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 اطالعات کلی

 نام

 است. ترین مکان در سرزمین شاماتلبنان دارد که مرتفع جبلهای باشد که اشاره به برف روی قلهمی« سفید»لبنان در عربی به معنای 

 پرچم

لبنان از سه نوار افقی تشکیل شده است: دو نوار سرخ رنگ که با یک درخت سدر سبز در میان یک نوار سفید رنگ مرکزی از           پرچم 

پیش از آنکه به شکل امروزی دربیاید   ،ترسیم شد   1443اند. درخت سدر، نماد لبنان، هنگامی که برای نخستین بار در سال    هم جدا شده 

 داشت.دربر ها و چوب تنه درخت سدر را واقعی شاخههای و رنگ ای خاکیرنگ قهوه

 مرزها 

 بهکیلومتر مرز  74کیلومتر مرز به سمموریه، و از جنوب و جنوب شممرق با   274لبنان که در خاور نزدیک قرار گرفته از شمممال و شممرق با  

 دارد.کیلومتری  222شود؛ در غرب هم لبنان یک خط ساحلی طوالنی اسرائیل/ فلسطین اشغالی محدود می

 مایل مربع( 4236کیلومتر مربع  ) 12452مساحت  

میلیون نفر تخمین زده  5ای نداشته باشیم، جمعیت کشور با پناهندگان و ساکنان خارجی در حدود     حتی اگر سرشماری تازه      جمعیت

میلیون نفر  13هان در حدود ها در سمممراسمممر جکنند. جمعیت پراکنده لبنانیشمممود. نیمی از این جمعیت در بیروت بزرن زندگی میمی

 شود.برآورد می

 بیروتپایتخت  

سال       زبان ست.      1443از  شد. با این وجود زبان گویش محلی لبنانی میزبان رسمی کشور عربی ا سپانی    با سی، ا سه، انگلی ایی، های فران

 شوند.ایتالیایی، ارمنی و غیره نیز دانسته می

 ساعت جلوتر از گرینویچ( 3ساعت جلوتر از گرینویچ )از آخر مارس تا آخر اکتبر  2    ساعت رسمی

شنبه. بانک      آخر هفته ستند.     شنبه و یک صبح باز ه شنبه  سمتی ها و بخش دولتی یک روز هفته و مابقی نیز کل  6از بخش تجاری نیز  ق

 هفته باز هستند.

به همراه دولت تأمین آن را  سمماعته فراهم نکند بخش خصمموصممی  24را هرتز. حتی اگر دولت برق  AC ،52ولت  222 برق شممهری

 کند.تضمین می



شود که از شیر آب نوشیده نشود و به جای آن بطری آب معدنی خریداری      گردد. اگرچه توصیه می آب در این کشور به خوبی تأمین می    آب شهری 

 گردد.

باشممد. مخابرات لبنان بسممیار پیشممرفته اسممت و برای اینکه بتوانید با  می 461های ثابت و همراه شممماره کشممور برای شممبکه پیش     تلفن

 باشد.هایتان ارتباط برقرار کنید سیستم رومینگ برقرار میخانواده

 نیز تهیه کنید. 23، 72، 71، 76، 77، 74های شمارهتوانید برای خود شماره موبایل محلی با پیششما می

 برد.روز زمان می 12خدمات پستی برای ارسال به اروپا معموالً یک هفته و برای آمریکا حدود     پست

 های عربی، فرانسه، انگلیسی و ارمنی وجود دارد.مطبوعات: چندین روزنامه و مجله به زبان

 پیاستر 122پوند لبنان که برابر است با     واحد پول

شد که نرخ آن  میپذیر پرداخت به دالر آمریکا هم امکان ست. یورو نیز پذیرفته می  152با شود و به نرخ روز به دالر آمریکا  پوند لبنان ا

 شوند.ها تبدیل میگردد. همه ارزهای دیگر نیز به آسانی در صرافیتبدیل می

صورت محدود پذیرفته می      کارت اعتباری سپرس و ویزا کارت به  ستر کارت، آمریکن اک شرکت کارت    م عتباری خود اشوند. با 

نند.  کهای خودپرداز در لبنان تنها چهار رقم رمز را قبول میبرای جزییات پذیرش تجاری و دیگر خدمات ممکن هماهنگ کنید. دستگاه

 توانید از خودپردازها یورو یا دالر آمریکا نیز بگیرید.شما همچنین می

 شوند.پذیرفته نمی های مسافرتیچک

های  دیتی برای صمممادرات و واردات ارزهای داخلی و خارجی وجود ندارد )به جز برای سمممکه      هیچ محدو  های ارزی محدودیت  

 طالی وارداتی که تنها تا یک حد اعالم شده قابل خروج هستند(.

 های فراوانی وجود دارند.ها دستگاه خودپرداز دارند. برای تبدیل ارز نیز صرافیهمه بانک     هابانک

گرم  222نخ سممیگار یا  222توان بدون متحمل شممدن عوارض گمرکی به لبنان وارد کرد: کاالهای زیر را می     عوارض رایگان

توانید در بدو گرم عطر. شممما می 62گرم تنباکو؛ یک لیتر الکل؛  222سممیگار برن یا 

 خرید کنید.از بخش عوارض رایگان های مناسبی با قیمتورود و در هنگام خروج 

یات بر ارزش    یات    افزودهمال درصمممدی بر معامالت تجاری در فوریه       12مال

رص المللی مطدر مطابقت با نظام بین    به عنوان بخشمممی از طرص اصمممالص مالیاتی      2222

شگرانی که از لبنان خارج می  شان  شوند گردید. با این وجود گرد  در مدت زمان اقامت



سترداد  مشمول یک   های ثبت نام کرده برای مالیات بر ارزش افزوده فروششوند که از خرده برای کاالهایی میمالیات بر ارزش افزوده ا

دالر(. هر فرد خارجی و یا لبنانی مقیم خارج از کشممور که  122از آن مغازه به ارزش بیش از حسممابی باشممند )با صممورت کردهخریداری 

 ر ارزش افزوده است.مالیات باسترداد باشد مشمول ر لبنان بیشتر از سه ماه مداوم ناقامت او د

هزینه اجاره خودرو، راهنمایان گردشممگری، غذا و نوشممیدنی  ، مخابراتها، اسممترداد مالیات بر ارزش افزوده شممامل خدماتی چون هتل 

 شود.ها( نمی)رستوران، کافه، سوپرمارکت

مسلمان   %63جمعیت مسیحی و   %37که  شود گروه جمعیتی کشور وجود دارد. اینگونه برآورد می  17در میان :  سه دین یکتاپرستی   دین

 باشند.

ای کوچک نیز پذیرفته پرسممی اسممت. دادن هدیهترین شممکل سممالم و احوال: دسممت دادن مردان معمولعرف و عادات اجتماعی

صرف غذا به خانه     می سی برای  شد. در رابطه با لباس   شود به ویژه اگر که ک شده با سمی  می ای دعوت  رای بتوان گفت که لباس غیرر

سمی           صلی که در آنجا لباس معمواًل ر شهرهای ا ست البته به جز  سب ا شش روز منا ستوران   تر میپو شد. ر ر هم تهای لوکسها و هتلبا

 .داشته باشندطلبند که لباس مخصوص شام را به تن اغلب مهمانانی را می

لیسی و  انگبازرگانان و صاحبان کسب و کار معموالً کت و کراوات به تن دارند.      کاروکسب 

شمود و آداب معمول مشماهده   فرانسموی به طور گسمترده توسمط بسمیاری از بازرگانان صمحبت می     

 شود.گردد. از کارت ویزیت نیز استفاده میمی

گردد، ها لحاظ میها و رسممتورانحسمماب هتلمربوط به خدمات معموالً در صممورت انعامِ   انعام

 شود.انعام دادن ضروری نیست اما پذیرفته می

ست و تقریباً وجود ندارد.     نقلوحمل سی حمل و نقل همگانی ناچیز ا سیاری  اما تاک  24های ب

 نقل است.وای رایج و به صرفه برای حملباشد. تاکسی مشترک وسیلهساعته و برای همه مناطق موجود می

ند تک نفر   پذیرد. برای چ افراد یک گروه انجام می  بوس لوکس، بسمممته به تعداد    گردشمممگری با اتوبوس یا مینی   حمل و نقل برای گروه  

 توان تاکسی گرفت.دهیم و یا اینکه میخودروی لیموزین یا اجاره یک خودرو را با یا بدون راننده پیشنهاد می

 یرید.تماس بگکار، هرتز، باجت و غیره های آویس کار، یوروپباشد. با آژانس مسافرتی خود و یا شرکتپذیر میاجاره خودرو امکان

  ترافیک بیرون از شهرهای اصلی آرام است؛ در مرکز شهر و حومه نزدیک به آن سنگین است.



