آتش فتنه به آنان دِیرالقَمَ در پی آورد:

سراسر شوف و حتّی منطقه اَلغَربِ لبنان نیز سرایت کرد. شورشیان بسیاری از کاخهای 
آنان از  ۀرعب و وحشت مارونیان و فرار گسترد موجبخاندان شهابی را سوزاندند و 
که برای بازگردان امنیت و آرامش  قوای عثمانیحضور  ،دیرالقمر شدند. در این میان

، نه تنها بدین اوضاع خاتمه نداد، بلکه از غارت اموال، قتل و حتّی ندبدانجا اعزام شده بود
دستبرد به زیورآالت زنان و تجاوز نیز خودداری نکردند. در این درگیریها حدود سیصد 

از نزدیک این حوادث  چرچیل کهنوشتۀ نفر از بزرگان دروزی کشته شدند و شوف بنابر 
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  ؛ نیز 52، 45-44چرچیل، بالغ بر نیم ملیون دالر خسارت دید ( را به چشم دیده بود،
). با این حال، فقدان اعتماد و انزجاری که میان 527 - 526: صص 1959حِتّی، نکـ : 

طرفینِ دروزی و مارونی ایجاد شد، به مراتب جبران ناپذیرتر از خسارتهای مادّی بود؛ 
به مراتب شدیدتر در شوف در  یسرآغازی برای شورشهای ،این شورشِ بزرگچه، 
. از سوی دیگر، کنسولگری دولتهای اروپایی متشکل از فرانسه، شدواپسین های  دوره

بریتانیا و روسیه پس از تشکیل کمیته ای برای تحقیق، اعالم کردند که، بانی اصلی این 
لع سالح مارونیان در دیرالقمر، دروزیان را نیز ضمن خ ، زیراشورشها ترکان عثمانی بودند

به قیام مسلّحانه تحریک کرده بودند؛ چنانکه، شِبِلی عریان، رهبر دروزیانِ حَوران، با 
کمک و مساعدت قوای عثمانی به زَحلَه یورش برده بود تا ساکنان آنجا را از هرگونه 

  ). 367 -359، 192 -190سالحی تخلیه کنند (بازیلی، 
  
  یم جبل عامل لبنان به دو بخش شمالی و جنوبی تقس

شورش دروزیان  مهاربشیر سوم در  ناکامیویژه ه ب ،در پی شورشهای دروزیان و مارونیان
م) 1861-1839ق/ 1278- 1255عثمانی (حک:  ق، سلطان عبدالمجید1257در سال 

پاشا در سوریه  عُمَرپاشا نِمساوی را که پیش از این به قوای عثمانی در نبرد با ابراهیم
جای وی بر شوف گماشت و مرکز شوف را نیز به بیت الدّین  بررده بود، کخدمات ارزنده 

درک  عمرپاشاکه  این سبب). با این حال، وضع شوف به 390 - 387تغییر داد (بازیلی، 
، تغییر نکرد و حتّی شورش دروزیان نداشت از اختالفات دروزیان و مارونیاندرستی 

م 1843ق/ 1259رو، عثمانیان یک سال بعد در  . از ایندر پی آوردثمانیان ضدّ عرا شوف 
دولت فرانسه را برای ابقای های  و کوشش ندبرای رفع این مُعِضل طرحی تصویب کرد
آنان براساس این طرح، جبل عامل را به دو  .شهابیانِ مارونی بر شوف بی پاسخ گذاشتند
شوف را در بخش جنوبی قرار دادند وادارة  ؛ندبخش اداریِ شمالی و جنوبی تقسیم کرد

این طرح  با این همه،). 404 -390(بازیلی،  سپردنددروزی » قائم مقام«آن را نیز به یک 
، شد می محو استقالل سیاسی و اداری پیشینِ جبل عامل این سبب که موجبنیز به 

 ۀایل و جدا کننددمشق را خطّ ح - کارآمد نبود. چه، آنان بر اساس این طرح، راه بیروت
سکونت دو  سبببه  طرحاین  اجرایدو بخش مارونی از دروزی قرار دادند، حال آن که 

