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  خصمل
قدم الرحالة الغربيون الذين زاروا بالد الشام بدءا من القرن الثاني عشر وحتى أوائل القرن العشرين فرضـيات مختلفـة                    

ويالحظ أن معظمهم   . وشكلت الدوافع الدينية والسياسية واالقتصادية حافزا لهؤالء الرحالة       . حول أصل الدروز ومعتقداتهم   
فرنسية، وانجليزية، وكردية ، وهندية، وسـامرية  : ا منه، فنسبوهم إلى عناصر مختلفةنفوا األصل العربي للدروز أو خففو     

وقدم الرحالة فرضيات مختلفة حول معتقدات الدروز، فهم وثنيون ، ومسيحيون ،            . ، ومصرية قديمة ، وصينية ، وعربية      
وقد رفض مؤرخـو  . الفاطمي، وبال دينومحمديون ، وَأصحاب فلسفات دينية قديمة ،وعبدة عجل، وعبدة للحاكم بأمر اهللا             

  .الدروز ما ذهب إليه الرحالة الغربيون، وأكدوا عروبة الدروز، وإسالمهم
Abstract 

Origins of the Druze and beliefs  
Study in the writings of Western travelers)( 

Dr .Marwan Fareed Jarrar 
Al -Quds Open University, Jenin Educational Region,Palestine  

the early           Western travelers who visited the Levant from the twelfth century until the 
 provided various hypotheses about the origins of the Druze and their beliefs twentieth century

It is . etc, colonial, political. economic, giousreli: Travelers were pushed by various motives.
They returned Druze to . noted that most of them denied the Arab origin of the Druze or eased it

, Pagans, Chines, Egyptians, Samaritan. Indians, Kurdish, English, Francs: different elements
, owners of ancient religious philosophies, without religion, )nsMohammeda(Moslems 

Historians of the  .etc, Slave to the Governor by order of God Fatimid ,Worshipers of the calf
and stressed the Arab and the Islamic , Druze have refused the view of the Western travelers

.          ity of the Druzeident 
  : المقدمة

وال ندعي أن هذه الدراسة شـاملة       . تبحث هذه الدراسة في أصول الدروز ومعتقداتهم وفقًا لكتابات رحالة غربيين              
إسبان، انجليز، فرنسيين، سويسريين، ايطاليين، ألمان، أمريكان،       ( لجميع الرحالة ، بل تعالج نماذج متنوعة مختارة  بدقة           

  .وال يعني ذلك تبني الباحث لوجهات نظر هؤالء الرحالة). يرهموغ
تهدف الدراسة إلى كشف خطورة ما جاء في كتابات هؤالء الرحالة ودورهم في التمهيد لالسـتعمار األوروبـي،              

رة غير  من خالل تقسيم المنِطقة إلى طوائف متناحرة واقتطاع جزء منها وربطه بالمستعمر روحيا وِعرقيا عبر رسم صو                
كما تهدف إلى التحذير مما ورد في كتبهم حول الطوائف في المنطقة العربية؛ ألن الكثيـر                . دقيقة عن أصولهم ومعتقداتهم   

منه ال َأساس له من الصحة، ويستند إلى أهداف سياسية أو دينية خاصة بالرحالة، أو َأنّه مبني على سـوء فهـم وتقـدير                        
لة إذا علمنا أن ما ورد في كتبهم يعد مصدرا رئيسا عند الكتابة عن الدروز خـالل                 وتبرز حجم هذه المشك   . لمواقف معينة 

  .تلك الفترة
وبعد عمل مسح للدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية، لم يجد الباحث َأيـة دراسـة تناولـت                       

اول الباحث أََقرب الدراسات إلى الموضوع ، ويـأتي         لذا سوف يتن  . متغيرات الدراسة الحالية سواء أكانت عربية أم أجنبية       
، وتعرض  فيها بإيجـاز      )تاريخ المسلمين الموحدين الدروز   ( في مقدمتها دراسة للباحث الدرزي صالح زهر الدين بعنوان        

باحـث  والدراسـة الثانيـة لل    . إلى بعض ما كتبه الرحالة الغربيون عن الدروز معتبرا ذلك نوع من االفتراء على الطائفة              
رد فيها على محـاوالت بعـض       ) م١٩٤٣-١٩٢٠دروز سوريا ولبنان في العهد الفرنسي       (الدرزي حسن البعيني بعنوان     

ودراسـة ثالثـة   . المستشرقين والرحالة الغربيين نفي األصل العربي عن الدروز أو التخفيف فيه ،والتشكيك في إسـالمهم  
حيث اسـتعرض بإيجـاز    ) دين الدروز السياسي في المشرق العربي     تاريخ الموح ( لعباس َأبو صالح وسامي مكارم بعنوان     
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( بعنـوان  ) Puget Pierre(أما الدراسة الرابعة فكانت للفرنسي بيجيـه بييـر  . بعض أقوال الرحالة الغربيين في الدروز
  . وربط فيها استنادا إلى ما ذكره الرحالة الغربيون ما بين الدروز والفرنسيين) الدولة الدرزية

. خُِصص القسم األول للحديث عن الدروز من حيث النشأة والتطور والتـسمية           . ملت الدراسة على ثالثة أقسام    اشت  
وكُرس القسم الثاني لمناقشة أصول الدروز، وتم استعراض َأهم الفرضيات التي قدمها الرحالة في هذا المجـال، وموقـف         

  .لرحالة حول المعتقدات الدرزية وموقف الدروز منهاوعالج القسم الثالث، الفرضيات التي قدمها ا. الدروز منها

  :النشأة والتطور والتسمية
وقـد بـرزت إلـى      ). الحادي عشر الميالدي  (       تكونت جماعة الدروز في النصف األول من القرن الخامس الهجري         

ـ  ٤٠٨ سنة )١(الوجود استجابة لدعوة انتشرت من القاهرة في عهد الخليفة الفاطمي السادس الحاكم بَأمر اهللا           م، ١٠١٧ /هـ
ولكن إغالق باب الدعوة إلى المذهب الدرزي عام        . وَأعقبها انتشار هذه الدعوة  خاصة في المناطق التابعة للدولة الفاطمية          

، وقيام الدولـة األيوبيـة التـي    )٣( المحنة في زمن الخليفة الفاطمي الظاهر      ت واالرتداد عنه، وسنوا   )٢(م١٠٤٣ /هـ ٤٣٥
 المذهب السني إلى بالد الشام ومصر، وتشدد دولة المماليك مع َأتباع المذاهب اإلسالمية األخرى، كل هـذا            أعادت سيطرة 

عدد َأتباع المعتقد الدرزي، حتى أن مصر التي كانت مركز الدعوة خلت منه، واقتصر أتباعه الذين يعرفـون باسـم                     قلّل
  .)٥( )٤(الدروز على بالد الشام

 به الموحدون ال يرد على اإلطالق في مخطوطاتهم الدينية، إذ أن َأئمتهم أطلقـوا علـى   واسم الدروز الذي اشتهر 
  .)٦(وخاطبوهم بالموِحدين والمسلمين واإلخوان، وكنوهم بني معروف ووصفوهم باألشراف" مذهب التوحيد" مذهبهم اسم

ملوه منذ بداية الدعوة نسبة إلـى       أما بشأن تسميتهم بالدروز فقد تعددت اآلراء، وأصدقها الرأي الذي يقول إنهم ح            
وهناك رأي يقول إنهم اكتسبوا اسمهم هذا من قائدهم المظفر انوشـتكين            .  الذي نسب الدروز وأهلة إليه     )٧(نشتكين الدرزي 

كما أن هناك رأيا آخر يقول إن إمام الموحـدين حمـزة بـن    .  وأن الدرزية تسمية عسكرية ال مذهبية )٨(الدرزي الدزبري 
 يسأل تالميذه المبتدئين عما أصابوه من علوم الحكمة، فيجيبونه إنَّهم متدرِّسون، وبعد أن أصبحوا علماء، وفي                 كان )٩(علي

أنتم متدِرزون، ال متدِرسون، أي إنكم أصبحتم مدرزين بالعلوم، والعقيدة دخلت فيكم كما يـدخل               " قال  . لحظة إعجابه بهم  
  .)١٠("الخيط في النسيج

وز منذ بداية دعوتهم بتأويالت دينية خاصة بهم، ولبثوا فرقة زادت خصوصيتها وضوحا وتكريسا مـع                         تميز الدر 
وحجبهم لتعاليمهم هو من باب التقية، ويبررون ذلك بظروف االضطهاد والخوف التي َأحاطت بهم كـونهم أقليـة                  . الزمن

 (  هذا المجال بما قاله الرحالة الفرنسي  قسطنطين فولني ويستَشْهد في .وقد تنبه الرحالة إلى هذا األمر. )١١(وسط أغلبية

Volney Constantin (للدروز وال يمكن إزالته       " من أن الغموض والشك مالزم")والرحالة االنجليزي ادوارد كالرك     )١٢
)Edward Clarke (م  كمـا كنـا   إن إقامتنا في مناطق الدروز لم تزدنا معرفة بهم، فقد خرجنا نجهل تاريخه:" الذي قال

  .)١٣("قبل أن نزورهم
إن الـدروز   " يعيش بجـوارهم للقـول    ) فيليب حتى (       وربما يكون هذا الغموض هو السبب الذي دفع بمؤرخ لبناني            

  .)١٥("من أكثر الطوائف غموضا وال يوجد في هذا المجال شبيه لهم في أي مكان في العالم )١٤(والسامِِِريين
لى اجتهادات حول الدروز بشكل عام ، وحول األصول والمعتقدات بـشكل خـاص، لـذا        لقد أدى هذا الغموض إ    

  . جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوع أصول الدروز ومعتقداتهم  وفقًا لكتابات رحالة غربيين 

  :أصول الدروز
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ياسـية أو   وربما كان ذلـك َألهـداف دينيـة أو س         .  قدم الرحالة الغربيون فرضيات مختلفة حول أصول الدروز         
لكن المالحظ أن معظم الرحالة ركزوا على نفـي         . اقتصادية، وربما يكون ناتجا عن الغموض الذي َأحاط بالدروز أنفسهم         

األصل العربي للدروز أو التخفيف من نسبته فيهم، فنسبوهم إلى عناصر مختلفة كردية، وفارسية، وهندوسية، وفرنـسية                 
وفيما يلي أهم الفرضيات التـي قـدمها الرحالـة          .  ،ومصرية، وصينية وغيرها   وانجليزية، وسامرية، ويهودية، وعربية   