 ماه پس از مدت اقامت در لبنان اعتبار داشته باشد. 6گذرنامه باید برای دست کم      قوانین مربوط به روادید

 گذرنامه نباید هیچ مهر یا روادید اسرائیلی داشته باشد.            محدودیت ورود

سیاری می ملیت              روادید شگری خود تماس    های ب شتر با آژانس گرد توانند هنگام ورود روادید بگیرند. برای اطالعات بی

)مدخل روادید/ شممهروندان ورودی از کشممورهای خارجی برای   www.general-security.gov.lbبگیرید و یا به تارنگار بروید: 

 گردشگری(

 )اطالعات به عربی، فرانسه و انگلیسی موجود است(.

 ورود به لبنان

هوایی از فرودگمماه بمما پروازهممای 

یا،   MEAمنظم  ، ایرفرانس، آلیتمال

بریتیش ایرویز، هواپیمایی مصمممر،  

امممارات، هممواپممیمممممایممی خمملممیممج، 

یاری از       یت و بسممم مایی کو هواپی

 های دیگر.هواپیمایی

 

 

ایسمممتگاه  4زمینی از مرز سممموریه در شممممال و شمممرق ) 

 مرزی(.

 

 

 

 

دریایی از بندر بیروت، جونیه و    

 طرابلس.

 

http://www.general-security.gov.lb/


 نقشه گردشگری لبنان 



 جغرافیای کشور

شغالی         سطین ا سرائیل/ فل سوریه و در جنوب با ا شرق با  شمال و  شترک دارد  لبنان در   در حالیکه در غرب آن دریای مدیترانه واقع مرز م

شرقی          شته کوه موازی جبل لبنان و لبنان  ست و میان دو ر ستانی ا ست. لبنان کشوری کوه صلخیز بقاع قرار دارد.   ا قریباً نیمی از تدره حا

توان دید که اندازها را میچک تنوعی از چشم در این منطقه کو فوت( از سطح دریا واقع است.   3222متر ) 422کشور در ارتفاع بیش از  

های ه شیبرویند در حالیکها میدرختان معروف سدر در ارتفاعات باالی کوهکند. کمتر جایی در زیبایی و برگزیدگی با آن برابری می

ر هایی اسمممت که به زحمت دتون و جوی دوسمممر هسمممتند که اغلب بر روی زمینپایین دربردارنده انگور، زردالو، آلو، گالبی، انجیر، زی

 ویند.راند. در دشت ساحلی نیز مرکبات، موز و سبزیجات به همراه ترب و لوبیا که در قطعات کوچک زمین میها ایجاد گشتهکوه دامنه

  شود:ای را شامل میدر کل لبنان چهار بخش منطقه

         باریک یار  که مهد تمدن دریایی      یک دشمممت سممماحلی بسممم

 هاست.فنیقی

  شمال ای از کوهدسته جبل لبنان، که  با نام جنوب -ها در امتداد 

سرزمین لبنان را پوشش داده      سوم  ری ه باختنمو دابیش از یک 

سبز و رنگارنگ آن که اغلب با دره    ره منظهای زیبا و خوشسر

ند  قطع می ندازه        شمممو به ا تدریج در طولی  تا   32به  کیلومتر 

  متر( و قرنة السودا 2627یعنی جبل صنین ) بلندترین نقطه کشور

شرقی خشک آن با    مرتفع می( 3277) گردند، در حالیکه دامنه 

 رود.شیبی تند به سمت پایین می

  کیلومتر پهنا که از شمممال به جنوب به  15تا  7یک زمین هموار

متر در بقمماع  422 میممانگین کیلومتر و بمما ارتفمماع 122درازای 

 گسترده گشته است.

   رشممته کوه جبل شممرقی لبنان و حرمون و در نهایت دامنه غربی

که تقریباً متروک بوده و از شمممال به جنوب کشممیده شممده و با  

 دهد. مسیر قلل خود مرز میان لبنان و سوریه را شکل می

ای ه که با گنجینه    جغرافیایی اسمممت  یدهنده تنوع این تقسمممیمات نشمممان  

ستان  سی منطقه   تاریخی و با سیاری را به  ای که تمدنشنا دیده  خودهای ب

و تاریخی  شناسیهای طبیعی، انسانی، باستانشود. اینگونه زیباییهمراه می

توان در بسممیاری از کشممورهای گردآمده در چنین سممطح کوچکی را نمی



ضممه عر اناش به آدمیش، لطافت هوایش و غنای پوشممش گیاهیایدیگر دید و روی هم رفته سممرزمینی اسممت که با موهبت آب و هوای 

 گردیده است.

ر. تاین کشور چهار فصل دارد. تابستان )ژوئن تا سپتامبر( که در ساحل گرم و داغ است و در مناطق کوهستانی خنک             آب و هوا

 است. برفیها بهار و پاییز گرم و مطبوع است. و زمستان )دسامبر تا اواسط مارس( که بیشتر بارانی و در کوهستان

باشممد. فصممل اسممکی از دسممامبر آغاز و تا آوریل ادامه دارد و    و هوای معتدل برخوردار می ای اسممت و از آبلبنان کشمموری مدیترانه

 دارند.های مطبوعی را نیز برای دوستداران اسکی عرضه میخانههای خوب و مهمانهای اسکی بسیاری هستند که هتلپیست

 کشاورزی

شاورزی  سنتی در لبنان     به عنوان  ک ضروری و  سترده محصوالت برخوردار      و به دلیل خاکفعالیت  ساعدی که دارد از تنوع گ و اقلیم م

 .ها و مزارع غالت و تنباکوباشد؛ از باغات لیمو و پرتقال و زیتون گرفته تا تاکستانمی

 صنعت و بازرگانی

شمماورزی و های ککوچکی اسممت که بیشممتر مبتنی بر فراورده بسممیارصممنعت صممنعت لبنان همواره 

در طول سممده گذشممته احیای صممنعت را حول محور سممنگ معدن،     غذایی اسممت. کشممور لبنان 

ستگاه      فراورده ساجی و پوشاک آماده، تجهیزات و د شیدنی، چوب و مبلمان، ن ا، ههای غذایی، نو

لبنان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در قلب چرم و کفش، جواهرات، کاغذ و مقوا توسممعه داد. 

 تحکم خود، اقتصاد بازی را گسترش داد.سه قاره، با اجرای سنت تجاری بسیار مس

شامل فراورده   ای و روغنی، و همچنین لبنیات، نوشیدنی،  های حیوانی، گیاهی، غلهصادرات لبنان 

 شود.دستی میچرم، کارهای چوبی، نساجی، تنباکو و محصوالت هنری و صنایع

وسائل مکانیکی، فلزات، گاز، نفت، وسائل نقلیه، مواد شیمیایی،    آالت و های قیمتی، ماشین واردات لبنان نیز شامل مواد خام، طال، سنگ  

 باشد.های غذایی میدارویی و فراورده

 وضعیت اقتصادی

سال   ضعیت پیش از      1442پایان جنگ در لبنان به  شود تا لبنان را به و صادی گ سال   بازگرداند. 1475راه را برای آغاز دوره جدید اقت از 

 های جدید برای بخش دولتی و خصوصی آغاز گردید.برای رشد اقتصاد محلی و انجام پروژهگذاری خارجی سرمایه 1443



و آزادی  سمماختار اقتصممادی هایی بود که متأثر از جنگ نگردید و علت آن بخاطر لبنان یکی از معدود بخشاز سمموی دیگر نظام بانکی 

ا اسممت که در دنی آن ن بر این محرمانه بودن سمماختار بانکیسممازد. افزوپذیر میورود و خروج سممرمایه را بدون نظارت امکان که اسممت

ستقالل در این کشور ریشه گرفتند. بانک    های محلی و بینمانند است. از این رو بانک بی ویدادها هایی که در زمان این رالمللی از زمان ا

 است داشته باشند. 21اور بر این بود که بازار سده بسته شدند به سرعت به صحنه بازگشتند تا سهم خود را در بازار مورد انتظار لبنان که ب