ممکن بود و خود نادروزی و مارونی در کنار یکدیگر و حتّی اختالط آنان در شوف  ۀطایف
دیرالقمر که مرکزی مسیحی  تبدیل گردید:به عاملی برای تشدید منازعات میان آنان 
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نفر سکنه داشت، در مرکز منطقۀ دروزی نشین واقع شد و از  8000بالغ بر نشین بود و 
ه این رو، مارونیانِ مسیحی از هراس دروزیان بدون اسلحه از خانه بیرون نمی رفتند. گرچ

؛ 529 -528، لبنان فی التاریخحِتّی، نکـ : (آوری کردند  عثمانیان سالحها را از شوف جمع
)، امّا این 114 -86؛ صلیبی، همان، 96 -92 اریخ دروزیان،تفیرو، ؛ 384-383/ 2شدیاق، 

م 1859-1845ق/ 1276-1261در فاصلة زمانیِ اقدام نیز به مناقشات پایان نداد و 
   دروزیان و مارونیانِ شوف در سه مقطع زمانی مقابل یکدیگر قرار گرفتند:

ف را به روستایِ شو 14م که در پی آن مارونیان حدود 1845ق/ 1261نخست، در 
آتش کشانیدند و ساکنانِ دروزیِ آن ناگزیر از مهاجرت به شهر مختاره شدند. گرچه، در 

ترکان عثمانی به حمایت از دروزیان برخاستند، امّا خود عامل اصلی این  ،این درگیریها
 .ز شوف به دیگر نقاط لبنان از جمله عَبیّه، جِزین و دیرالقمر بودندافروزی اواقعه و آتش 

ل از جمله مارونیان مسیحی بود که وقایع اخیر را به چشم دید و در کتابش بدان چرچی
). در پیِ وقایع اخیر و وخامت اوضاع، حکومت عثمانی 92 - 91، 1اذعان کرد (چرچیل

امنیت و ثبات به مناطق جبل لبنان اعزام  ۀکیب اَفَندی را برای اعادشَوزیر امور خارجه 
نفوذ اوضاع را آرام  قدرت امیران نظامی و افراد ذی طریق ازکرد. شَکیب اَفَندی کوشید 

) بلکه زمینه را برای قیام بزرگتر و 417 -405د، امّا نه تنها توفیقی نیافت (بازیلی، کن
، 89 - 88(ابکاریوس، فراهم ساخت  ،م1860قیام  ، مشهور بهق1277ترِ سال  خونین

 -102صلیبی، همان، ؛ 207 -201، 184 -182، 120 -118رعد، نکـ : ؛ نیز 130 - 127
  ). 529؛ حِتّی، همان، 356 - 354بولس، ؛ 123- 122، 103

سیاسی  ـ م که شاید بتوان آن را حرکتی اجتماعی1858ق/ 1275دوم، شورش سال 
عامّی به نام طانِیوس شاهین و با شخصی کشاورزان مارونی به رهبری  :محسوب کرد

و ضمن  ندطاع داران را از اقطاعاتشان رانداق، امرایِ اقطاع دار ۀهدف رهایی از سلط
خاندانهای متنفّذ مُقطِع نیز  ۀتقسیم امالک و اراضی آنان میان خود، از قدرت هم

کاستند. در این میان، حکومت عثمانی نه تنها بدین وضعیّت خاتمه نداد، بلکه از دور 
ز وضعیّت اسفبار کرد تا بدانجا که به رغم آگاهی ا می حوادثِ جاری را با دقّت تعقیب

گزید؛ از این رو، فقط خاموشی مارونیانِ مسیحی در شوف و دیگر مناطق دروزی نشین، 
 آنکه بینفر از مارونیان به دست دروزیان کشته شدند،  700در طی ده سال حدود 

  ). 64 -61پاشاهای عثمانی مُسبّبان را عقوبت کند (ابکاریوس، 

                                                                                                                                        
1. Churchill 
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شدّت گرفتن درگیریهای خونبار و ب سبم که به 1860ق/1277سوم، قیام سال 
» جنبش شصت«و » قتلگاه شصت«، »سال فتنه و آشوب«مثل  عناوینیجنگ داخلی به 

میان دو جوان دروزی و مارونی بود، امّا به محض نزاعی این قیام در آغاز . مشهور شد
شد و به همة مناطق تبدیل به درگیری و کشتاری عظیم میان طرفین  ،انتشار خبر