  .الغربيون في هذا المجال
  :الفرضية األولى

. وتقول إن الدروز من أصول أوروبية، وبالتحديد بقايا الجيوش الصليبية التي جاءت لتحرير األراضي المقدسـة                   
  .)١٦( )Maundrell   Henry(درل ومن أصحاب هذه الفرضية الرحالة االنجليزي هنري من

ويرجع الدروز إلى أصل فرنسي ، وبالتحديد إلى القائد الفرنـسي           : األول. وانقسم دعاة هذه الفرضية إلى فريقين        
الذي لجأََ مع فرقته إلى الجبال، وعرف هذا االسم عند سكان الجبال فأصبح  (  Count De Dreux) الكونت دي دروكس

ويقـول  .  وآخـرون )١٨( )François Vicomte(د هذا الرأي الرحالة والكاتب الفرنسي فرانكوس فيكومتي وَأي.)١٧(دروزا
 لوقـت   ةأنه بعد أن تمكن المسلمون من طرد الصليبيين ، فإنهم عبروا نهر األردن وانتشروا في البادي                أصحاب هذا الرأي  

جبل لبنان،حيث حافظوا على أنفسهم ونقـاء ديـانتهم،         وفي   )شمال فلسطين (قبل أن يعودوا لالستيطان في الجليل األعلى        
   .)١٩(ولكن بعد زواج الرجال الفرنسيين المختلط من نساء المنطقة، تراجعت قوة المسيحية وأصبح هؤالء غير مكترثين بها

الفرضية التي تربط بين الدروز والجيـوش  Giovanni Mariti)(وانتقد الرحالة االيطالي األب جيوفاني ماريتي 
 من شعوب فرنسية بدائية، لكـن هـذه         نربما يكون الدروز ينحدرو   :" وقال. لفرنسية التي شاركت في الحروب الصليبية     ا

الفكرة ال تستند إلى أساس تاريخي، بل مصدرها بعض التجار الفرنسيين الذين أقاموا عالقـات مـع الـدروز واقتـضت                    
 الذي اسـتند  ) Robert Heron(لة االسكتلندي روبرت هيرون  الكاتب والرحا في موقفهوأيده. )٢٠("مصالحهم القول بذلك

 الديانـة الدرزيـة   مـن أن  ) Benjamin of Todela(إلى معلومة أوردها الرحالة اليهودي االسباني بنيامين الطليطلـي 
  .)٢١(موجودة قبل الحروب الصليبية

السويـسري  ( رنسيين مع ما أورده الرحالة االنجليزي الجنـسية وال تتفق الفرضية القائلة بالعالقة بين الدروز والف         
من كره الدروز للفرنسيين، ولديانتهم َألنهـم يعتقـدون أن الفرنـسيين            ) Burckhardt John(جون بيركهاردت   ) المولد

ون التـشبه  وأشار إلى أن الدروز يرفـض . يسعون للسيطرة على ثرواتهم، ودليل ذلك قدوم الحملة الفرنسية إلى بالد الشام       
كنايـة عـن التـشبه      "  اهللا يلبسك برنيطة  " ، وأن أكثر إهانة ال يمكن للدرزي التسامح معها هو أن يقال له            )٢٢(بالفرنسيين
يعود إلى كونه انجليزي وأنـه متـأثر        )  Burckhardt John(ويبقى احتمال أن ما أورده جون بيركهاردت        . بالفرنسيين

  .                                                                    وفرنسابالتنافس االستعماري  بين انجلترا 
فيرجعهم إلى أصول انجليزية بحجة ميلهم لالنجليز ومعاملتهم لرحالتهم باحترام وتقدير َألنهـم       ،  أما الفريق الثاني            

وَأيد هذا الرأي  السياسي     .)٢٣(ن أصول انجليزية  يفترضون وجود أعداد من الدروز في بريطانيا في إشارة إلى انحدارهم م           
وذكر َأنـه   .)٢٤(فالدروز برأيه انجليز بكل تفصيالت حياتهم. )Oliphant Laurence(والرحالة  االنجليزي لورنس اوليفانت

أي " لـدياتي ب" على أنفسهم فورا أنهم     التقى خالل رحلته في سوريا بعدد من الدروز ، وعندما عرفوا َأنه انجليزي أطلقوا               
ات ويدلل على ذلك بكلم   . وأكد أن الدروز يستغلون كل فرصة للتعبير عن حبهم لإلنجليز          .)٢٥("إنني وإياهم من ديار واحدة    

ودفعت هذه اإلشارات الرحالة االنجليز إلى القـول        . )٢٦("اهللا يبارك بانجلترا ويعطيها النصر    ":قالتها عجوز درزية التقى بها    
  .)٢٨( )٢٧(قلْب األسد) (Richard1st نجليزية وَأنهم بالتحديد من نسل القائد الصليبي ريتشارد األولإن الدروز من أصول ِإ
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، والكاتب والرحالة األمريكي تشارلز وارنـر  )٢٩( ) (William Wilson وَأيد  الرحالة االسكتلندي وليام ولسون
)Charles Warner( )( ما ذهب إليه جـون بيركهـاردت   )٣٠Burckhardt  John (   ولـورنس اوليفانـت)Oliphant  

Laurence (           ا لألمة االنجليزيةمن أن الدروز ينحدرون من أصول انجليزية وأنهم يبدون تحيز)أما الرحالة االنجليزي    .)٣١
:"  فقد تجنب حسم َأمر الدروز فيما إذا كانوا فرنسيين أو انجليز، واكتفى بالقول(Richard  Bockocke)ريتشارد بوكوك 

فبعضهم يقول إنهم ينحدرون من أصول انجليزية وآخرون يقولون إنهم ينحدرون            ،   الدروز مختلفون في وصف أنفسهم    إن  
أن الـدروز مغرمـون   " ، حيـث أكـد   )Robert Heron(وفعل الشيء نفسه روبرت هيـرون . )٣٢("من أصول فرنسية

  .)٣٣("باألوروبيين وهم في كل مناسبة يظهرون ذلك وكَأنهم حلفائهم في الحرب
فرضية أن الـدروز ينحـدرون مـن أصـول          ) volney  Constantin( وفي المقابل، رفض قسطنطين فولني           

. قبل الحـروب الـصليبية   ) Benjamin of Todela( أوروبية، ألن كلمة الدروز استخدمت من قبل بنيامين الطليطلي 
جود كلمات أوروبية ضمن لغة الدروز وهـذا غيـر   افتراض انحدار الدروز من الشعوب األوروبية، يستوجب و    " وقال إن 

ورجح أن يكون اسم الدروز مشتق من اسم مؤسس المـذهب وهـو محمـد               . "موجود، فال توجد كلمة أوروبية في لغتهم      
  .)٣٤(الدرزي وليس الدراري كما يشير البعض

قة الدروز بالجيوش الـصليبية  أن منشأ الفرضية القائلة بعال) Constantin Volney(وافترض قسطنطين فولني         
، وأََنه هـو    )فلورنسا(ع األوروبيين وبخاصة االيطاليين     عالقته م  ترجع إلى الفترة التي وثَّق فيها فخر الدين المعني الثاني         

وساهم التجار والرحالة الغربيون في      ".)(Loraineوكان يريد إثبات انحداره من عائلة لورين      . من اهتم بإبراز هذه العالقة    
." هما نفـس الكلمـة    ) Dreux( و (druzes)عزيز هذه الفكرة، وبدأت دراسة بعض المفردات، وظهر رأي يقول إن كلمة           ت

  .)٣٥(هذا الرأي) Constantin  Volney(ورفض قسطنطين فولني 
 أول) Benjamin of Todela( وكان الرحالة بنيـامين الطليطلـي  .  وتقول إن الدروز من أصول عربية:الفرضية الثانية

، وأن  )٣٦(وذكر أن الدروز ينحدرون من سالالت عربية      ).Dogziyin( رحالة يذكرهم في القرن الثاني عشر الميالدي باسم       
  .)٣٧(م. ق٦٤أنزلهم لبنان عام ) pompous( القائد الروماني بومبي

 Max von  (مأوبنهـاي       والفرضية القائلة بعروبة الدروز تطرق لها كل مـن الرحالـة األلمـاني مـاكس فـون        

Oppenheim ( والرحالة  األلماني كارستين نيبور)Carsten Niebuhr( )(، وجون بيركهاردت )٣٨John Burkhardt(  

مـع بعـضها   ، وذكر أن هذه العائالت تتـزاوج   r  من ساللة النبي محمد مإلى اعتقاد بعض الدروز بانحداره     الذي أشار 
  . )٣٩( )في لبنان( ، ويسكنون المتنوقصيبه ومرادباعتبارها عائالت أمراء، ومنها عائلة شهاب 

، فقد أشار إلى اعتقاد بعـض الـدروز         )Robinson)  Georgeوكرر ذلك الرحالة األمريكي جورج روبنسون          
، وكان لهم دورا زمن الخلفاء، وَأنهم هاجروا        r من مكة من ساللة محمد       -وباألخص الشهابيين -بانحدار بعض العائالت    

 حيـث منحوهـا اسـمهم ، وتُعـرف          )٤٠(من الحروب الصليبية، وسكنوا أول األمر في إحدى قرى حوران         من الحجاز ز  
  .)٤١(بشهبه

الذي أكد أن الدروز ) William Thomson(وعروبة الدروز أشار إليها كذلك الرحالة األمريكي وليام طومسون   
  .)٤٢(المجاورة خالل التسعماية سنة الماضيةعرب وفدوا من الحدود الشرقية لسورية وأقاموا في لبنان والمناطق 

 ألن ؛  الرأي القائل بعروبـة الـدروز  )Felix von Luschan(ورفض الرحالة النمساوي  فيلكس  فون  لوشان    
  الوحيد الـذي  )Felix von Luschan(ولم يكن فيلكس  فون  لوشان .)٤٣(معظم من قابلهم من الدروز ال يعتقدون بذلك

الذي أشار إلـى أن لغـة الـدروز          ) Volney Constantin(، فقد سبق ورفضها قسطنطين فولني       رفض هذه الفرضية  
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وأشار إلى أن الدروز يشْبهون المارونيين في حيـاتهم وعـاداتهم            .)٤٤(ركيكةٌ مما يثير الشك في أصلهم العربي      ) العربية(
 بشكل مباشرة إن الدروز والمارونيين مـن أصـل          ، وِإن الفرق الوحيد هو الدين، لكنه لم يقل        )إداراتهم (وشكل حكوماتهم 

   .)٤٦( )  Charles Warner(تشارلز وارنر  وقد أيده في هذا الرأي. )٤٥(واحد
إلى أن أصـولهم  )  William Wilson(وألمح  وليام  ولسون.وتقول بانْحدار الدروز من أصول فارسية :الفرضية الثالثة