صاد   ست، یک   به مند عالقه ای کهبرای بازدیدکننده   سئوال برانگیز اقت و : ده وجود داردش اثبات  دلیلبررسی عمیق موارد ظاهری نی

ر آن صممورت د توزیع گشممته بود،با وجود یک فقر نسممبی  افسممار گسممیختهثروت  در آن که بودمیمندی اینکه اگر لبنان کشممور بهرهآن 

شت نمیطور کامل وجود  های ناعادالنه آن بهتهیدستی با جنبه  سالمتی برخوردار می  . کودکان فقیر جامعه نیزدا شند باز ایمنی  . با توجه ا

ند که به خاطر آن کرسد که علت آن معماگونه باشد، زیرا این کشور تقریباً چیز خاصی تولید نمی    چنین به نظر می توزیع ثروت شکل  به

ستخراج کند.        شت که از زمین نفت و گاز ا شانس را ندا سایگانش این  گرچه ایک اقلیت خاص در فراوانی زندگی کنند. لبنان مانند هم

  اشد.باین وضعیت در حال تغییر است، چرا که دولت در حال آغاز اقدام برای استخراج گاز و نفت از بخش جنوبی دریای مدیترانه می

خاک  ماند حاصلخیزی بخشی از  ابراین تنها ثروت طبیعی که باقی میبن

این سممرزمین، گردشممگری، بازرگانی و باالتر از همه منابع انسممانی آن   

چگونه  توان دید کهبندی شممده میباشممد. با نگاهی به تبلیغات دسممتهمی

های چند ملیتی از جمله شممرکتهای بزرن در کل خاورمیانه شممرکت

به مدیریت و مهندسی سطح باال در لبنان به تالش مشغول    برای دستیابی  

وراق قرضممه نویسممی اهسممتند. اکنون به تازگی اعتبار لبنان با توجه پذیره

 خزانه به دالر آمریکا، فراتر از انتظارها افزایش یافت.

 

 

 

شمه    شقانه بازدید کرد، بارها مکث کرد، آب چ ش لبنان را باید عا ید، هایش را نو

ستون   خود را در  سر های فروافتاده معبد رومی آن زیر آفتابش رها کرد، بر روی 

های دلربای آن در جای جای سماحل برافراشمته   نشمسمت، و یا در زیر چادر کافه  

  اند.گشته

 



 تاریخ

ها و ...( ها، رومیا، آشوریهاقوام باستانی بسیاری )فنیقیای متولد شده باشد. در چنین محیط ترکیبی پیچیدهکه شود کمتر کسی پیدا می 

تمدن آن را  و دادهاعراب بودند که زبان خود را به لبنان  این اما ،نداهکه بعدها کشور لبنان نام گرفت ساکن بود   یدر سواحل و کوهستان  

 شکل دادند. به طور عمیقی 

 د:گردتاریخ لبنان بسیار غنی بوده و از رویدادهایی برخوردار است که در زیر به آنها اشاره می

کنعانیان  -اهشهرهای جبیل، بریتوس )بیروت(، صیدا و صور توسط فنیقی      دولت گردد؛تاریخ لبنان از هزاره سوم پیش از میالد آغاز می 

 ایجاد گردیدند.

 ها بازارگانی دریای مدیترانه را در تسلط خود داشتند.هزاره نخست پیش از میالد: فنیقی

 ها بود.ها، ایرانیان و یونانیمیالد: کشور در زیر سلطه مصریان، بابلیتا سده نخست پیش از  16از سده 

 ردد.گهای اسالمی آغاز میمیالدی: لبنان بخشی از امپراتوری روم و بیزانس بود تا اینکه تسلط حکومت 636پیش از میالد تا  64از سال 

 کردند.می : صلیبیان تا زمان فتح مملوکیان مصر بر مناطق ساحلی حکومت1244-1241

 : حکومت مملوکیان مصر بر لبنان1252-1515

 : آغاز تسلط عثمانی بر لبنان1516

 امارات جبل لبنان برای دستیابی به استقالل تالش کردند.: 1543-1742

 هاکشمکش میان دروزها و مارونی : 1757-1762

 : فرانسه توانست استان جبل لبنان را با خودمختاری نسبی تشکیل دهد.1761

 لبنان از عثمانی تجزیه شد و به همراه بقاع، لبنان بزرن را تشکیل داد. -1417

 ت فرانسه قرار داد.: جامعه ملل لبنان را تحت قیموم1422-1443

 : لبنان استقالل یافت.1443

 : همه نیروهای خارجی لبنان را ترک کردند.1446



 : مداخله آمریکا1457

 : جنگ در لبنان1475-1442

 ن طائف جنگ را پایان داد.: پیما1474

 نشینی ارتش اسرائیل: عقب2222

 نشینی نیروهای سوریهوزیر پیشین لبنان و عقب: ترور رفیق حریری نخست2225

 : تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان2226

 سیاسی هایویژگی

سنی  ان وزیر یک مسلم جمهور لبنان باید یک مسیحی مارونی باشد، نخست    پس از استقالل رئیس 

 شود. فرمانداری تقسیم می 7و رئیس مجلس یک مسلمان شیعه. لبنان به 

ساختمان        15لبنان در طول جنگ ویرانگر  سیاری دید که آثار آن بر دیوارها،  صدمات ب ها و ساله 

های خود اسممت و آخرین برگه سممیاه از  ها بجا مانده اسممت. اما لبنان در حال التیام دادن زخمجاده

اه های سممیبرگرداند. لبنان به وضممعیت عادی خود بازگشممت و دیگر آن سممال 1442تاریخش را در 

 تنها به گذشته تعلق دارند.

 زندگی فرهنگی در لبنان

 خاستگاه الفبا

نوشممتار  بردند کهای را در مقایسممه با زبان کالمی بکار میمردمان باسممتان یک سممری رموز ارتباطی ثانویه

اختی شممنآن عالمت ارائه شممده نه تنها یک انگاره بلکه یک عنصممر زباننگاری نام داشممت که در اندیشممه

شاره تلقی نمی  شان تبدیل گردیده بود.   )واژه( نیز بود، تا اینکه دیگر یک ا ستین  ن شد و به یک نماد و ن خ

باشد در اوگاریت )رأس الشمراء امروزی در سوریه( یافت شد، اما این سندی که حاکی از اختراع الفبا می 

ل ای شک ها از آواهای ساده ان وجود دارد که این ابداع برای نخستین بار در جبیل رخ داده باشد. واژه  امک

شان داده می   ساده ن ساخت تا بتوان   یافتند که با عالئمی  شدند. ترکیب نامحدود عالئم این امکان را فراهم 

ستان     شکل داد. با سال     شمار نامحدودی از واژگان را نیز  سان در  ستگاه  بود که کتیبه 1422شنا هایی )با خا

، 4، 3، 2، 1، 2ربی نیز )های عشماره به کار بردنهمین طور  فنیقی( را یافتند که نخستین عالئم الفبایی شناخته شده در آنها بکار رفته بود.



سده    4، 7، 7، 6، 5 سط  ست.            7( در اوا شده ا سوریه یاد  سبکوت در  ِسوِر  سقف اعظم  سط ا شماره  تو سط    ها در دوران این  سالمی تو ا

 های رومی گردید.در قرون وسطی توسط غرب جایگزین شماره بود که پس از آنبکار رفت و خوارزمی، ریاضیدان ایرانی 

 هنر و فرهنگ

های فرهنگی خود دوباره به شممرایط پیشممین و به روز خود بازگشممته لبنان با فعالیت

را خواهیم داشت   مجالباشد و ما این  است. معماری لبنان در حال مدرن شدن می  

باید      که   ما میراه کهن آن را نیز ن به زودی در مرکز شمممهر بیروت ببینیم. ا آن را 

های تاریخی بخشممی اسمماسممی از برنامه ها و سمماختمانمرمت یادمانفراموش کرد. 

در واقع  -شمممناسمممیهای باسمممتانکاوشدهد. گسمممترده بازسمممازی را تشمممکیل می

ا و هسممرزمین ما تا چه اندازه از نظر فرهنگکنند که تصممدیق می -بخشممینجات

ریم دارد که با دلبستگی به آینده بنگ باشد. این امر ما را بر آن می یادبودها غنی می

  و در نتیجه گذشته خود را گرامی بداریم و از آن صیانت کنیم.