و مارونی نشین از جمله شوف و اَلمَتن سرایت یافت. از این رو، بزرگان و مشایخ  دروزی
دروزی طی مذاکراتی از پاشای عثمانیِ بیروت استمداد جستند و حتّی خود 

 سببسالحهایشان را تسلیم کردند. با این همه، مارونیان ساکن در مناطق دروزی به 
روستایِ منطقه شوف و  60 ، حدودفتهاحساس خطر از سوی دروزیان، در اثنای چند ه

حِتّی، نکـ : نیز ؛ 112 -111؛ چرچیل، 130 - 127اَلمَتن را به آتش کشانیدند (ابکاریوس، 
  ). 304 -296؛ قس: حتونی،  531-530همان، 

برای آنها  :نماید، وضع شگفت انگیزِ قوای عثمانی بود می آنچه در این میان بس مهم
و حتّی با آوارگانی که به بیروت و دمشق گریخته  ندکوششی نکرد ،این اوضاعختم 

(همانجاها). افزون  نداموال آنان را نیز به یغما برد ۀو هم بنای بدرفتاری گذاشتندبودند، 
بر این، با وعده و وعید به دو تن از رهبرانِ مردم کسروان و مناطق شمالی لبنان یعنی 

پیوستن آنان به برادرانشان در جنوب یوسف بک کَرَم و طانِیوس شاهین، از اتّحاد و 
ترکان حمایت  ۀفرماند ،ویژه شوف و اَلمَتن جلوگیری کردند. در روستاها نیزه لبنان ب
کرد، امّا با همان سالحها مشروط شان ای مارونیان مسیحی را به تسلیم سالحهای خود از

 2600حدود به  تلفات مارونیان در این دوره در دیرالقمر بنای کشتار نهاد، چندان که
(چرچیل، همانجا؛  رسیدنفر  1000به نفر و در حاصبَیا  1500به نفر، جِزین و توابع 

  حِتّی، همانجا). نکـ : ؛ نیز 98 - 295حتونی، 
 این درگیریها که اغلب مارونیانِ شوف آن را در پاسخ به حمالت دروزیان هدایت

حوران و نیز تضعیف پایگاه و مهاجرت بسیاری از دروزیان از شوف به  موجبکردند،  می
دولت فرانسه این منطقه  شد تاو  سرانجام، سبب گردید مرکزیّت سیاسیِ پیشین شوف 

فرانسه با مساعدت دیگر  .)376/ 1و سراسر جبل عامل را اشغال کند (اسماعیل، 
م جبل عامل 1861ق/ 1278در » متصرفیّه« ۀکشورهای بزرگ اروپایی، براساس توافقنام

بر اساس این توافقنامه، شوف  .تقسیم کرد») قائم مقام»/ «قضا(«ت بخش اداری را به هف
که بزرگترین بخشِ  ین سببهفتگانة آن قرار گرفت، امّا بدهای  یکی از بخش ۀدر زمر

از تقسیم شد، متصرّفی از نظر مساحت بود، به دوازده بخش فرعیِ دیگر های  سرزمین
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ف، جُرد  جمله، شوفَین، اقلیم خَرّوب، عَرقوب اعلی، عَرقوب شمالی، عَرقوب جنوبی، مَناصِ
 ۀبه عالوه، ادار .شمالی، جُرد جنوبی، اَلغرب اعلی، اَلغرب شمالی، اَلغرب اقصی و شحّار

باز گرداندند به ایشان دروزیان در آنجا، پس از سالهای متمادی  ۀغلبسبب شوف را به 
م داوودپاشا 1864ق/1281). در 257، 251-250؛ رعد، 148-147 همان، صلیبی،نکـ : (

به عنوان اولین فرماندار جبل عامل انتخاب شد؛ وی ضمن اصالحاتی در مفاد قانون 
(حتونی، تبدیل کرد  ی، دیرالقمر را از شوف جدا و به بخش اداری مستقل»متصرفیّه«

  ).259رعد، ؛ 307 -306
تقالل لبنان در در پی اس آنکهفرانسه باقی ماند، تا  ۀچنان تحت الحمای هم شوف