الذي جاء من بالد فارس إلى مصر فـي القـرن           ) El-Durzi( من الدرزي ) ينحدرون( قد تكون فارسية بحكم أن الدروز     
رفض الفرضية القائلة بانْحدارهم مـن أصـول   ) Mariti  Giovanni(لكن جيوفاني ماريتي  )٤٧(الحادي عشر الميالدي

  .)٤٨(فارسية
، )٤٩( )Mariti Giovanni(ي  وقال بها جيوفاني مـاريت    .  وتقول إن الدروز من أصول يهودية أو سامرية        :الفرضية الرابعة 

  .)٥٠(اعتمادا على ما سمعه من بعض من قابلهم من الدروز) Henry Tristram(والرحالة االنجليزي هنري تريسترام 
إلـى أن طبيعـة   Edward (Clarke  (وأشار ادوارد كـالرك  . وتقول إن أصولهم قد تكون مصرية :الفرضية الخامسة

المصرية، ومن الممكن أنهم قد وجدوا في مناطقهم قبل أن يؤسس الدرزي مذهبهم بفترة              عبادتهم للعجل قد توحي بأصولهم      
موجودة في جبال لبنـان قبـل        )٥١(والمعتقدات المصرية القديمة  ) آلهة الحب والجمال عند الرومان     (فعبادة فينوس . طويلة

فكار عند الدروز إلى تنوع أصـولهم مـن     ويرجع تنوع األ  . ظهور الفرق  r حدوث الخالف بين المسلمين بعد وفاة محمد      
جماعات مختلفة بسبب لجوء البعض إلى مناطقهم وتنوع معتقداتهم التي حملوها، مما َأوجد معتقدات متنوعة عبرت عـن                  

  .)٥٢(التنوع العرقي لهذه الجماعة
. وجبل لبنـان ) وريافي س(  وتقول إن الدروز قدموا أصال من الصين، وأنهم وصلوا إلى حمص وحماة    :الفرضية السادسة 

عته من أحـد الـدروز   استنادا إلى ما سم) Gertrude Bell( بيل غيرتورد وهذه الفرضية وردت عند الرحالة االنجليزية
  .)٥٣(الذين قابلتهم

ويمكن القول إن الفرضيات السابقة كانت األكثر شيوعا، لكن وجدت آراء أخرى رددها رحالة وهي كثيرة، ومنها ما                  
  .)٥٤( من أن الدروز خليط من أصول عربية وفارسية وهندوسية) Joseph Parfit( ي جوزيف بارفتقاله الفرنس

ويرجع هؤالء المؤرخون الـدروز إلـى       .         ويرفض مؤرخو الدروز ما ذهب إليه الرحالة الغربيون حول أصولهم         
إن :" عن أشهر أسر الـدروز وتـاريخهم   محيث يقول محمد كامل حسين بعد أن يتكل  . األصل العربي، ويستشْهد هنا باثنين    

الدروز من أصل عربي خالص، وإن كل ما قيل إنهم من أصل فارسي أو آرامي أو فرنسي أو انجليزي هو كـالم قيـل                        
  .)٥٥("ب وعن المسلمين خاصةلسبب استعماري ليبعدوا هذه الطائفة عن إخوانها العر

دروز في النسب عرب اقحاح ، ال يوجد في العرب الحـاليين            إن ال "ويقول الزعيم الدرزي األمير شكيب َأرسالن          
 إال أن   يـة من جزيرة العرب أصلح عروبة منهم، لكن ذلك ال ينفي وجود عائالت درزية وجيهة من أصول كردية أو ترك                  

ه  ويدلّل شكيب َأرسالن على عروبة الدروز من خالل سحنتهم العربيـة الـصرفة وتـشاب               .)٥٦("العبرة في السواد األعظم   
بعضهم لبعض،ونقاوة لغتهم العربية ،والتواريخ التي عند الدروز وعند الطوائف األخرى المجاورة لهم في جبل لبنان تتفق                 

سـنة   (على أن الدروز أبناء اثني عشرة قبيلة هاجرت من منطقة حلب إلى لبنان،ووجود قرابة بين الدروز وبين العـرب                  
عة، وفي الدروز أنفسهم بطون وأفخـاذ معروفـة األنـساب إلـى قبائـل               وإن كان أكثر صالتهم مع العرب الشي      ) وشيعة
  . )٥٧(العرب

أن ليس في الدروز غير العرب، أما الـذين اسـتجابوا إلـى دعـوة      " ويخلُص الباحث الدرزي البعيني إلى القول     
  . )٥٨("التوحيد من غير سكان بالد الشام، فإنهم لم يحملوا اسم الدروز
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ول أصل الدروز، فِإن عروبتهم ال يصح فصلها عن عروبة السواد األعظم من سـكان            ومهما تعددت النظريات ح   
/ فقبل أن يصبح الدروز طائفة دينية مستقلة ذات مذهب إسالمي خاص بهم في القرن الحادي عشر المـيالدي                 . بالد الشام 

  .)٥٩(تعربينالخامس للهجرة، كان معظمهم على األقل يؤلفون جزءا من سكان بالد الشام عرباً أم مس
  :الدرزية المعتقدات

أََجمع الرحالة الغربيون على غموض المعتقدات الدرزية، وأن الدروز يظْهرون عكس ما يبطنون، ومن الـصعب     
، ومـسيحيون،   )٦٠(فالدروز وثنيون، ومحمديون  . وقدم الرحالة أفكار متعددة     . تحديد ديانتهم أو حصر أفكارهم الدينية بدقة      

وكانـت هـذه اآلراء إمـا      . اب فلسفات قديمة، وعبدة للحاكم بأمر اهللا الفاطمي، وبال دين، وغير ذلك           وعبده عجل، وأصح  
وقـدم الواحـد مـنهم      . انعكاسا لمشاهدات معينة أو انعكاسا لما سمعوه أو نتيجة لفهم خاطئ لبعض الطقوس عند الدروز              

ف إلى ذلك أن الرحالة أنفسهم ذكروا أن القسم         أض. معلومات متناقضة ، جعلت من الصعب صياغتها في فرِضيات محددة         
األكبر من معلوماتهم جاءت إما من مصادر غير درزية، أو سمعوها من دروز دون تحديد مستوياتهم الثقافيـة، ولربمـا                    

 فـي   )وروي لي، وسمعنا، وذكـر    (  ومن هنا نجد الرحالة يستخدمون عبارات     . عجز هؤالء عن توضيح ديانتهم للرحالة     
  . َأنهم لم يشاهدوا كثيرا من الطقوس التي وصفوها، مما يقلّل من دقة ما جاء في كتبهمإشارة إلى

أول رحالة أوروبي يتحـدث عـن حيـاة    ) Benjamin of Tudela(لقد كان الرحالة اليهودي بنيامين الطليطلي 
 ألخوات، واآلباء يتزوجون بناتهم،   األخوة يتزوجون ا   وثنيون ال دين لهم ، غارقون في الزنا،       " الدروز الدينية، فهم بنظره     

لكنهم يخفون ذلـك عـن   ، )٦١(لديهم عيد واحد في السنة يجتمع فيه الرجال والنساء لَألكل والشرب معا ويتبادلون زوجاتهم             
 . "ويتظاهرون أمامهم بتطبيق اإلسالم، وعندما يذهبون إلى حماه فإنهم يبادرون إلى الذهاب إلى المسجد للصالة              . المسلمين

  .)٦٢(ه ال يفعلونه في المناطق الدرزيةا برأيوهذ
وحلولهـا حتـى فـي     )٦٣(أن الدروز يؤمنون بتناسخ األرواح) Benjamin of Tudela(وذكر بنيامين الطليطلي   

ويعتقدون أن روح الرجل الطيب عندما تفارق الجسد فإنها تحل في جسد مولود جديد، بعكـس روح الرجـل                   . الحيوانات
إن الدروز يحتقرون معظم األوامر القرآنية مثل تحـريم أكـل لحـم            " وقال. )٦٤(في جسد كلب أو حمار    الشرير فإنها تحل    

  .)٦٥("الخنزير والخمر، ويتبنون معنى مجازي لكلمات القران
وصف الدروز بأن ال دين لهم ، فإنه يناقض نفسه ) Benjamin of Tudela( وبالرغم من أن بنيامين الطليطلي    

مـع فـوارق    )٦٧(، وأنهم يتشابهون في معتقـداتهم مـع النـصيرية   )٦٦(ويذكر أنهم من الشيعة اإلسماعيلية  في موقع آخر،    
  .)٦٨(بسيطة

بين ظهور المعتقدات الدرزية والخالف الذي نـشب بـين           ) Volney  Constantin( وربط  قسطنطين فولني   
إن الدروز فـي    :" إلسالمية، وكَأنه يريد أن يقول    ، وأدى إلى ظهور الفرق ا     )٦٩(معاوية بن أبي سفيان، وعلي بن أبي طالب       

األساس فرقة إسالمية ، لكنه يؤكد أن تعاليم هذه الفرقة ارتبطت بشخص الحاكم بأمر اهللا الفاطمي الذي ظهر فـي مـصر            
تهم ثم  وأجبر اليهود والمسيحيين على ترك معتقدا     . وادعى اإللوهية، وسب الخلفاء األوائل أصحاب الرسول ثم أوقف السب         

.  الخمـس تومنع تصنيع األحذية للنساء حتى ال يخرجن من بيوتهن، ومنع الحج إلى مكة والصيام والصلوا         . سمح لهم بها  
ادعى أن اهللا يتجسد في شخص الحاكم بأمر        ) محمد بن إسماعيل  (وعزِّز هذا التوجه من قبل داعية قادم من بالد فارس هو            

 ولم يؤكـد  . خوات واآلباء واألبناء  نزير نوع من التفاهة، وسمح بالزواج بين األخوة واأل        واعتبر منع الخمر ولحم الخ    . اهللا
حقيقة عبادة الدروز للعجل على الرغم من إشارته إليها استناداً إلى ما سـمعه              ) Volney  Constantin(قسطنطين فولني 

ويذكر أنـه   .  ألنها غامضة ومحاطة بالسرية    لكنه يشير إلى صعوبة التعرف على معتقدات الدروز الدينية        . )٧٠(عن الدروز 
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، وأنه َأكد له أن كتبهم مليئة برموز غامضة منـسوبة           )مطلع( اطَّلع على معلومات تضمنتها كتبهم السرية بواسطة شخص       
الذي يتجسد في شخص الحاكم، وكَأنه يتحدث من عالم آخـر هـو عـالم    ) اهللا (إلى الحاكم بأمر اهللا الذي يعني في نظرهم    