یابد: سممت دبه دو چیز  او این اسممت کهواسممته خگردد. بازمیزندگی او نوع به و لذت معیشممت، هنر  به فرهنگ،اشممتیاف شممهروند لبنانی 

 کشورش و غرب.

سرعت برنامه     انرژی او حد و مرز نمی سد. او به  شی خود اتخاذ می شنا شگاه ای غنی برای برپایی نظام آموز صالص کند. دان  ها و مدارس ا

شگاه لبنان(،   ULگردند؛ می سن ژوزف(،     USJ)دان شگاه  شگاه روص  USEK)دان سلیک(،  )دان شگاه ارمنی بیروت(،   AUBالقدس ک )دان

LAU  ،)دانشممگاه آمریکایی بیروت(NDU  ،)دانشممگاه نوتردام(ALBA   دانشممگاه بلمند، دانشممگاه عربی ،)آکادمی هنرهای زیبای لبنان(

شگاه  سیار دیگر.  بیروت و دان شگاه    های ب های رینصورت از بهت  مدارس نیز به همین ها ارائه نگردد.تخصصی وجود ندارد که در این دان

آید که جوانان ما آموزش خود را در لبنان ادامه دهند و برای تضممممین تداوم برنامه آیند. در نتیجه این امکان فراهم می دنیا به شممممار می   

 آموزشی خود مقیم کشورهای بیگانه نگردند.

. بسیاری از  دانان، طراحان و ..نقاشان، پیکرتراشان، موسیقی   داشته است؛ نویسندگان،    های مستعدی را به دنیا عرضه می  لبنان همواره انسان 

یات و غاتا در ادب-نادیا تیونی، امین معلوف و، ونوس خوریآده، آنان به شممهرتی جهانی دسممت یافتند مانند جبران خلیل جبران، ژرژ شممه

شی             سیان در نقا سین مادی، حرایر و پل گیراگو سالیبا دویهی، ح سدور،  شفیق عبود، ا ه رومی در ماجد؛ فیروز، برادران رحبانی و شعر؛ 

خوانندگی و موسممیقی شممرقی، گروه رقا کراکاال در طراحی رقا نوین شممرقی، الی صممعب و زهیر مراد به عنوان طراحان مد و لباس  

 بانوان.

سیقی و تئاتر        ساده گرفته تا ملودرام، به همراه مو شد. از کمدی  شی من « کتاب آهنگ»تئاتر نیز دوباره بازگشایی  سب برای همه  که نمای ا

دون کشد. هیچ روزی وجود ندارد که بهای فرهنگی خود نفس میلبنان دوباره از اندامباشد. های فرانسه، عربی و انگلیسی زبان میگروه



سرت،   شد.   تکیک کن شگاه با شگاه تنها مختا رستوران « های بیروتشب »نوازی، یک همایش یا یک نمای شبانه ها و با ی نیست  اهای 

وان تدر جسمممتجوی فرهنگ و اوقات فراغت فرهنگی هسمممتند نیز اختصممماص دارد. نمی که همواره هم پر هسمممتند، بلکه به مردمانی که 

یشگاه  ق و نمارس  تخصصی در مرمت، موزه س    گالری بغازی ترین آنها ایپروو دآرتیست،  مهمهنری را شمرد.   هایگالریها و یا نمایشگاه 

اند، گالری الوان در کسلیک، به همراه نهادهای فرهنگی خارجی که برای تبادل  که هر سه در اشرفیه بیروت واقع شده    پاییزی سالیانه آن 

 باشد.فرهنگی میان لبنان و کشور ارائه شده جالب توجه می

بعلبممک    المللی     گردد کممه البتممه در تممابسمممتممان بمما جشمممنواره بین          رویممدادهممای مهم محلی در طول سممممال در لبنممان برگزار می               

(www.baalbeck.org.lb جشممممنممواره بممیممت ،)( الممدیممنwww.beitteddine.org و جشممممنممواره بممیممن )  الممممملمملممی جممبممیممل

(www.byblosfestival.org به اوج خود می ) .؛ با گزینش از میان تئاتر، رقا و    ها به منظور اجرای متنوع مراسمممم   نمایش رسمممد

سیقی محلی و بین نماش صر به دقت انتخاب می های مو شنوار  گردند.المللی با اجرای هنرمندان بزرن و جدید معا ه رویداد مهم دیگر ج

توجه گردد. در این جشممنواره ( که از اواسممط فوریه تا اواخر مارس هر سممال برگزار می www.albustanfestival.com)سممتان الب 

ای ویژه و با گرامیداشت فرهنگ یک کشور یا شهر، و یا جستار     مایهای غنی و مشابه با تمرکز بر درون شود که هر ساله برنامه  ای میویژه

شنواره گرایش     ضوعی خاص برگزار گردد. در ج شد. هنگام برگزاری      درباره مو سورانه با ست که انتخاب هنرمندان و اجراها ج بر این ا

 جشنواره، یک نمایشگاه هنری نیز در گالری توسط هنرمندی سرشناس برقرار است.

دو جشنواره تابستانی دیگر که در حال به دست آوردن جایگاه خود هستند 

رالقمر در شهری جشنواره دی باشد.های دیرالقمر و زوق مکایل میجشنواره

الدین تشود که تنها چند دقیقه با بی با جاذبه طبیعی جبل الشوف برگزار می 

تازگی نیز بخش       به  له دارد.  جدید و          فاصممم نه  تا خانوادگی و دوسممم های 

مه        محیط نا کان و همچنین بر ناسممممب برای کود های اجرایی برای  های م

ای مشرف  تپهجشنواره زوق مکایل بر   بزرگساالن در نظر گرفته شده است.   

شده    را با خانه« بازارهای قدیمی»بر خلیج جونیه، منطقه  سنگی مرمت  های 

شمممروع به  2223تئاتری که در سمممال  لبنانی رونق بخشمممید، به همراه آمفی   

هایی چون رقا باله، رومئو و ژولیت و موزیکال نخستین سال اجرای برنامه

  اویتا کرد.

http://www.baalbeck.org.lb/
http://www.beitteddine.org/
http://www.albustanfestival.com/


تر نزدیک های اصلی لبنان به فصل جشنواره   موفقصورت یک مرحله  اندازش توانسته به  رویایی و چشم جشنواره زوق مکایل با موقعیت  

 گردد.

نه ماندن حدود        نال تلویزیونی وجود دارد که در     22برای در خا کا

های مسممتند یا برنامه کودک اختصمماص  میان آنها برخی برای برنامه

ستگاه یافته شابهی های رادیویی نیز برنامهاند. ای دارند:  های برگزیده م

سیک، جاز ...(. به          شرقی، کال سیقی ) سی، اجتماعی، هنری، مو سیا

 ها و مجالت به م د، طراحی داخلی، عکاسی، اقتصاد  همین ترتیب نیز روزنامه

ا موجود هاند که به اکثر زبانو موضمموعات گوناگون دیگر اختصمماص یافته  

نان از طریق تلویزیونی لبهای برنامهباشند. همچنین نیاز به گفتن نیست که   می

  باشد.ساعته قابل دریافت می 24المللی ماهواره بین

ها یلمکنند که امکان دیدن آخرین فسممینماهایبسممیاری نیز در لبنان فعالیت می

 آورند.با اختالف یکی دو هفته پس از اروپا و آمریکا را فراهم می

خوشمممامدگویی به شمممماسمممت. لبنان درهایش را به روی شمممما   تر اینکه، لبنان مشمممتاق اما از همه مهم

 دهد که اقامت شما به قطع و یقین دلپذیر خواهد بود.گشاید و به شما این اطمینان خاطر را میمی

 اقامت در لبنان

سال  ساخت 42-75های پیش از  نظیر و پر ابهتی در بیروت و مناطق های هتلی بی، لبنان زیر

سیاری از این عمارت  کوهستانی داشت.    شده و بناهای جدید جای آنها  متاسفانه ب ها ویران 

ساخت    ضر زیر شتر هتل را گرفتند. در حال حا لی مانند الملای بینهای زنجیرههای اقامتی بی

ل، لو برست  ای خصوصی لبنان همچون   های زنجیرهای و هتلهای بین قارهچهار فصل و هتل 

ستر و   ش کاخ میر امین میلنک ست   با ساحلی گرفته تا پی سکی ک ند. از خط  شت  های ا ه به د