یکی از » الشوف«با نام  ،) و تقسیمات کشوری238م (صلیبی، همان، 1904ق/ 1322
همه، ). با این www.geo-ref.net/de/lbn.htmعامل شد (شهرستانهای استان جبل 

جنگ  ۀنی خاتمه دهد و در نتیجمارو ـ استقالل لبنان نیز نتوانست به مخاصمات دروزی
ظاهراً ریشه در وقایع پیشین که م 1943- 1934/ ق1362- 1353داخلی در سالهای 

از ساکنان مارونی مسیحی از این شهر گریختند و شوف دیگر چشمگیری داشت، شمار 
، مناقشات دروزیان و مارونیان حال ه هربار مرکزی دروزی نشین و دروزی پذیر شد. ب

دایره ؛ نیز همو، 360، تاریخ دروزیانفیرو، نکـ : (پایدار مانده است  نونتاکچنان  هم
  ).Ibid ،1المعارف اسالم

  
  نتیجه

در شرقِ دریای مدیترانه، سبب وقوع به  ،لبنانعاملِ  جبلشوف در جنوب استان 
عبور رود دامور از نقاط شمالی و جنوبیِ آن و نیز اِشراف بر نقاط واقع در میان رود صفاء 

از  که ویژهه ب. موقعیّت ممتازی داشته است ، از دیربازباروک در ساحل دریای مدیترانه تا
ساماندهیِ حمالت به مواضع صلیبیان برای پایگاهی آنجا را به مسلمانان ق، ششم  ۀسد

اهمیّتی دو چندان یافت. نتایج به  قرار دادند، شوف در شهرهای ساحلیِ دریای مدیترانه،
دهد که دولتمردان عثمانی از همان آغاز به اهمیّت  می ژوهش نشاندست آمده از این پ

بر شوف، در مقاطع تاریخی سلطه رو، برای حفظِ  و از این ندویژه شوف آگاه بوده شام ب
سیاسی و اجتماعی در گزینش های  برخی زمینه .سه سیاست کامالً متفاوت اتّخاذ کردند

زان تثبیت حکومت عثمانیان در شوف و نیز ترین آنها، می و مهم تأثیر داشتنوع سیاست 

                                                                                                                                        
1. EI2 

http://www.geo-ref.net/de/lbn.htm
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شامل میزان حمایت گماشتگان عثمانیِ شوف از مواضع حکّام عثمانی بود. این سیاستها 
شان: اینخست، حذفِ گماشتگانِ مخالف و حمایت از رقبایِ سیاسی  شد: می این موارد
ا خود موافق و قیسی که ب ۀها نخست، به حمایت از خاندانِ مَعنیِ دروزی از شاخ عثمانی

خویش،  ۀهمگام بودند، برخاستند و از دیگر سو، با هدف حفظ شوف در قبض
. با این همه، حمایتهای عثمانیان کردندمعنیان ِدروزیِ یمنی را با آنان درگیر و دشمن 

از دروزیان قیسی دیری نپایید؛ چه، آنان به محض آگاهی از اقدامات نظامی و 
م مَعنی برای خودمختاری و استقالل بخشهای مختلف امیر فخرالدّین دوهای  کوشش

م فخرالدّین دوم و دیگر خاندان 1633ق/ 1043شام در ضدّیت با حکومت عثمانی، در 
معنیِ قیسی را از صحنة قدرت حذف کردند و خاندان شهابی را که از دروزیان شاخه 

شتند. از یمنی بودند و با معنیانِ قیسی خصومتهای بسیار داشتند، بر شوف گما
پیامدهایِ این سیاست برای شوف، یک سده جنگ داخلی میان طوایف مختلف دروزیِ 
یمنی با قیسی و بالعکس بود و غارت، کشتار طرفینی و در نتیجه نابودی شماری از 

م، دروزیانِ هر 1732ق/ 1145جمعیت شوف را در پی داشت. از این رو، دو دهه بعد در 
آگاهی از سیاستهای تفرقه برانگیزِ عثمانیان، به  سببه  قیسی و یمنی ظاهراً ۀدو شاخ

، این بار عثمانیان موضع دیگری سببشورشهایِ متعددی دست زدند و به همین 
و امرای شهابیِ روی آوردند قدرت سیاسی  ۀدروزیان از صحن ۀگزیدند و به حذف هم