ونقل عن مسيحيين يعيشون في ديار الدروز، إيمان الدروز بفكرة تناسـخ  . اب والثواب حيث يكون العقال األكثر تميزاً العق
أنهم مسلمون فيتوضـئون    ) المسلمين(لكنهم يتظاهرون أمام الترك     . خرىاألرواح، وعبادتهم للضحك والقمر والكواكب األ     

وذكر أن قسما   . )٧١(، ويذهبون إلى الكنيسة   رنة المسيحيين بأنهم مسيحيون   لمواويصلون في المساجد، بينما يتظاهرون أمام ا      
 من الدروز قد اعتنق المسيحية بفعل البعثات التبشيرية، وادعوا أنهم معمدانيون، وبعض الدروز يتم ختانه من قبل التـرك                  

وصـف  -لكنه اسـتثنى قـسما مـنهم    واستنتج أن ال دين للدروز،      . ويكون عند الموت ال مسلما وال مسيحيا      ) المحمديين(
وهم درجـات، تتطلـب العليـا منهـا         ) رجس (وينظرون إلى غيرهم كدنس   . )٧٢( يحملون اسم العقالء   -تعاليمهم بالغريبة 

وهم فخورون بهذه الطهارة المفترضة، ويـشعرون بـأنهم         . ويتميزون بالعمامة البيضاء التي تعد رمزا للطهارة      . العزوبة
ونالحظ من المعلومات التـي     . )٧٣(فإذا أكلت أو شربت من أوعيتهم، فأنهم يكسرونها       . شخص آخر تنجسوا لمجرد لمسهم ل   
،أنه سمعها من أناس مجاورين لهم، وخاصة المسيحيين، مما يقلّل مـن            )Volney  Constantin(ذكرها قسطنطين فولني  

  ).سمعت، وروي لي، وقيل لي(لذلك نراه يكرر عبارات. ما ذكرهقيمة 
 مع ما ذكره بنيـامين الطليطلـي   )(Van Egmont & John Heyman  ايجموند  وجون هيومان ويتفق  فان

)Benjamin of Tudela (  وقسطنطين فولني)Constantin Volney (  ؛من غموض المعتقدات الدينية عنـد الـدروز 
بدون آلهة متعددة، بل كـذلك لمـن        يعبدون اهللا متفردا بذاته وهذا ليس فقد لتمييزهم عمن يع         "وهم  . )٧٤(فهي مليئة باألسرار  

 يورسالة اإلسالم، وه   r إلى فترة ما قبل مجيء محمد     ) برأيهما(وترجع هذه المعتقدات    ". يجمعون عدة آلهة في إله واحد     
 يفترض أن الحـاكم     ييعتقدون بوجودها في إلههم الذ    ) فلسفية( أفكار وجدت في مصر القديمة، وترتبط بنزعة إلهية تخيلية        

  )٧٥(وينتظر الدروز رجعة الحاكم ، وهذا في دينهم مقدم على اَألفكار األخرى.  يحكم باسمه بالسيفبأمر اهللا

الـذي ال يوجـد مخلـوق    " ملك الملـوك "وتتجسد الحقيقة المطلقة والفهم والعقل والحكمة عند الدروز في ملكهم        "
يتسترون " والدروز". وم الغامضة وكل شيء   يستطيع أن يحسب أفضاله ،إنه رائع في فهمه وعقله، وهو خالق الكون والغي            

على معتقداتهم، ويظهرون عكس ما يؤمنون به، فهم مع المحمديين محمديون ومع المسيحيين مسيحيون، وهم ال يـأكلون                  
مثل الفرس القـدامى    األيل وال الطير ويكثرون من شرب الخمر بحكم أن بالدهم تنتج كميات كبيره منه، وقيل عنهم أنهم                  

  )٧٦("لشمسيعبدون ا
في حديثه عن معتقدات الدروز الدينية من حقيقة أن معتقداتهم          ) Burckhardt  John(وانطلق جون بيركهاردت    

ومما يزيد من صعوبة تـشخيص ديـانتهم، َأنهـم          . غامضة، وأن قلة منهم تحتفظ بكتب مقدسة تحتوي على سر عقائدهم          
المسيحيين مسيحيون، وديانتهم تفرض علـيهم إتبـاع ديانـة          يظهرون عكس ما يبطنون، فهم مع المسلمين مسلمون ومع          

وَأشار إلى أن الدروز في القرى القريبـة مـن          . )٧٧(وحتى حجابهم هو انعكاس لما هو موجود حولهم       . األقوى في المنطقة  
ر البعض  دمشق يتظاهرون بتطبيق التعاليم المحمدية وبخاصة في رمضان، بينما داخل قراهم  وتجمعاتهم الدرزية ، يتظاه               

  .)٧٨(وعندما يذهبون إلى دمشق فإنهم يذهبون جميعا إلى المساجد. منهم بأنه مسيحي وآخرون بأنهم محمديين
بتعاليم اإلسالم، وكذلك الحال الدروز في سـوريا عامـة وحـوران            ) في لبنان ( )٧٩(عن تقيد دروز راشيا    وتحدث

ليهم من المسلمين، وبالتالي فان قلة منهم في الواقع يلتزمون          لكنه يلمح إلى أن ذلك نتيجة للضغوط التي تمارس ع         . خاصة
وال يوجد تأكيد لحقيقة أن الدروز يذهبون يوما إلى المسجد، وفي اليوم الثـاني              :" لذلك سرعان ما يقول   . )٨٠(بتعاليم اإلسالم 

ي حياتهم الخاصة يمارسون عكـس      ويذكر أنهم يعترفون بالدين المحمدي أمام المسلمين، لكنهم ف         .)٨١("يذهبون إلى الكنيسة  
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ويغرقون في الرذيلة والخمر، ويأكلون األطعمة المحرمة فـي          r ذلك ، فيكسرون حرمة رمضان، ويشتمون النبي محمد       
، ويكرهون جميع األديان ما عدا ديانتهم ، ويكرهون ديانة األوروبيين وبخاصة الفرنسيين ألنهم يعتقدون               )الخنزير (القرآن

  ".)٨٢(سعون للسيطرة على ثرواتهم ، وبرز هذا الكره بشده بعد  قدوم الحملة الفرنسية إلى بالد الشام أن األوروبيون ي
أن الدروز في حوران يتعبدون في أماكن خاصة بهم تـسمى           ) Burckhardt  John(   وذكر جون بيركهاردت  

والـذين يمتـازون   ) الملمين بعقائد الـدروز  (الخلوات، وال يسمح لغير الدروز بدخولها ، وتتم العبادة تحت مراقبة العقالء   
بعمائمهم البيض، وال يسمح لهم بتدخين التوباكو وال يقسمون، ومحرم عليهم لبس الذهب والحرير، وهـم متزمتـون فـي      

) في لبنـان (  والمقربين منه في راشيا وحاصبيا)٨٣(وذكر أن األمير بشير الشهابي. عاداتهم وأخالقهم، وهناك درجات بينهم 
، أما بقية العائلة فهم محمديون وملتزمون بالطقوس التي يقوم بها األتراك ، فيصومون رمضان ويعاملون                عتنقوا المسيحية ا

  . )٨٤( )المحمديين (معاملة الترك
 اختالف مبادئ الدين الدرزي عن تلك الموجودة عنـد األتـراك  ) Giovanni  Mariti (        والحظ جيوفاني ماريتي 

والمسيحيين، فهي مبادئ غريبة، وكتبهم الدينية غامضة ومليئة باألخطاء، وحتى الدروز أنفـسهم ال يتمكنـون                ) المسلمين(
يقِْنعونهم بَأنهم الوحيدون الملمين بَأسرار هـذه  ) مشايخهم(ن عن كتبهم الدينية ألن أسيادهم لذلك نادرا ما يتحدثو   . من فهمها 

 األمور الدينية، ويضيفون كثيرا من السخافات إلى كتبهم الدينية، وأنهم يختلفون            ويقوم المشايخ بعقد حلقات لمناقشة    . الكتب
وذكـر لـه    . في القضايا الدينية، وهذا لم يالحظه بل سمعة من راهب مسيحي عاش في مناطقهم أكثر من ثالثـين سـنة                   

  )٨٦(ا أوراقًا أخرى تبعا لنزواتهم ومزقوا بعض أوراقها وأدرجو)٨٥(أن رجال الدين الدروز حرفوا الكتب الدينية) الراهب(
. بالختان بينمـا يرفـضه آخـرون   ) Giovanni Mariti(        ويقر جزء من الدروز وفقًا لما ذكره جيوفاني ماريتي 

 والكنائس، ولكن بـشكل     دويصومون رمضان دون صرامة،  بل تيمنًا بقمر عندهم يسمونه رمضان، ويصلون في المساج             
وال يثقون بهـم ،ويكنـون الـود        ) المحمديين (وفي الوقت نفسه يكرهون الترك    . مين والمسيحيين مختلف عن صالة المسل   

للمسيحيين ولديانتهم، فيؤمنون بالمسيح لكنهم يعتقدون َأنه ظهر بشخصيات عدة ، وهم ال يشكون بعذريـة الـسيدة مـريم                    
أنه إذا لم ترفع صلواتهم ودعاؤهم إليه، فـإنهم         حيث يقسمون به، ويعتقدون      ويؤمنون بمعجزة الخالص وبنبوة النبي إلياس     

  .)٨٧(واستنتج أن عباداتهم وطقوسهم السرية مناقضة لإلسالم، وأنهم جهال". ال يستحقون الرحمة 
معلومات متناقضة عن حياة الدروز الدينية ، فتارة يذكر أن لهـم نبـي      ) Clarke  Edward(وقدم ادوارد كالرك           

، وتارة أخرى يؤكد أنهم يعبدون كل األنبياء لكن جذورهم وثنية ، فقسم             )من أنبياء بني إسرائيل    )( Jonas(  خاص يدعى 
وذكـر أن هـذه العبـادة تـم إحـضارها مـن        . )٨٨(منهم يعبد العجل، مما يدل على عالقة هذه المعتقدات بمصر القديمة          

ونقل عـن َأحـد الـدروز بعـض         . ائل وثنية جبلية   يمكن أن تكون من ابتكار قب      اإلسرائيليين إلى األراضي المقدسة، وال    
فكل مساء ثالثاء يقوم العقال والبارعون في خفاء األسرار ببناء تمثـال مـن الـذهب أو       "التفاصيل حول الطقوس الدينية،     

ويسبق ذلك سجود كال الجنسين وبعدها تتم ممارسة الجماع، ويختار كل ذكر األنثى التـي               . الفضة أو النحاس يشبه العجل    
  .)٨٩("ويتبع الجهال العقال في الطقوس التي يقومون بها تجسيدا ألسرار عبادتهم. يحبها أكثر