 ت. پذیرنده خواهید یافشوند، همواره همه گونه اتاق هتل خوشایند و تمیز و بقاع منتهی می

 غذاها:

زمانی که  ند.آیمیبه دسممت باشممند که از مناطق مختلف لبنان های مختلفی میهای لبنانی ترکیبی غنی از محصمموالت و فرآوردهخوراک

های غذایی دنیا بود، غذاهای لبنانی با ترکیبات سممالم و دلپذیر خود پیشممتاز بود. روغن زیتون،  ترین رژیمای یکی از سممالمهرژیم مدیتران



، غالت و انواع لبنیهای های تازه و همچنین فراوردهها، سممبزیجات و میوهادویهگیاهان، 

ای غذا با جزییات بسممیار در مِزه، گونهباشممند. ماهی و گوشممت معموالً مورد اسممتفاده می

ست.        ساخته ا ست که غذاهای لبنانی را در میان مردم دنیا معروف  سرد و گرم ا ه مِزّنوع 

شیرینی   ساالدهایی چون تَبول و فتوش، یا ح م ا و موتابال و نان  مچون هایی همعموالً با 

ا برای هر وعده غذایی شممود. نان صمماف لبنانی پیت سمممبوسممک و دلمه برن مو تهیه می 

ست و می   شیرینی  ضروری ا ستفاده قرار گیرد.  ی ما های محلتواند به جای چنگال مورد ا

ید.    باقلوا، حلوا و لوقوم( را نیز فراموش نکن نان می ) خانگی را در     توان مزهدر لب های  غذا ی 

سوی و ای  های بینرستوران  الیایی( نیز تالمللی مختلف آن )مکزیکی، آمریکایی، آسیایی، فران

یدا کرد  ند.              همه می  .پ یدا کن نه مد نظر خود را پ با هزی های مورد عالقه و  نان غذا ند در لب توان

شبانه ها و کلوبها، میخانهرستوران  همگی فضاهایی دلپذیر و آماده پذیرایی هستند که    های 

ت. عرق اس « عرق»از همه مهمتر اینکه لبنان کشور  توانید در آنها تا خود صبح بمانید.  شما می 

م انیسون است که شبیه به پاستیس فرانسوی، سمبوکای ایتالیایی و اوزوی یونانی است. یک نوشیدنی است که به عنوان          یک لیکور با طع

صلی آورده می پیش غذا با مِزّ سالمتی می       ه و غذای ا ضامن  شیدنی دیگری که ارزش غذایی باالیی دارد و  شراب لبنان   شود. نو شد  ی با

شوند که آب و هوای خشک روزهای آفتابی و عصرهای خنک    ها بیشتر در دره بقاع یافت می خانهشراب  شهرتی جهانی دارد.  است که 

ستان    سب را برای تاک شراب    توانآورند. میها پدید میاقلیمی منا سارا، کفر  هایی چونخانهمحصوالت  سار )در م اقلعه ک نطقه یا، قلعه مو

 واردی، کَرَم، ایکسیر، بِل وو، ماسایا و ... را یافت.جبل لبنان نزدیک بیروت(، دومن دِ تورِلز، 

 خوریم.ترین غذا را میدر لبنان با کمترین هزینه، بهترین، تمیزترین و سالم

 ورزش و تفریحات

 ی،فایق پای سواری، اسکی روی آب، غواصی، جت اسکی،    شنا، موج  :دارندهای آبی در لبنان طرفداران بسیاری  های آبی: ورزشورزش

سواحل امکانات کافی    .سواری بادبانی قایق شتر  شرایط عضویت برای مهمان    بی ستخرهایی با آب تازه  ها وو  را دارند.  ریابرای تکمیل د ا

ساحل اجاره داده می ها توسط ماهی قایق شتر ترجیح می گیران محلی و ماهی شوند گیران در  ساحل  دهند تا در آببی های عمیق نزدیک 

  گیری کنند.ماهی

 فصل اسکی در کل از اواخر  های زمستانی همچون اسکی روی برف، اسنوبرد سواری و نیز اسکی روی یخ در لبنان رایج است.        ورزش

 یابد. دسامبر آغاز و در آوریل بسته به شرایط آب و هوا پایان می



سمممواری، بولینگ، رقا،   یس، اسمممکواش، گلف، اسمممب تنها:  سمممایر ورزش

سکتبال، پینگ  شگاه ایروبیک، والیبال، ب صی در    هپنگ، فوتبال و ... با ص ای تخ

  های تابسمممتانی مجهز به مراکز     گاه همه تفریح این زمینه به فراوانی وجود دارند.    

ن باشد، در غیر ای سالمت بوده و دسترسی به آنها در صورت عضویت آسان می      

ر پذیبلیت امکان دهای سمممالمت از طریق خریدسمممترسمممی به باشمممگاه صمممورت

 باشد. می

های موتوری و بادبانی سمممفرهای دریایی و اسمممپا در سممماحل لبنان از طریق قایق

رس و ترکیه قابل انجام اسممت. باشممگاه هوایی  پذیر اسممت و تا سمماحل قب امکان

شته      سانی که مجوز دا ضر فعال بوده و ک شند می  بیروت نیز در حال حا وانند تبا

 انجام دهند. آنجا تفریحات هوایی خود را

یت       عال ماجراجویی: ف عت و  ها و       طبی غار عت و درون  های هوای آزاد در طبی

به سمممرعت در حال  کسمممروان شممموف والهای اردوگاهی در همچنین در زمین

  گسترش است.

 خرید

برندهای   توان در آنها  امروزه مراکز خرید بسمممیاری در لبنان وجود دارد که می    

شهرهای قدیمی    را سنتی  هایبازارهای هنری، لوازم آرایشی و جواهرآالت را یافت.  المللی و همچنین فروشگاه محلی و معروف بین در 

از شده ای ساخته های و قاشق و چنگالهای سنتی و ظروف شیشهصنایع دستی، سفالتوان یافت. جبیل و طرابلس میتیرو، صیدون، مانند 

االهای برنجی کسازند.  های زیبا میهایی از استخوان بوفالو یا قوچ به شکل بسیار زیبای سر پرنده در رنگ    با دسته  آنها را فوالد، مس که

پارچه، ند. احکاکی شده با دست  و مسی مانند منقل، کاسه، کوزه، زیر سیگاری، شمشیر، درنگهدار که همگی به طور جذابی طراحی و       

ند. ادوزی( و رومیزی کتانی نیز معروف هستند زیرا کار دست بوده و با طال و نقره کار شدهقالبعبا )لباس شب قبای پشمی و ابریشمی، 

 معاف از مالیات فرودگاه بیروت در دقایق پایانی را فراموش نکنید. همچنین خرید از فروشگاهِ

 

 

 



 آنچه که نباید از دست داد...

 دارد...ذائقه و تمایالت فردی عرضه می ها را بسته به انتظارات، زمان،تنوعی از جاذبهلبنان 

 شهرهای اصلی -1

شگاه آمریکایی،        صلی مانند بیروت )موزه ملی، دان شهرهای ا شناخت لبنان باید  شهر و محله      برای  ضا، مرکز   ساحل رملة البی

ساحل  ستان،  حمراء(، جونیه و  سکی و   و عیونهایش، بکفیا، برمانا و بیت مری را در تاب سمن و فرقا برای ا ستان  ال سی و    با شنا

 .را بازدید کرد همچنین فاریا

 

 شناسیباستان هایمحوطه -2

 بعلبک

یک          فنیقی یار کهن  طه دینی بسممم یک محو کان  ها در م

جایگاه مقدس باشمممکوهی را بنا کردند که به پرسمممتش           

در زمان اسممکندر شممهر به خدای بعل اختصمماص داشممت. 