  مارونیِ مسیحی را به جای آنان بر شوف گماشتند.
عثمانیان برای ری دروزیان از شوف و اسکان مارونیان در آنجا: دوم، مهاجرتِ اجبا

امرای شهابیِ مارونیِ مسیحی و از اوضاع شوف و کاهش قدرت دروزیان، نه تنها مهار 
مهاجرتِ روی آوردند، همچون ند، بلکه به اقدامات موازیِ دیگری کردمارونیان حمایت 

م به 1780ق/ 1194ویژه از ه ب ،بناناجباری شماری از دروزیان از شوف به دیگر نقاط ل
تغییر که موجب شماری از مارونیانِ دمشق و شمال شام در شوف بعد و نیز اسکان 

ترکیب جمعیّتی شوف از دروزی به مارونی، تقویت موقعیّتِ سیاسیِ کلیسایِ مارونیان 
م خش تجاری و سیاسی شد و سرانجام،های  قدرت مارونیان در زمینهافزایش شوف و نیز 

 م1841- 1825/ ق1257- 1241از  را دروزیانِ شوف ضدّ مارونیان ۀو شورشهای گسترد
  به دنبال داشت.

به دو بخش شمالی و جنوبی با هدف نظارت بیشتر بر لبنان جبل  تقسیمسوم، 
ای دیگر  عثمانیان به محض شکست در اقدامات پیشین خود، چارهدروزیان و مارونیان: 

طرحی، جبل را به دو بخش اداریِ شمالی و جنوبی تقسیم  اندیشیدند؛ آنان با تصویب
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آن را به یک قائم مقامِ دروزی  ۀو ادار ندکردند و شوف را در بخش جنوبی قرار داد
 آنان، راه بیروت مهار و مخاصمات دروزیان و مارونیان هش. به عالوه، با هدف کاسپردند

و بالعکس قرار دادند، حال آنکه  دروزیان از مارونیان ۀکننددمشق را خطّ حایل و جدا ـ
دروزی و مارونی در شوف در جوار یکدیگر و  ۀسکونت دو طایف سبباین اقدام به 

نمود. افزون بر این، محو استقالل سیاسی و اداری پیشینِ  می اختالط آنان با هم ناممکن
حکومت  ۀجبل را نیز به دنبال داشت. از این رو، این طرح و سیاستهایِ پیشینِ پشت پرد

عثمانی نیز نه تنها نتوانست به مناقشات دروزی ـ مارونی در شوف و مناطق جنوبی شام 
خاتمه دهَد و آرامش و امنیت را بدانجاها بازگردانَد، بلکه دیگر بار در فواصلِ سالهای 

و دیگر مناطقِ دروزیانِ شوف  را در مقابلمارونیان م، 1858 -1845ق/ 1277 -1261
آنان در این دوره که اغلب خونبار و با سوزاندن بسیاری های  اد. درگیریجنوبی شام قرار د

 ۀاز روستاها و مراکز مسکونی همراه بود، ناامنی، مهاجرت بی رویه از شوف و کاهش سکن
م با مداخلة نظامی، 1870ق/1287آنجا را در پی داشت و سبب شد دولت فرانسه در 

   مانیان را از آنجا کوتاه کند.شوف و سراسر جبل عامل را اشغال و دست عث
  
  منابع

  .1366، تهران: نشر سهروردی و مروارید، دانشنامه سیاسیآشوری، داریوش، 
، به کوشش عبدالکریم ابراهیم نوادر الزمان فی وقایع جبل لبنانابکاریوس، اسکندر بن یعقوب، 

  .1984سمک، لندن، 
، به کوشش عمر عبدالسالم تدمری، طصدق االخبار تاریخ ابن سباابن سباط، حمزه بن احمد، 

  .1993/ 1413طرابلس، 
  .1984، بیروت، 1842–1697ماره الشهابیه فی جبل لبنان التاریخ السیاسی لالابوصالح، عباس، 

  .2005لبنان، - ، بیبلوسالجغرافیه التاریخیه للبنان و سوریا و فلسطینابی حلقه، فضل هللا فارس، 
  .1973بیروت، ، فخرالدین الکبیر احدب، عزیز،