  في مناطقهم، فعبادة فينـوس     تشرة          وأشار إلى أن معتقدات الدروز الدينية قد تكون مجرد خرافات قديمة كانت من             
 وكذلك الحال الخرافات المصرية القديمة التي وجـدت         ما زالت موجودة في مناطقهم ،      )آلهة الحب والجمال عند الرومان    (

وذكر أن هذه األفكـار موجـودة قبـل         . طريقها إلى جبال لبنان من خالل الدروز وبالتحديد من خالل ما يسمون بالعقال            
  .)٩٠(، وظهور الفرق r حدوث الخالف بين المسلمين بعد وفاة محمد
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ي األفكار الموجود عند الدروز بتنوع أصول الدروز من جماعات لجأت           التنوع ف ) Clarke  Edward(وعلل ادوارد كالرك     
، ومـسيحية ، ومحمديـة      ه قد يفسر إيمانهم  بأفكار وثنيـة، ويهوديـة         وهذا برأي . إلى مناطقهم حاملة معها معتقداتها المختلفة     

ة المحمـديين، ألنـه الحـظ       ونفى عنهم صف  . )٩١ ()Jeremiah( وخاصة عيسى وجريميا     ء، ويؤمنون بجميع األنبيا   )إسالمية(
   .)٩٢(لكنه يقّر بصعوبة تحديد هويتهم الدينية. كُرههم لمحمد وللمسلمين وحبهم للمسيحيين

وتعرض إلى  . تأثير الفلسفات القديمة في مصر على معتقدات الدروز       ) Wilson  William(والحظ وليام ولسون      
 أن أرواح الناس الذين عاشوا حياة أخالقية تنتقـل  ا حول ذلك، ومفادهونقل احد اآلراء المنتشرة. فكرة التناسخ عند الدروز   

أما أصحاب المبادئ الشريرة، فان أرواحهم تنتقـل  . عند الموت إلى الخيول التي تُطْعم جيدا وتعامل بلطف من قبل الدروز 
 إلخراجهم من الظـالم الـذي       مرتهونصح  األرسليات التبشيرية بزيا    . إلى الحيوانات الجائعة التي يعاملها َأصحابها بقسوة      

  .)٩٣(يعيشونه وتحويلهم إلى المسيحية
عن دروز حوران، وقال إنهم يختلفون عن ) James Buckingham (جيمس بيكنكهام        وتحدث الرحالة االنجليزي 

. )٩٤( )المـسلمين (نوأكد كرههم للمحمديي  . ون رمضان السكان المحمديين في االعتقاد، أي أنهم ليسوا بمسلمين لكنهم يصوم         
الذي عد الشواهد التي تحـيط بهـم        ) Mandrel  Henry(وتكررت فكرة عدم تحمس الدروز لإلسالم عند هنري مندرل          

   .)٩٥(دليالً على ذلك) فخر الدين المعني الثاني(وبأميرهم 
 للحـاكم  عبادتهم في   إلى وجود نزعة وثنية عند الدروز تتمثل      ) Robinson  George ( جورج روبنسون  وأشار        

 الـدروز   َألن هذه المالحظة وردت عند العديد من الرحالة لكنها ربما تكون بعيدة عن الواقع               َأنوذكر  . بأمر اهللا الفاطمي  
ؤمنون بتناسخ األرواح  كنوع من العقاب فـي         ينهم  َأ والحظ غموض معتقدات الدروز الدينية، لكنه ذكر         .)٩٦(ينْكرون ذلك 

 إال تجـسيد لفكـرة تناسـخ    هـي ويعتقدون أن أرواح األنبياء المذكورين في العهد القديم مـا         . في اآلخرة  كثر منه الدنيا أَ 
لهـا   هي مجرد رموز مقدسة عندهم وال عالقة          من أسماء األنبياء    وغيرها وداودإسماعيل  و أسماء إبراهيم    ، وأن األرواح

 أسـيادهم   ، ويخـدعون   للمحمديين والمسيحيين  ارهونكوهم  ". )٩٧( من تسلسل زمني لألسماء والشخوص     عند اآلخرين  بما
، الحقيقـي  المـسيح  ويعدونـه  هو اإلله وصاحب السيادة      هم وحمزة عند  . من الدين  ا األناجيل األربعة جزء   ويعدون الترك،

ـ  حمزة الذي ظهر بعد محمد       أنويعتقدون  . )٩٨(" ويستحق الصلب   عندهم وعيسى هو ابن يوسف الرحالة الدجال       ةبأربعمائ
نـه  َأ، و )المحمديين(  على األتراك  المسيحيوننه سيظهر من جديد عندما يتفوق       َأدم ، و  آ كان قد ظهر ثمانية مرات منذ        عام

. وقتـل الحيوانـات    وهذه الديانة تتطلب الطاعة وترفض الصوم والصالة واألعشار       . سينشر الديانة الدرزية كسلطة إلهية    
 ، صـيدا أسقف من قبل م١٨٣٠ من وثيقة كتبت باللغة العربية عام   اقتبسهقد   وأشار إلى أن ما ذكره حول معتقدات الدروز       

  .)٩٩(وأنها ترجمت إلى االيطالية ومن ثم إلى االنجليزية
    وليام طومسون دوع)Thomson  William (    الدروز في سورياوأكد على   ، من المسيحيين البروتستانت   اجزء

 الذي قابل بعض الـدروز فـي   Henry  Tristram)(عند هنري ترسترام وتكررت هذه اإلشارة . )١٠٠(باألناجيل إيمانهم
(  وذكر أنهم أشاروا بحركاتهم إلى أنهم مسيحيون، واستخدموا عبـارة          ،)١٠٣( قرب عين مالحة   )١٠٢( وفي الحولة  )١٠١(عسفيا

sowa sowa ( سوا سوا)all alike (ا على قوله لهم بأنه مسيحيتعقيب)شارة ال تكفي للوصول إلى وَأعتقد أن هذه اإل .)١٠٤
  وهذه داللة معروفة في المنطقة ) الكل سواسية أو أخوة (  هكذا استنتاج، ألن اإلشارة قد تعني أيضا

ويبدو َأنه كان على اطـالع عمـا       . مبحثًا للمعتقدات الدرزية  ) Oliphant  Laurence( وأفرد لورنس أوليفانت    
ين آخرين من أمثال المستشرق الفرنسي البارون سلفـستر دي ساسـي            كتب حول هذا الموضوع من قبل رحالة ومستشرق       

)Silvestre de Sacy (شيرول  اغناطيوس والمؤرخ البريطاني)Chirol  Ignatius (وأكد أن جـوهر الـدين   . وآخرين
البـاطني  وهم يقولون إن المعنـى      . عند الدروز ليس في المعنى الظاهري للكلمات وإنما في معناه الداخلي أي في الباطن             
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ال يـستطيع معرفـة الخبايـا       ) األجاويد( يالئم األناجيل والكتب المقدسة كلها، وبالتالي كل شخص ليس من فئة الموحدين           
وعد الدروز جماعـة انبثقـت عـن الـشيعة، وأن           . واألسرار المستكنة حتى ولو كان على معرفة كاملة بالعقيدة الدرزية         

يحظى بعبادتهم وتوقيرهم على أنـه آخـر وأفـضل          " اكم بأمر اهللا الفاطمي الذي    المؤسس الحقيقي للمعتقد الدرزي هو الح     
  . )١٠٥("التجليات اإللهية على شكل إنسان

عن إيمانهم بتناسخ األرواح، وان األئمة ال يموتـون وإنمـا        ) Oliphant  Laurence(وتحدث لورنس أوليفانت    
ن إسماعيل هو الذي أوحى للحاكم بهذه األفكـار، وأنهـا       وذكر أن محمد ب   . يتسترون في أشخاص مزودين بصفات متعددة     
، وأنه هو من اكتشف المميزات اإللهية الموجودة في         )واضع كتبهم المقدسة  (لقيت الدعم من حمزة بن علي المكنى بالهادي         

 إلـى اسـتمالة     ولجأ الحـاكم  ). الذي كان في الحقيقة شخصا فاسدا     (اطمي،وأنه سيطر على عقل الحاكم      الحاكم بأمر اهللا الف   
  .)١٠٦(لذا منحهم حرية دينية كاملة فضالً عن امتيازات أخرى. اليهود والنصارى وادعى انه المسيح المنتظر

محمـد  (انتشار المعتقدات الدرزية في بالد الشام عن طريـق          ) Oliphant  Laurence(وتتبع لورنس أوليفانت       
، حيـث  )١٠٧(برت كفرا ، وانتقل إلى السفوح الغربية لجبل حرمونالذي اضطر إلى الهرب بسبب أفكاره التي اعت      ) الدرزي

بدأ يدعو للدين الجديد في القرن العاشر الميالدي ، وقبلها السكان المحليون الذين نقلوها إلى رفاقهم في لبنان الذين عرفوا                     
أمـا  . رغم بقاء اسمه مالزمـا لهـم      وقد تم حرمانه فيما بعد ولم يعد له قيمة بين الدروز            . باسم الدروز أو أتباع  الدرزي     

القبائل التي اعتنقت عقائد الحاكم، فقد وصلت من شمال سوريا في وقت متأخر وقد جاءوا بشكل رئيس من جبـل العلـي                      
  . )١٠٨(بالقرب من حلب ومن حلب نفسها

ت إلى الصين وان َأرواح     وَأشار إلى اعتقاد الدروز بأن الحاكم بأمر اهللا لم يقْتل وإنما تم استبداله، وان روحه ذهب               
األطهار من الدروز تتبع روحه هناك، وإنهم يحتلون مدنًا واسعة في غربي الصين، ويتأهبون للحدث األكبر الذي يعتقـد                   

ونوه إلى أن هناك مقياسا معنويا واحدا فيما بينهم ومقياسا آخرا يحكم اتصاالتهم وتعـاملهم مـع بقيـة            . الدروز أنه وشيك  
أما الرياء واإلخفاء فهو أمر يقر به دينهم على أنه مكتسبات وانجازات جديرة بالثناء، وال شك أن حاجتهم إلى                   . )١٠٩(العالم

ذلك قد فرضت عليهم بسبب خصوصية وضعهم الشاذ، فهم حفنة من المؤمنين بعقيدة خاصة، مما جعلهم يظهرون عكـس                   
وهـم فـي الحقيقـة      .ر يتظاهرون بالمسيحية أمام المـسيحيين       ما يبطنون، ويدعون اإلسالم أمام المسلمين، وبنفس المقدا       