سممرعت گسممترش یافت و آن را هلیوپلیس  شممهر آفتاب   

ترین سممممازه    نممامیممدنممد. اممما مهم    )هلیوس: آفتمماب(م می     

مان رومی      به ز بک  یک  ها برمی آکروپلیس بعل گردد؛ 

 مجموعه فرهنگی بزرن که سه عمارت را دربر دارد:

متر قطر  2متر ارتفاع و  22سمممتون معروف بجا مانده( که هر یک  6تایی )که از آنها تنها  54معبد ژوپیتر با ردیف دور سمممتون  -1

شمموند. معبد ژوپیتر یک جلوخان شممش ضمملعی دارد که تا بندی میهای رومی دسممتهرند که در ردیف بزرگترین سممتونپایه دا

 ای سالم مانده است.اندازه

این همان جایی اسممت که  رود.ترین آنها به شمممار میباخوس که یکی از زیباترین دسممتاوردهای معماری رومی و سممالممعبد  -2

 گردد.های کالسیک و مدرن برگزار میالمللی تئاتر، باله و کنسرتهای بزرن بینجشنواره

 باشد.ای قابل مقایسه با تولوس دلفی میای دارد و تا اندازهمعبد ونوس که از معدود بناهایی است که تهرنگ دایره -3

 

 



 عنجر

ست که در     شهری ا شیه    62عنجر  شرق بیروت در ناحیه حا ع ای بقاکیلومتری 

شق پیوند         قرار دارد. در  شهر دم ساحلی لبنان را به  شهرهای  شته این منطقه  گذ

نان       داد. پس از دوره بیزانس در سممموریه، می ید اول یکی از جانشمممی فه ول خلی

معاویه، ساخت قلعه روستایی خود را در سده هشتم آغاز کرد، اما این فرزند او 

  مت کرد.ابراهیم اول بود که کارهای ساختمانی را ادامه داد و در عنجر اقا

ممکن  شد که این نوع سازه به عنوان اقامتگاه دوم و باشکوه خلفای اموی، قصر نامیده می   

متر احاطه گردیده  372بود مساحت بزرگی را دربربگیرد. قلعه عنجر با دیوارهایی به طول 

ست.   س   این بنا پر از تزئینات موزائیک، دیوارنگاره، نقشا نگ برجسته و حکاکی بر روی 

سیاری از آرایه  سرستون   است. بوده  ا و ههای کورنتی آن از معماری رومی گرفته شده و ب

ن شمممهر به یک مرکز  با گذشمممت زما   باشمممد.  عناصمممر معماری آن برگرفته از بیزانس می   

 کردند.ای برای مسافران و بازرگانانی تبدیل گردید که از جاده سوریه به لبنان عبور میبازرگانی و واحه

 صور

صور     ساحل لبنان و  شهر  سط فنیقی    74که در  شده، تو ستین کالن   کیلومتری جنوب پایتخت واقع  شد تا نخ ر بازرگانی شه ها بنیان نهاده 

  ها گسترش یافت.دنیا شود. در شهر صور بود که امپراتوری اقتصادی فنیقی

شهر تابوت  صور، هیرام   در این  شاه  سلیمان نبی را با چوبی عا      ،دان  سی که  شد، ک ساخت معبد و کاخش    پیدا  سدر برای  لی از درختان 

گان می       تأمین کرد.   ند یدکن بازد ند مسمممیر   همچنین  توان

فرشی که از یک تاق نصرت باشکوه، آبگذر رومی،    سنگ 

، دان رومیهای ورزش، زمین تابوتیکی از نخسممتین زمین

های بسممیار دیگری عبور کنند که از باغ موزاییک و ویرانه

 ایرانیان و اعراب در امان ماندند.تخریب آشوریان و 

 صیدون

ود، ش که امروزه صیدا )برگرفته از واژه عربی صید به معنای ماهیگیری( گفته می   کیلومتری جنوب لبنان 45در  واقع شده  شهری ساحلی  

از آن رهسپار   ای و شاید فراتر یترانههای مدها از آنجا برای تسخیر فرهنگی و بازرگانی سرزمین  زمانی در تاریخ بندری مهم بود که فنیقی

 شدند. دریا می



توه آمده ها و اعراب به ساین شهر پیوسته در اثر یورش مهاجمانی چون فلسطینیان، ایرانیان، یونانی

سال     بود. صالص    1177صلیبیان نیز در  شدند. این موارد موجب  توسط  الدین از آنجا بیرون رانده 

شمممهر اعطا گردد، مانند برج و باروی دریایی که نماد شمممهر نیز توجهی به گردید که گنجینه قابل

باشممد. از جنوب لبنان )صممور و صممیدا( بود که ائوروپه جوان توسممط زئوس ربوده شممد که این می

 یونان( دید. 2222)توان بر روی سکه دو یورویی افسانه را می

 

 

 

 جبیل

در باالی  سال تاریخ و فرهنگ جای گرفته است. 7222شمال بیروت، شهر جبیل با کیلومتری  35باالتر از نهرالکلب و غارهای جعیتا، در 

اهی نیز بود . اما جبیل یک مکان پرستشگ  گرددترین بندر جهان و زمانی مرکز شکوفایی بازرگانی نمایان می یک صخره محوطه باستانی  

س ها در جایی بود که پیکرهزیرا جایگاه معبد ابلیسک  شدند. بازدیدکنن    کهای جبیل یعنی تندی شده مشهور کاوش و پیدا  دگان های نذر 

شمار الیه  شد شگفت  ؛ نوسنگی، فنیقی، مصری، آشوری و یونانی و رومی    هم قرار گرفتههای فرهنگی رویاز  ها در ی. رومزده خواهند 

ستون  شکوه جبیل یک جایگاه مقدس، یک  کان قلعه مکان مستحکم این م  اند.گذاردهتر تئاتر رو به دریا را از خود بجا بندی، و از همه با

ساخته گردید.                ستانی  شهر با ست که درون برج و باروی  صلیبیان ا شده توسط  شده توسط  س     ساخته  سای   -نت جانصد متر باالتر کلی

 ساخته گردید و هنوز هم شکل بسیاری خوب دارد. 12مارک، با سبک رومی است که در سده 



 : سنت گیلزطرابلس

ساحلی که به جنبه     کیلوم 75در  شهری  شمال بیروت دومین پایتخت لبنان یعنی طرابلس،  سانه تری  ای تاریخ غنی ههای خوش منظره و اف

ای هقلعه سنت گیلز )سنجیل( با مشرف بودن به شهر و دریا، مفتخرانه پابرجا بوده و با دیگر یادمان    واقع شده است.    باشد میخود مشهور  

شهر حال و هوایی خاص را     سوی  ست. این امر در        می آنجابه فران شده ا سجدی بزرن تبدیل  سنت ماری نیز امروزه به م سای  دهند. کلی

های مربوط به دوره مملوکیان شممهر مانند مسممجد طینال، . از سمماختمانبوده اسممتوارد کردن عناصممر غربی در معماری شممرقی تأثیرگذار 

ار را های گنبددگذار در بندر المیناء، کاروانسراها و حمام وتوان نام برد. همچنین گشت زرن االشرف را می مسجد عبدالواحد و مسجد ب  

 استراحت را نباید فراموش کرد.که مکانی برای آرامش و 

 های مرکز شهر بیروتکاوش

ان شناس  های در میدان شهدای بیروت انجام گرفت. باستان  کاوش 1443از اکتبر 

ستند   سده  شالوده توان شهر قرون  14های عمارتی کوچک مربوط به  وسطایی   و 

که مرکز آن در گذشممته در میدان نجمه روبروی پارلمان قرار داشممت. اسممتمرار  

ر نه مگ دهد.کار کاوش اهمیت تاریخی بیروت را روز به روز بیشمممتر نشمممان می

 د؟ش اینکه گفته شده بیروت تاکنون هفت بار ویران گردید و دوباره ساخته

 

 

 

 

 



 طبیعیهای مکان -3

 جعیتا هایغار

رار جعیتا ق  های کیلومتری بیروت غار  22در 

یاری را               گان بسممم ند یدکن بازد که  ند  دار

با         شمممگفت   که  غار  ند. دو  ته ا زده سمممماخ

ند و اگذاری به یکدیگر پیوند داده شده ریل

روند. غار   هزار متر در اعماق زمین پایین می  

ازدید قایق ب توان با سوار شدن  تر را میپایین

وان تغار باال را نیز می  کند.  عبور میند  گیرهایی که از رود نهرالکلب نشمممأت می    کرد که از گذرهای زیرزمینی باریک و دریاچه        

باشممد؛ آور میپیاده جسممتجو کرد اما همیشممه به همراه یک راهنما. جسممتجو و شممناسممایی در غارها برای بازدیدکننده بسممیار شممگفت

شارها، دریاچه سنگ هها و چکیدقندیل ستون ها، گیاهان، آب صویر    ها و  های طبیعی همگی دنیایی فراواقعی را در برابر چشمانتان به ت