لبنان فی ، »التقسیم و الفتن الطائفیّه 1860- 1840عهد الفوضی و االضطرابات « اسماعیل، عادل،
  .1993، به کوشش عادل اسماعیل، بیروت، تاریخه و تراثه
  .1972، بیروت، تاریخ لبنانبولس، جواد، 

  .1853لندن،  فندی شعار، ،ترجمه1852- 1842جبل لبنان عشر سنوات اقامه تشرشل، تشارلز، 
، به کوشش نظیر عبود، دار مارون نبذه تاریخیّه فی المقاطعه الکسروانیّهحتونی، خوری منصور، 

  .1987عبود، 
  .1959، بیروت، لبنان فی التاریخحتّی، فیلیپ خلیل، 



  301  اجتماعی -ها برای سلطه بر شوف: پیامدهای سیاسی سیاستهای عثمانی

  .1968، بیروت، مختصر تاریخ لبنانهمو، 
  ش. 1377تهران، ، تهران: موسسه چاپ و نشر دانشگاه لغت نامهدهخدا، علی اکبر، 

  .1993، بی جا، عهد القائمقامیتین1861 –1840، لبنان من االماره الی المتصرفیه رعد، مارون
، به کوشش عادل لبنان فی تاریخه و تراثه، »االماره الشهابیّه فی جبل لبنان«سوید، یاسین، 

  .1993اسماعیل، بیروت، 
 1859به کوشش مارون رعد، بیروت، ، اخبار االعیان فی جبل لبنانشدیاق، طنوس بن یوسف، 

  .1995و 
  .1970همو، همان، به کوشش فواد افرام بستانی، بیروت، 

)، کتاب الغرر الحسان فی اخبار ابناء الزمان(لبنان فی عهد االمراء الشهابیین شهابی، امیر حیدر،  
 با نام 4و  3 به کوشش فواد افرام بستانی و اسد رستم، بیروت و جبا همین نام ؛ 1969 2و  1ج 

  .1993، به کوشش مارون رعد، بیروت، تاریخ االمیر حیدر احمد الشهابی
، به کوشش  فرنسیس هورس یسوعی و کمال سلیمان صلیبی، تاریخ بیروتصالح بن یحیی، 

  .1967دارالمشرق، بیروت، 
تاب تاریخ لبنان فی عهد االمیر فخر الدّین المعنی الثانی (و هو کصفدی، احمد بن محمّد خالدی، 

  .1969)، به کوشش  فواد افرام بستانی و اسد رستم، بیروت، االمیر فخر الدّین المعنی الثانی
  .1991، بیروت، تاریخ لبنان الحدیثصلیبی، کمال سلیمان، 

  .1372، تهران، فرهنگ جامع سیاسیطلوعی، محمود، 
محمّد  به کوشش ،یفالتعریف بالمصطلع الشرعمری، شهاب الدّین احمد بن یحیی فضل هللا، 

  .1988/ 1408حسین شمس الدّین، بیروت، 
  .1984، بی جا، الدر المرصوف فی تاریخ الشوفمنیّر، حنانیا، 

ف،    .1971 بیروت،تاریخ االمراء الشهابیین، مجهول المولّ
اشا و ، به کوشش محمد خلیل برساله تاریخیه فی احوال جبل لبنان االقطاعییازجی، ناصیف، 

  تا. جا، بی غنام، بیریاض حسین 
Churchill, Charles H., Druzes and the Maronites, Arno Press, New York, 1973. 
Firro, Kais, M.A., History of the Druzes, Leiden, 1992. 
Idem, EI2, s.v, “Al- Shuf”, Leiden, 1997. 
Adel Ismail, Histoire du liban du XVIII siècle a nos jours, Paris. 
Kamal salibi, A House of Mansions, London, 1989. 
The Times comprehensive atlas of the world Times books, London, 2005. 
www.geo-ref.net/de/lbn.htm. 
www.localiban.org/rubrique72.html. 

http://www.geo-ref.net/de/lbn.htm
http://www.localiban.org/rubrique72.html


 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ ومسپنجاه و ، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   302

  



  303  اجتماعی -ها برای سلطه بر شوف: پیامدهای سیاسی سیاستهای عثمانی

  



 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ ومسپنجاه و ، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   304

 