  .)١١٠("يطوون بين جوانحهم أعلى درجات االحتقار لإلسالم والمسيحية على حد سواء"
إنها تتسع لثالثين أو أربعـين شخـصا،        " وقال )١١١(وتعرض إلى األماكن الدينية عند الدروز المعروفة بالخلوات       

وذكر َأنه سمعهم مرة فـي  .  بعد وضع حاجز عازل بينهن وبين الرجال ،وأال يرفعن أصواتهن       ويسمح للنساء الدخول إليها   
وتحدث عن  ". خلوة مجاورة لمسكنه وإذ بهم يتلون أوراد الحكيم وجيوشه من الصين وانْتصارهم على المسلمين والنصارى              

بل هذا هو ابن عمران، وَأن المسيح األصـلي         لكنه ليس المسيح األصلي في رأيهم       "إيمانهم بالمسيح الذي يعبده النصارى،      
  .)١١٢("ال يموت وهو حي إلى األبد

سـبحانك الـذي ال نـراك       " نموذجا لصلوات الدروز ومنها      )Oliphant  Laurence( وذكر لورنس أوليفانت    
تقبل مني ذلـك    أصلي إليك يا رب بإكرام السامعين        ،سبحانك الذي يحمل أفضل األسماء، سبحانك الذي ال حدود لعظمته،         

من خالل السادة الخمسة، والوزراء الثالثة والذين خضعوا لك، أن تمنحني نقاء السريرة والقلب، والصالة علـى لـساني                   
وحسن الخاتمة، والتقوى والصالح الكافي، وأن تمنحني أيضا ترجمة حقيقية للنقاء والمثوى المقدس، وليس مأوى األشرار                

س لمعاكسة أوامرك، وإنما أن ترافقها العظمة، سبحانك يا الهي الذي ال يـستطيع أحـد أن                 والكفار، ُأصلي إليك يا رب لي     
  .)١١٣("نك ألنك األعلى ، وألنك األعظم يغير أوامره، وال يستطيع أن يحبطها سبحا
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ما ذكره الرحالة من إيمان الدروز بمبادئ الحكيم، وإلوهيته من خالل ) Charles warner(وكرر تشارلز وارنر 
وأشـار  . وذكر أنهم يدعون حوزتهم للحكمة، ويتظاهرون باإلسالم مع المسلمين وبالمسيحية مع المـسيحيين            . تجلي اهللا به  

إلى وجود ممارسات اباحيه عندهم وقصصا غريبة، فهم يتجمعون في منتصف الليل في الكهوف ذكورا وإناثًا حيث تطفـأ                   
  .)١١٥( )١١٤(األنوار، ويتم تبادل الجنس بينهم

     ويبدو أن الصورة السلبية التي رسمها الرحالة الغربيون  للدروز قد وجدت صداًً لها في الكتابات الغربية، فبالنـسبة                    
فقد كان الحاكم بأمر اهللا الفاطمي إله الدروز، يزعم أنه كان على ) (Jérôme  Tharaudللكاتب الفرنسي جيرومي تارود 

فقد كان الـدروز    ) Barrès  Maurice(كاتب والسياسي الفرنسي موريس باروس      أما في نظر ال   . محادثات مع الشيطان  
. يعبدون العجـل ) Alphonse de Lamartine(وكانوا في نظر الكاتب والشاعر الفرنسي الفونس المرتين . عبدة أوثان

روز يعبدون الحاكم ، فقد كان الد)Silvestre de Sacy(كذلك الحال عند المستشرق الفرنسي البارون سلفستر دي ساسي 
وهـم برأيـه ملـة      . بأمر اهللا على صورة عجل من ذهب يمثل رمز اإللوهية، ويعطونه تفسيرات خفية نُِقلت إليهم تقليديا               

   )١١٦(مخالفة شاذة، لكنه عاد وناقض نفسه حيث أكد أن الدروز ال يعبدون إال الخالق وحده
ة مذهبهم وممارساتهم لتعاليمـه قـد دفعـت المستـشرقين           ويبدو أن السرية التي مارسها الدروز في إخفاء حقيق        

األجانب إلى إطالق التهم واالفتراءات القائلة بأنهم  يمارسون الفسق والفواحش والمنكرات في خلواتهم ليلة الجمعة التـي                  
  .)١١٧(يقدسها الدروز ألسباب عدة

سالم، وهم يعدون أنفسهم فرقة إسالمية      ويرفض الدروز ما ذهب إليه الرحالة من استنتاجات أخرجتهم عن ملة اإل             
ولئن كان ذلك في نظر الدروز حقيقة ال داعي إلثباتها، فانه من المفيد ذكر بعض األدلـة التـي أوردهـا                     . دينها اإلسالم 

اشتقاق مذهب الدروز من اإلسالم نتيجة لتفسير بعض آيات         : مثل  . إلثبات أن الدروز مسلمون   ) البعيني(المؤرخ الدرزي   
ن تفسيرا خاصا، واإلطالق على مسلكهم اسم مذهب الدروز وعلى قضائهم اسم القضاء المذهبي الـدرزي، وأكثـر                  القرآ

أسمائهم هي محمد وأحمد وحسن وحسين وفاطمة، وإتمامهم لمعامالتهم وفق الشرع اإلسالمي، وإيمانهم بعقائـد اإلسـالم                 
تهم على الميت ما تيسر من سورة الفاتحة، وِذكْرهم أنهم أمـام            وإتمامهم لعقود الزواج باآليات القرآنية وترديدهم في صال       

إذا جاءك منكر ونكير وسأالك ما دينك؟ ومن نبيك؟وما كتابك؟ومن أخوانك           :" جنازة مسلم، وتلقينهم الميت بالعبارات اآلتية     
لكعبة قبلتي  ي وأخواتي، وا  نبيي والقرآن كتابي والمسلمون والمسلمات أخوت      r؟وما قبلتك ؟ فقل لهم اإلسالم ديني ومحمد         

 .)١١٨("والصالة فريضتي

 تهما سياسية ولو اتخذت وجها مـذهبيا        -من وجهة نظر الدروز   -ويبقى ما َأورده الرحالة الغربيين حول الدروز          
ملية الصراع  وطائفيا  تَستمد أبعادها وأهدافها من الواقع االجتماعي واالقتصادي في كل فترة من الفترات التاريخية تبعا لع                

  .)١١٩(تصارعةالطائفي على الوجود بين القوى الم
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  :االستنتاجات
الصنف األول كان مرتبطًا بالبعثات التبشيرية وهدفه       . يمكن تصنيف الرحالة الذين تناولتهم الدراسة إلى ثالثة أصناف        ) ١(

وكـان  . ادية والتبشير بالـدين المـسيحي  البحث عن المسيحيين أو اليهود ودراسة أحوالهم  السياسية واالجتماعية واالقتص  
أما الـصنف الثالـث،     . الصنف الثاني مرتبطًا بوزارة الحرب البريطانية أو الفرنسية وكان لديهم أجندة سياسية وعسكرية            

فكان الرحالة الصهاينة، وهدفهم تحويل علم اآلثار من علم إنساني غايته خدمة الحقائق العلمية إلى علم سياسي هدفه خدمة                   
  . ألهداف الصهيونيةا
بغض النظر عما أورده الرحالة الغربيون من معلومات غير دقيقة أحيانًا، إال أن كتبهم تـضمنت معلومـات أخـرى                  ) ٢(

  .يمكن االسترشاد بها لفهم كثير من المعالم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية، وفهم العالقة بين الطوائف المختلفة
 الدينية واالقتصادية والسياسية حافزا للرحالة الغربيين للقدوم إلى المنطقة العربية والكتابة عنها، وهـذا               شكلت الدوافع ) ٣(

يتطلب الوقوف الجاد عند المعلومات التي ذكروها، فكثير منها أحكام مسبقة مبينة على اجتهادات، أو تم نقلها عن جماعات                   
لدروز الذين قابلوهم في الطرقات أو من رحالة سـابقين دون التحقـق             أو نقلت عن بسطاء ا    ) خاصة المسيحيين (مجاوره  

  .منها
 أجمع الرحالة على غموض المعتقدات الدرزية وصعوبة تحديد ديانتهم أو أصولهم ، فتـاريخهم سـر وديـانتهم مليئـة             )٤(

ـ         . وهم يظهرون عكس ما يبطنون    . باألسرار دات ، وبـدت هـذه      لذا قدم الرحالة فرضيات مختلفة حول األصـول والمعتق
  .الفرضيات عند الرحالة الواحد متناقضة ويصعب األخذ بها في كثير من األحيان

قدم الرحالة الغربيون فرضيات مختلفة حول أصول الدروز مدفوعين بدوافع عدة، أو بسبب عدم قدرتهم علـى فهـم                   ) ٥(
وا األصل العربـي للـدروز أو خففـوا منـه           لكن المالحظ أن معظم الرحالة نف     ). الدرزية( كثير من الممارسات الشرقية   
وشكك الرحالة في إسالم الدروز أيضا بهدف فصل الدروز عن بقيـة مكونـات المجتمـع                . وردوهم إلى عناصر متنوعة   

العربي، والتعاطي معهم كقومية أو عرق خاص،  تمهيدا التخاذهم نقطـة ارتكـاز فـي المنطقـة لخدمـة مـشاريعهم                      
  .االستعمارية

الف بشكل رئيس بين الرحالة االنجليز والفرنسيين حول أصل الدروز، فردهم الرحالة الفرنسيون إلى أصول               برز الخ ) ٦(
وارتبط هذا الخـالف بالتنـافس االسـتعماري بـين فرنـسا            . فرنسية، بينما ردهم الرحالة االنجليز إلى أصول انجليزية       

  .االستعماري في المنطقة العربيةوبريطانيا، ومساعيهم الستقطاب جماعات لصفهم خدمة لمشروعهما 
  .أجمع الرحالة على وجود ممارسات وثنية عند الدروز، وأشاروا إلى تأثير الفلسفات القديمة عليهم) ٧(
قدم الرحالة صورة قاتمة عن العالقة بين الدروز والمسلمين، ويبدو أن هذه العالقة كانت تعكس حقيقة التـوتر بـين                    ) ٨(

وقد تتضح الصورة إذا علمنا أن الرحالـة اسـتخدموا          .  تصويرا للعالقة بين الدروز والمسلمين     الترك والدروز أكثر منها   
  .مصطلح تركي للداللة على المسلم

اجمع الرحالة على أن الدروز مجتمع منظم لكل فئة دور محدد  ومعرفة محددة، وبالتالي يصعب اختراق النواة فـي                    ) ٩(
  .الطائفة الدرزية