 کشد.می

 غار قادیشا

شمال بیروت این غار که  شده را نیز باید بازدید کرد.       در  سدر واقع  شری و جنگل  و در میان ب

دره قادیشممما، که به آن دره قدیسمممان نیز       دقیقه( و تماشمممای     15روی )توان با اندکی پیاده   می

نداز  اگویند به غار رسمممید. زمین تخت مرتفعی که در برابر ورودی آن قرار گرفته چشمممم         می

  گذارد.سراسرنمای زیبایی را از دره به تماشا می

 جنگل درختان سدر

اند. گرفته متری درختان سمممدر معروف لبنان در میان زمین و آسممممان قرار 2222در ارتفاع بیش از 

درختان دانند. نامیده و به عنوان معجزه طبیعت می آنها را اغلب ارز الرب )درختان سمممدر خداوند(  

ش از باشند و برخی از آنها بی بندی شده و تحت نظارت منظم می دسته  سدر به عنوان میراه طبیعی 

درخت سدر که در کتاب مقدس و  سال عمر دارند.   1222

تاب  نام     ک تاریخی  یت و خرد     های  بد ماد ا برده شممممده، ن

شد.  می شد  بهمچنین به اتفاق نماد جمهوری لبنان نیز میبا ا

 ها نیز نقش بسممته شممده اسممت. چنانچه بر پرچم و اسممکناس



  ترین درختان سدر در منطقه بشری در شمال لبنان، و الباروک و شوف وجود دارند.معروف

 دریاچه قرعون

شده محوطه  منطقه و دریاچه قرعون که در جنوب سیار جذ بقاع واقع  اب، متنوع و های ب

یا قایق    د. گشمممت و گذار در دریاچه را می    دارجالبی را عرضمممه می   با خودرو و  توان 

 دقیقه(. 25موتوری انجام داد )حدود 

 پل طبیعی فقرا

های طبیعی بسمممیار اندکی در دنیا وجود دارند که لبنان یکی از آنها در          پل 

متری بر  1522این پل که در ارتفاع    باشمممد.  خود دارا میمیان میراه طبیعی  

روی یکی از ارتفاعات جبل لبنان واقع شمممده و روی جریان نهرالبان )نهر:         

دارد، اندازی زیبا از روسممتای فارایا را عرضممه میرود( را دهانه زده و چشممم

یز برانگکوهسممتان تحسممین   تازه هنگام قدم زدن در محوطه آن تنقس هوای

 است. 

 شات کساراغارهای طبیعی 

با       های طبیعی  غار قاع واقع       طول کیلومتر 3این  له در ب که در نزدیکی زح

 دارند.ارزش دیدن  اندشده

 

 های دینیمحوطه -4

 حریصا -بانوی لبنان

ندی یک  بر روی  ظاره    522)بیش از  بل ندیس بزرگی ن یه  متر(، ت گر خلیج جون

برپا گردیده بر روی جایگاهی  14باشد. تندیس مریم باکره که در اواخر سده می

راز از فتوان می دارد. قرار )نمازخانه کوچکی در پایه تندیس(      نیایشمممی  

 کرد.  را مشاهده اندازی سراسرنماچشمتندیس 

 

 



 دره قادیشا

شا در  شری،   شمال دره مقدس قادی بیروت نزدیک ب

باروهایی اسمممت که در ها و برج و جایگاه صمممومعه

اند و به خوبی با کوه ترکیب و ها ساخته شده  صخره 

  ،صمممومعه سمممنت آنتونی قزحیا     اند. یکپارچه شمممده  

سده       سریانی که در اواخر  ستین چاپخانه به زبان  نخ

ایی که هو برخی دیگر از غارها و پناهگاه توان صومعه مارلیچا، دیر مارونی قانوبین ایجاد گردید. از دیگر موارد مورد بازدید می 16

  در این منطقه بوده نام برد. زاهدان برای

 هاکلیساها و نمازخانه

کلیسمماهای بسممیاری در لبنان وجود دارد، کلیسمماهای   

تان،           یک، ارتودکس، پروتسممم کاتول ید  جد قدیمی و 

ارمنی که همگی ارزش بازدید و ارزیابی اهمیت دین       

 لبنان را دارند.مسیحی در زندگی مردم 

 هاصومعه

صومعه    صومعه  سیاری نیز در لبنان وجود دارد که در این میان نباید بازدید  شعیای برمانا )کهن های ب آنتونینس  ترین بنیاد رهبانیمار 

ست داد.  1722در  صومعه یونانی   یباهمچنین می( را از د ستین         -ست  شویر که نخ شارا )یا ال سنت جان در خون اپخانه چکاتولیک 

شد(  1733در  عربی در آنجا سی           ایجاد  ستر سی سط  شربل و دیر بلمند که تو سنت  صومعه  سیس گردید )در   1157ها در ،   1164تا

های های بیزانسی سدهای غنی از شمایلبه ارتودکس تبدیل شد و مجموعه 1274تکمیل گردید( و پس از سقوط پادشاهی التین در 

  م برد.داد را نارا عرضه می 14و  17

 مساجد

توان از مسجد بزرن طرابلس )بنایی یادمانی که در سده   بایست بازدید کرد که در این میان می مساجد بسیاری وجود دارند که می  

عناصر معماری فرانسوی )کلیسای    ساخته شد و    13

ته؛     12جامع سممممده   قدس( را در هم آمیخ مریم م

مسممجد بزرن صممیدا که در نگاه نخسممت به برج و  

بارو شباهت دارد؛ )این بنا بر روی کلیسایی باستانی    

 های هوسپیتالر سنت جان  ساخته شده توسط شوالیه     



سده   شده در            برپا گردید( 13در  ساخته  سایی رومی  صل کلی سجد عمر )که در ا سجد بزرن بیروت یا م سط   1152-1113و م تو

مسمملمانان با افزودن  1241دی رومی ایجاد گردیده بود. در های سممنت جان در محوطه عمارت بیزانسممی بود که پس از معب شمموالیه

 ای آن را تبدیل به مسجد کردند(.مناره

 هاها و موزهکاخ -5

 الدینکاخ بیت

یت      45در  باشمممکوه ب نه دین(، نمونه     کیلومتری جنوب شمممرق بیروت، کاخ  لدین )خا از  ایا

سال ساخته    32توسط امیر بشیر شهابی به مدت     17معماری ناب ملی در سده  

این بنا به عنوان اقامتگاه مجلل شمماهزادگان دربردارنده عناصممر معماری شممد. 

سالمی و معماری گوتیک  سز می    -ا سانس ونتی ن شد. رن سب  با ک این انطباق 

های موزاییک   غها و با  های دلپذیر و نماها، کارهای چوبی، سمممقف       در رواق

های تزئینی  اصمممالت و سمممخاوت آرایه    شمممود. بازدیدکنندگان از      دیده می 

  زده خواهند شد.شگف

 موزه ملی بیروت

 افتتاص گردید. 1434سمماخته و در  1432موزه ملی بیروت با سممبک نئومصممری در سممال  

دوباره امروزه مسممئوالن مجموعه ملی موزه در زمان جنگ در همه جا پراکنده شممده بود. 

 ها را گردآوری و در معرض نمایش همگان قرار دادند.این گنجینه

 شناسی دانشگاه آمریکایی بیروتموزه باستان

های پیش از تاریخ تا دوران اخیر را عرضممه  های این موزه خصمموصممی فرهنگ  مجموعه

 های فراوان(.شی و سکه 12222دارد )در حدود می

 موزه موم دیرالقمر

که   موزه چک  مدل در آن می ای کو یت    توان  های  های مومی شمممخصممم

 تأثیرگذار تاریخ را دید.

 جبیلموزه موم 

 های تأثیرگذار تاریخ را دید.های مومی شخصیتتوان مدلای کوچک که در آن میموزه



 موزه جبران

شمال قرار دارد، کارهای ادبی     شری در  موزه جبران که در ب

قاشمممی  نده     و ن یل جبران نویسممم یامبر »های جبران خل ب « پ ه را 

  .گذاردنمایش می

 موزه ابریشم )در بصوص، عالیه(

 ابریشم زنده: تولید ابریشم طبیعی از کرم تا محصول نهایی.