نظريات حول األصل العربي للدروز، يالحظ أن عروبة الدروز ال يصح فصلها عن عروبة الـسواد                مهما تعددت ال  ) ١٠(
األعظم من سكان بالد الشام، فالعروبة ثقافة ولسان، وال بد من استيعاب الطائفة الدرزية في محيطها العربي مع احتـرام                    

  .خصوصيتها الدينية واالجتماعية والثقافية
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  .عنان، الحاكم بأمر اهللا

أبو عـز   :  ، وسيشار إليه   ٩ص  بيروت، دار العلم للماليين،   . ٢ط.دروز في التاريخ     ال -)١٩٩٠.(أبو عز الدين، نجالء    )٢
  .الدين ، الدروز
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وكانت بالد الشام ومنها وادي التيم المنطقة التي تـولى فيـه نـشتكين    . وأعظمهم  مكانة عند الحاكم قبل بروز حمزة    
  .٣٧صزهر الدين، تاريخ : انظر./إليهالدعوة حيث كان رئيسا لدعاتها، وسمي معتنقو الدعوة بالدروز نسبة 

 م والتي انتصرت فيها قوات الدزبري ومعه األمير رافع بن           ١٠٢٩أيار  /١٢جيش الفاطمي في معركة األقحوانه    قائد ال  )٨
 -)١٩٨١.(سـامي أبو صالح، عباس، ومكارم     / .أبي الليل على جيش حسان بن مفرج، وصالح بن مرداس ورجالهما          

المجلس الدرزي للبحـوث واإلنمـاء،       بيروت، منشورات    .٢ط.تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي      
  .أبو صالح ومكارم ، تاريخ ،وسيشار إليه، ٧٧ص

 أنه نشأ فيها إلى أن قارب العشرين من عمره، ثـم  نم في مدينة زوزن في خراسان، واغلب الظ    ٩٨٥ /٣٧٥ولد سنة    )٩
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البـن  م وهو ا  ١١٥٧ سبتمبر   ٨ملك انجليزي ، ولد في أكسفورد في        )/ م١١٩٩-١١٥٧)(قلب األسد ( ريتشارد األول    )٢٧
وبعد وفاته، ورث ريتشارد عرشي نورماندي وإنجلترا، واسـتغل الثـروات           .  الثالث للملك هنري الثاني ملك إنجلترا     

وقـد  . التي أتاحها له التاج لتكوين جيش انضم به إلى الحملة الصليبية الثالثة الستعادة األرض المقدسة من المـسلمين                
.( لـي الننج،مايكل :انظر ./ عه الممتلكات وفرضه الضرائب لتمويل حملته    تسبب ريتشارد تقريبا في إفالس إنجلترا ببي      

مركـز اإلمـارات    . ١ط.تصنيف ألكثر القادة العسكريين تأثيرا في العالم عبر التاريخ    : قائد عسكري  ١٠٠-) ١٩٩٩
  . قائد١٠٠ الننج، :وسيشار إليه. ٣٠٨-٣٠٧للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي ،ص 

  ٣٠-٢٩روز،صالبعيني،د )٢٨
29) Wilson, William Rae .(1824). Travels in Egypt and the Holy Land. Longman, Brown, Green, and 

Longmans, London,p483 
Wilson, Travels         وسيشار إليه 
30) Warner, Charles Dudley (.2002). In the Levant, Travels in Palestine, Lebanon and Syria. Gorgias 

Press LLC.U.S.A,p258             
           Warner, In the Levant :وسيشار إليه    

31) Ibid,p258 
32) Falah, History of the Druze, pp 32-34 
33) Heron, A collection,p239  
34) Volney, Travels, vol 2,pp 44-45  
35) Ibid,p44-45 
36) Hitti, Origins,pp30-31 

  ٧٨ص  ،زهر الدين ، تاريخ    )٣٧
38) Hitti, Origins,pp30-31 
39) Burckhardt, Travels  ,p200 

تتميـز بتربتهـا    . تمتد من جبل الشيخ إلى الحـدود األردنيـة        .منطقة في الجزء الجنوبي الغربي من سوريا      : حوران )٤٠
، ٢١٦، بيـروت، دار الجليـل ، ص       ١ط. الموسوعة الجغرافية للـوطن العربـي      -)١٩٩٨(شربل، كمال ./ الخصبة

معجـم  -)١٩٧٧.( الحموي، شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بـن أبـي عبـد اهللا      ./ سوعة  شربل ، مو  / وسيشار إليه 
 .                                    الحموي، معجم:، وسيشار إليه٣١٧، ص ٢بيروت، دار صادر، م). ط.ب. (البلدان

41) Robinson, George.(1837). Travels in Palestine and Syria, vol 2. Henry Colburn publishers, 
London,p272 

Robinson, Travels      وسيشار إليه                                     :  
42) Thomson ,William . (1861).The Land and the Book, or, Biblical illustrations drawn from the Manners 

and Customs, the Scenes and Scenery of the Holy Land, T. Nelson, London,p169 
Thomson , The Land and the Book                          وسيشار إليه 
43) Hitti, Origins,pp30-31 
44) Volney, Travels, vol 2,pp33 -34 
45) Ibid,p33 
46) Warner, In the Levant,p258 
47) Wilson, Travels,pp481-482 
48) Mariti, Travels,p255 
49) Ibid,p255 
50) Tristram, Henry. (1882).The land of Israel: a Journal of Travels in Palestine, Undertaken with Special 

Reference to its Physical Character. Gorgias Press LLC. Piscataway, U.S.A.,p113 
Tristram,The land of Israel   وسيشار إليه                            :  
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، عمـان، دار الـشروق ،       ١ط. المعتقـدات الرومانيـة    -)٢٠٠٦(الماجدي، خزعـل  :  انظر حول المعتقدات المصرية   )٥١
  .الماجدي، المعتقدات الرومانية: ، وسيشار إليه ١٨٠-١٧٨ص

52) Clarke, Travels,pp224-226 
53) Bell ,Gertrude. (2000). the Arabian Diaries (1913-1914): Contemporary issues in the Middle East. 

Edited by Rosemary. Syracuse University Press. Syracuse, New York,p152 
Bell, the Arabian Diaries                وسيشار إليه:  

  ١٦ص أبو صالح ومكارم،تاريخ،  )٥٤
نـشر  دار عالء الدين لل .١ط. من هم الموحدون الدروز  -)١٩٩٨.( أبو ترابي،جميل : انظر ٣٢-٣١البعيني، دروز،ص   )٥٥

 .             ، من هم الموحدونأبو ترابي: وسيشار إليه. ٥شق، سوريا،صوالتوزيع، دم

 ٥ ص أبو ترابي، من هم الموحدون، )٥٦

 ٣٥-٣٤البعيني ، دروز، ص )٥٧

 ٣١المصدر نفسه،ص )٥٨

 ١٨أبو صالح ومكارم،تاريخ،ص )٥٩

ن مجرد أتبـاع    لفظ أطلقه بعض المستشرقين ممن ال يعترفون بالدين اإلسالمي على المسلمين ألنَهم يرون في المسلمي               )٦٠
، بيروت،  ١ط معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية،   -)١٩٩٦. (الخطيب، مصطفى : انظر./ للنبي محمد عليه السالم   
 .الخطيب، معجم: وسيشار إليه. ٣٩٠مؤسسة الرسالة، ص 

61) Benjamin of Tudela (1841).The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, vol 2. Translated and edited 
by A. Asher .Hakesheth pub. New York,p37,p81 

Benjamin of ,The Itinerary of Rabbi Benjamin          وسيشار إليه :  
٦٢( Ibid,p45,p60,p62 
يرفض الدروز ذلك ، ويؤكدون أنهم يؤمنون بفكرة التقمص التي تعتبر من الدعائم األساسية عند الدروز كما يـشكل                    )٦٣

 الدرزي بانتظار اليوم اآلخر الذي يحدد فيه ثواب النفس وعقابها على ضوء تـصرفاتها عبـر                 الركيزة الهامة إليمان  
  .٦٢ ، ص ٥٩زهر الدين ، تاريخ ،ص ./ العصور السابقة

64) Benjamin of Tudela ,The Itinerary of Rabbi Benjamin,p37 
65) Ibid,p72 

قـال  .  في إطار اإلمامية عن اإلثني عشرية      انشقت. م٧٦٠/ ه ١٤٣فرقة شيعية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق          )٦٦
الحفنـي، عبـد    / ٣٠انظر، الخطيب، معجم، ص   ./ أتباعها بإمامة الستة، وأن السابع هو إسماعيل وليس أخيه موسى         

، القـاهرة، مكتبـة     ٢ط.  موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب واألحزاب والحركـات االسـالميه         -)١٩٩٩(المنعم  
 .الحفني ، موسوعة  : ، وسيشار إليه٥٩مدبولي، ص

الخطيب، : انظر./ فرقة شيعية تنسب لرجل اسمه محمد بن نصير النمري أو النميري من أهل القرن الثالث الهجري                  )٦٧
  .٤٢٣، صمعجم

68) Benjamin of Tudela ,The Itinerary of Rabbi Benjamin,p78 
عاقـل،  :، وسيـشار إليـه    ٣٠-٢٠ ص،  بيروت، دار الفكر  ،  ٢ط.  تاريخ خالفة بني أميه    -)١٩٧٥(عاقل، نبيه : انظر )٦٩

  .ختاري
70)  Volney, Travels, vol 2,pp35-38 
71) Ibid,pp60-61 

  .٤٥، صتاريخزهر الدين، "/ هم أولئك الذين َألموا بأمور الدين والزموا الصالة التي تتلى ليلة الجمعة من كل أسبوع )٧٢
73) Volney, Travels, vol 2,pp60-62 
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74) Egmont& Heyman, Travels,pp296-297 
75) Ibid,pp296-297 
76) Ibid,pp298-306 
77) Burckhardt, Travels  ,pp 200-201 
78) Ibid,p45 

/ م١٥٠٠تقع في محافظة البقاع في أقصى الجنوب الشرقي، عند سفح جبل الشيخ وترتفع عن مستوى سـطح البحـر      )٧٩
: ر إليـه  ، وسيشا ٤٤٦،  ص، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع،       ١ط.موسوعة المدن العربية  -)٢٠٠٢(أبو حجر ، آمنه   

 .أبو حجر، موسوعة
80) Burckhardt, Travels  ,pp302-304 
81) Ibid,pp200-201 
82) Ibid,pp200-201 

، ولما قدم إبراهيم باشا بحملة علـى الـشام آزره           )م١٨٤٠-١٧٨٨(أكبر أمراء الشهابية في لبنان، تولى إمارة لبنان          )٨٣
، موسـوعة الكيالي،  ./ى األستانة وتوفي فيها     األمير بشير الشهابي، فقبض عليه االنجليز ونفوه إلى قبرص، ثم نقل إل           

 .٥٤٥-٥٤٤، ص١ج
84) Burckhardt, Travels  ,p197,p304 

وفي الواقع أن من يطلع على هذه الكتـب يـرى أنَّهـا             ). الحكمة( أطلق الدروز على كتبهم المقدسة اسم كتب العقيدة        )٨٥
لم تقتصر هذه الكتب في مصادرها علـى        و. تشتمل على فلسفة فيثاغورس وسقراط وأفالطون، واألفالطونية المتجددة       

في مصر ينظر إليه الدروز بعين التقديس ويجعلونه فـي مـصاف   ) أمنحوتب( بل  إن هرمس الهرامسه  . هؤالء فقط 
، دار الـشروق    ١ط.المعتقدات اإلغريقيـة   -)٢٠٠٤.( الماجدي، خزعل / ٥٨-٥٧زهر الدين، تاريخ، ص     / األنبياء  
.                                                                  وسيشار إليه ، الماجدي، المعتقدات اإلغريقية . ٢٧٦ ص والتوزيع، عمان األردن،للنشر 

86)  Mariti, Travels,p253-254 
87) Ibid,pp 253-254 
88) Clarke, Travels,p244    
89) Ibid,p252 
90) Ibid,p252 

ي حلت بهـم    لى بني إسرائيل وفقًا لروايتهم، لبيان سبب النكبة الت        واحد من األنبياء المذكورين في التوراة، أرسله اهللا إ         )٩١
  .على يد الجيش البابلي

 Jeremiah  http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah  
92) Clarke, Travels, p224 
93) Wilson, Travels,pp484-486 
94) Buckingham, James Silk. (1825). Travels among the Arab Tribes Inhabiting the Countries east of 

Syria and Palestine. Printed by A& R. Spottiswood S, London,pp246-247 
Buckingham, Travels among the Arab Tribes: :وسيشار إليه   
95) Mandrel, A Journey,p69 
96) Robinson, Travels ,pp11-12 
97) Ibid, pp 377-378 
98) Ibid,pp 377-378 
99) Ibid,pp377-378 
100) Thomson , The Land and the Book,p292                        

   ٣٠٠ ص، ١أبو حجر ، موسوعة ، ج: انظر. /  كم جنوب شرق حيفا١٤تقع على بعد  )١٠١

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah
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المواقـع الجغرافيـة فـي      -)٢٠٠٤( شـكري عـراف،   ./ في المنطقة المسماة إصبع الجليل جغرافيا وسياسـيا        )١٠٢
 ص بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،   . راجعة إلياس شوفاني  ، م ١ط).العبرية األسماء العربية والتسميات  (فلسطين
  .              عراف، المواقع: وسيشار إليه.١١٧

 .٣٨٩-٣٨٨ المصدر نفسه، ص.كم شمالي غربي بحيرة الحولة٤عد على ب )١٠٣
104) Tristram ,The land of Israel,p588   

  ٣٧٠-٣٦٧ أرض جلعاد ،ص اوليفانت، )١٠٥

  ٣٧٠المصدر نفسه،ص )١٠٦
الـدباغ،  . /  كم من الشمال الشرقي إلى الجنـوب الغربـي         ٣٢يمتد جبل الشيخ مسافة     ): جبل الشيخ  (جبل حرمون  )١٠٧

وسيـشار   ،)٦٤-٦٣، القـسم األول، ص      ١ج.  دار الطليعة  ،، بيروت ٤ط. بالدنا فلسطين  -)١٩٨٨(مصطفى مراد،   
 .الدباغ، بالدنا: إليه

 ٣٧٣  أرض جلعاد ،صاوليفانت، )١٠٨

  ٣٧٣المصدر نفسه،ص )١٠٩
 ٣٤١ه،صالمصدر نفس )١١٠

المركز الديني للعقال الدروز، ومن الممكن أن تتحول إلى مركز سياسي عندما تشعر الطائفة أن مصيرها في خطر                   )١١١
  ٤٧تاريخ، صزهر الدين، :انظر ./ كما تمثل في بعض األحيان المكان الذي ينقطع فيه األتقياء إلى الزهد والتقشف 

 ٣٨٤ أرض جلعاد ،صاوليفانت، )١١٢

  ٣٨٤المصدر نفسه،ص )١١٣
114) Warner, In the Levant,p259 

يرفض الدروز ذلك حيث يقول زهر الدين إن الموضوع ال يخرج عن كونه إن الدروز يقدسون ليلة الجمعة ألنهـا                     )١١٥
تمثل رمزا عظيما في ترسيخ جذور المبدأ ومبادئه، وان حضورها واجب على كل موحد ويحرم على الدروز الزواج                  

مواليد ال يمكن أن يولدوا أصحاء وربما مشوهين أو أموات ، كمـا يحظـر علـى                 في هذه الليلة ألنهم يعتقدون أن ال      
   ٥٥، ص١٩ زهر الدين، تاريخ ، ص /.في هذه الليلة احتراما لتعاليم عقالهم الجهال شرب الخمر والمسكنات 

  ٥٣-٥٢زهر الدين، تاريخ ، ص  )١١٦
  ٥٥المصدر نفسه ،ص  )١١٧
 ٣٤-٣٣البعيني، دروز،ص )١١٨

  ٥٤زهر الدين، تاريخ،ص )١١٩
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  ئمة المصادر والمراجعقا

  المراجع العربية : أوال
ترجمـة  . ١ط).١٨٨٠رحالت في لبنـان وسـورية واألردن وفلـسطين          ( أرض جلعاد -)٢٠٠٤.(أوليفانت، لورنس  )١(

 .عمان، دار مجدالوي للنشر والتوزيع. احمد عويدي العبادي: وتعريب

  . ار العلم للمالينبيروت، د. ٢ط.موسوعة المستشرقين-)١٩٨٩.(بدوي، عبد الرحمن) ٢(
دراسة فـي تـاريخهم     :م١٩٤٣-١٩٢٠دروز سوريا ولبنان في عهد االنتداب الفرنسي        -)١٩٩٣.(البعيني، حسن أمين  )٣(

  . بيروت، المركز العربي لألبحاث والتوثيق. ١ط.السياسي والمذهبي
  . للنشر والتوزيععمان، دار أسامة. ١ط.  موسوعة المدن والقرى الفلسطينية-)٢٠٠٣.(  أبو حجر، آمنه)٤(
، القاهرة،  ٢ط.  موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب واألحزاب والحركات االسالميه       -)١٩٩٩(الحفني، عبد المنعم    ) ٥(

  .مكتبة مدبولي 
  .بيروت، دار صادر). ط.ب. (معجم البلدان -)١٩٧٧.( الحموي، شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن أبي عبد اهللا) ٦(
  .بيروت، مؤسسة الرسالة. ١ط. معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية-)١٩٩٦. (طفىالخطيب، مص) ٧(
  .، بيروت، دار الطليعة٤ط. بالدنا فلسطين-)١٩٨٨.( الدباغ، مصطفى مراد)٨(
  . بيروت، المركز العربي لألبحاث والتوثيق. ٢ط. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز-)١٩٩٤.(زهرالدين ،صالح) ٩(
القاهرة، دار الفكر   . ١ط).في السياسية والعقائد  ( الجزء األول . تاريخ المذاهب اإلسالمية  -)ت.ب.( ة، محمد أبو زهر ) ١٠(

  .العربي
  .، بيروت، دار الجليل١ط. الموسوعة الجغرافية للوطن العربي). ١٩٩٨.( شربل، كمال)١١(
  .، بيروت، مطبعة الشرق العربية١ الدروز والتاريخ، ط-)١٩٧٩.( صالح،شكيب)١٢(
بيـروت،  . ٢ط. تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي       -)١٩٨١.( أبو صالح، عباس، ومكارم سامي    ) ١٣(

  .منشورات المجلس الدرزي للبحوث واإلنماء
  .، بيروت، دار الفكر٢ط.  تاريخ خالفة بني أميه-)١٩٧٥(عاقل، نبيه)١٤(
  .اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة. ١ط.ي والفاطميفي التاريخ العباس-) ١٩٩٣.(العبادي، احمد مختار)١٥(
، مراجعـة إليـاس     ١ط).األسماء العربية والتسميات العبرية   (المواقع الجغرافية في فلسطين   -)٢٠٠٤(عراف، شكري )١٦(

  .بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية. شوفاني
. ١ط.ارات السياسية ودعوة التوحيـد الدرزيـة      المدارس الفكرية والتي  :  تذكر يا مروان   -)١٩٩٨.(علم الدين، سليمان  )١٧(

  .بيروت، دار نوفل للنشر
  . بيروت، دار العلم للماليين. ٢ط. الدروز في التاريخ -)١٩٩٠.(أبو عز الدين، نجالء) ١٨(
  .القاهرة، مكتبة الخانجي . ٢ط. الحاكم بأمر اهللا وأسرار الدعوة الفاطمية-)١٩٨٣(عنان، محمد عبد اهللا)١٩(
بيروت، المؤسـسة العربيـة     . ١ط).١٩١٤-١٨٣١( مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث     -)١٩٨٣(عبد العزيز عوض،  )٢٠(

  .للدراسات والنشر
الدراسات العربية واإلسالمية في أوروبـا حتـى بدايـة القـرن            ( تاريخ حركة االستشراق   -)٢٠٠٢.(فوك، يوهان  )٢١(

  .  دار المدار اإلسالمينقلة عن األلمانية عمر لطفي العالم، بيروت،. ٢ط). العشرين
  . كفر قرع ،دار الهدى للنشر والتوزيع). ط.د. ( موسوعة السياسة-)ب، ت( الكيالي، عبد الوهاب) ٢٢(
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  .، عمان، دار الشروق١ط. المعتقدات الرومانية-)٢٠٠٦.(الماجدي، خزعل) ٢٣(
  .، عمان، دار الشروق١ط. المعتقدات اإلغريقية-)٢٠٠٤.( الماجدي، خزعل) ٢٤(
  .، بيروت، دار الكتب العلمية١ط.  معجم أسماء المستشرقين-)٢٠٠٤(مراد، يحيى )٢٥(
  .، عمان، منشورات دائرة الثقافة والفنون١ط.  أسفار في فلسطين- )١٩٨٧(الموسى، سليمان) ٢٦(
  .الكويت، مكتبة الفالح. ١ط. بنو إسرائيل في القرآن الكريم-)٢٠٠٣.( أبو النيل، محمد عبد السالم)٢٧(
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