 «درخت طالیی»توت  -    های ابریشم، پیله،                                  کرم -

 قرقره ابریشم - آالت قدیمی، محصوالت ابریشمی        ماشین -

 های قدیمیعکس -  کارگاه بافت دستی                                          -

 های وحشی از ماداگاسکارهای شرقی و محلی/ ابریشممجموعه دائمی: ابریشم بازدید به همراه راهنما: -

 ها.در باغ رایحه موزه، کافه. قدم زدن یاندازدار، مغازهیک سکوی چشم

 موزه در تابستان باز است.

 

 موزه خصوصی روبرت معوض

برای آنچه که در طول سالیان به دقت ساخته شده و اکنون مانند یک مرکز    »

ای از یک شمممگفتی زنده تبدیل گردیده... ممکن اسمممت که شمممهر، به نمونه

و  شد، ساختمان در اثر گذر زمان، فاتحان، قهرمانان، و جنگ آسیب دیده با  

یایی گوتیک آن هنوز در نماهای پر تزئین سممماختمان             اگرچه سمممبک ایتال

 «.کنونی باقی مانده باشد، اما بازسازی خوبی در درون و بیرون آن صورت گرفته است

 ای موزه خصوصی روبرت معوضنقل از عرضه چند رسانه

 

سانه    ستاورد معوض به ط    عرضه چند ر صر اینگونه بیان می ای موزه خصوصی روبرت معوض به خوبی د برت رو»دارد: ور مخت

ای خصمموصممی برای کارهای هنری و مجموعه جواهرات شممخصممی، سمماله و تبدیل آن به موزه 122معوض با مرمت یک کاخ 

ری نامروزه موزه خصوصی روبرت معوض)که پیشتر با نام کاخ هِ   «. شهامت و دوراندیشی را در عین پایبندی به سنت نشان داد    

نگاه  نوع شممد(  که در مرکز شممهر بیروت قرار دارد به تازگی برای بازدید همگان گشمموده گردیده اسممت. می فرعون شممناخته

ید،  آاز دو جهت تاریخی به شممممار می    به یک موزه بیان ه نری تبدیل گردد که        معوض موجب گردید که کاخ هِنری فرعون    

ترین عرضه آن خود عمارت  ای است که مهم نبها. این موزههای ارزشمند و گرا هم از نظر مکانی و هم به عنوان محل مجموعه

 باشد.می



 هاموزه کانی

ای هطال و نقره و سنگ گردآوری شده از فلزات گرانبها همچون   ایگنجینه

یاقوت،  گران ندی، زمرد ... نورپردازی ویژه   قیمتی چون  جد ه ای برای زبر

نه      رخی ویترین تا تنوع رنگی گو یده  یت   هایی چون  ها طراحی گرد ، تانزان

نی مانند دیدشفافیت و رنگ گوهری چون زبرجد و تورمالین، و جزئیات نخ 

 قطعاتی چون طال و نقره برجسته گردد.

 

 موزه ملیتا

 ملیتا و مقاومت داستانی استثنایی از عشق و مکان خاطرات است.

اندازی کوهسممتانی اسممت. هدف آن حف   ای طبیعی در مرکز چشمممملیتا موزه

ها روش هایی اسمممت که می   مکان  های مقاومت اسمممالمی در برابر     توان در آن

 را دید. 1472اسرائیل از زمان اشغال در سال 

 

 موزه پیش از تاریخ

انتخاب  14شممیئی که به دقت توسممط پژوهشممگران یسمموعی از سممده      522بیش از 

مایش گذارده شمممده           به ن تاریخی دانشمممگاه سمممن ژوزف  ند.  گردیده و در موزه  ا

های مختلف زندگی های بازآفرینی شمممده به دقت جنبه   ها و صمممحنه  ها، قاب  ترینوی

فیلمی مسممتند نیز در انتهای بازدید  دارند.روزانه انسممان پیش از تاریخ را عرضممه می 

 3صبح تا   4شنبه از   -چهارشنبه، جمعه  -شنبه ساعات بازدید سه   شود. نشان داده می 

 باشد.همگانی باز نمیبعدازظهر. موزه در تعطیالت مدارس  و 

 

 موزه کیلیکیه )انطلیاس(

ای بزرن که مکان کتابخانه      سمممازه روی داد. 1447مارس   32افتتاص رسممممی در  

ای نجات های ارزشمممند هنر دینی گنجینهبیشممتر آثار و نمونهباشممد. جاثلیقی نیز می

ستان    یافته جاثلیقی می شد. در تاب سیس تا حلب انجام     1415با دادند و سفری را از 

سریر مقدس کیلیکیه را به انطلیاس آوردند. همچنین افزون بر این گنجینه، با   1432

 باشد.هایی با اهمیت برخوردار میهدایا و خریدها اکنون موزه از مجموعه

 

 



 موزه ارتودکس یونانی

سای جامع کلیباشد. کلیسای ارتودکس سنت ژرژ کلیسای جامع مادر جامعه ارتودکس بیروت می

از بابت  های بسیاری باشد. در طول جنگ لبنان آسیب  منطقه میترین کلیسای شهر بیروت و   نکه

سم دید. در   شد و در  پروژه مرمت چند مرحله 1447دزدی و وندالی  2223دسامبر   15ای آن آغاز 

 بازگشایی گردید.

 

 موزه دیر ارمنی بزمار

به ویژه ارمنیان را عرضمممه     این موزه دیدی کلی نسمممبت به هنر کافرانه و دینی شمممرقی       

آوردهایی از امیر بشممیر در این موزه وجود دارد که زمانی سممفرهای بسممیاری  رهدارد. می

 هایهای دیر تاکسممتاندر زمینسممپرد. را به این دیر می هایشثروت و داشممتهکرد و می

گان کننددیدبازکنند که خوبی وجود دارد که از آنها شممرابی عالی و معروف را تهیه می

این دیر در تمام طول سممال از حضممور گردشممکران، کنند. آن را چشممیده و خریداری می

در آنجا کلیسایی وقف عروج مریم مقدس با سقفی تاقی شکل    کند. آموزان، پژوهشگران و مؤمنان و زائران استقبال می  دانش

شناسی مهمی درون همین کلیسا پیدا شد.      باستان  وجود دارد که هنگام یک محوطهها گیری درست درب و یک برج با جهت

  این محوطه به عنوان یک موزه بازگشایی گردید.

 

 قرس موزه س 

موزه سممرسممق پس از سممالها بسممته بودن به دلیل بهسممازی بازگشممایی گردید. این موزه به طور مختصممر تاریخ لبنان را از طریق   

  دارد.ها عرضه میها، اسناد، نقاشی و تندیسعکس

 

 بازارهای قدیمی

توان حال و هوای  تر از قدم زدن در بازارهای قدیمی نیسمممت که در آنها می       هیچ چیز جذاب 

 بازارهای بیروت، جبیل و طرابلس را از دست ندهید... کامل گذشته را به دست آورد.

 

نان می  یابیم: ورزش       در لب یت گردشمممگری را ب عال ی و های آب توانیم همه گونه ف

 کوهنوردی و ماجراجویانه، فرهنگی و مذهبی و ....زمستانی، 

 

 



 لبنان را کشف کنید -لبنان کالسیک

 روزه LB -  5/221تور

 بازدید بیروت -موزه ملی -الدینبیت -دیرالقمر -1

 جعیتا -حریصا -جبیل -2

 اشمون -تیرو -صیدون -3

 عنجر -کسارا -بعلبک -4

 انتونیوس قزحیا سنتدیر  -جنگل سدر -بشری: موزه جبران خلیل جبران -5

 روزه LB – 4 /222تور 

 بازدید بیروت -موزه ملی -الدینبیت -دیرالقمر -1

 جعیتا -حریصا -جبیل -2

 اشمون -تیرو -صیدون -3

 عنجر -کسارا -بعلبک -4

 روزه LB   - 3/ 223تور 

 جعیتا -حریصا -جبیل -1

 اشمون -تیرو -صیدون -2

 عنجر -کسارا -بعلبک -3

 روزه  LB  -  2/  224تور 

 جعیتا -حریصا -جبیل -1

 عنجر -کسارا -بعلبک -2

« اوتلبنان متف  »همه اندازه بودجه مالی دربردارد. برای بازدید از یک        و همه گونه ذائقه    های بسمممیاری را برای   و فعالیت   ها لبنان محوطه  

 ..زده خواهید شد.تردید نکنید که با ما تماس بگیرید یا از وبگاه ما دیدن کنید. شما شگفت

 

 

 

 

 

 

 



   


