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 حبر األمة  حبر األمة 
 منزوی  نقی علی دکتر  

،  1395، محرم  1975، ژانویه  1353، بهمن  12، سال  6  -  5، شمارۀ  56  -  55، مونیخ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه

 25 – 23برگۀ

 مقدمه

هایی که پیش از فتوحات عمر در خوزستان )جندیشاپور( و در بلبل )سورا( و در تیسفون )بغداد( و نیز  همۀ ما از دانشگاه

دانیم که این مراکز علم پس از یورش عمر، مدت دو قرن به  در حران و نصیبین )کردستان( وجود داشت، آگاهی داریم و می 

ی خاموش شد و فقط در قرن سوم بود 
ّ
های  اندک خلیفگان، با تمدن مردم زیردست خود آشنایی یافتند و با کوشش که اندک کل

ای  ناپذیر وزیران ایرانی که از بردگی بدین مقام ارتقا یافته بودند، مانند خاندان ذوالریاستین، اجازۀ گشایش کتابخانه خستگی 

 در بغداد به نام »دارالحکمه« ]خانۀ ِخرد[ به وسیلۀ مأمون صادر شد.  

هایشان که اوراق تاریخ را سیاه کرده است، فقط ده سال پس از تسلط بر  گریها با همۀ وحشی اگر به یاد آوریم که مغول 

( به خواجه نصیر طوسی  /  672  –  597بغداد،  مراغه  1274  –  1201ق  در  را  آن عصر  دانشگاه  تا بزرگترین  دادند  اجازت  م( 

ن تا مصر و سوریه( را در آن ِگرد آورد، و بزرگترین کتابخانه را تهیه و در اختیار  تأسیس کند و دانشمندان خاور و باختر )از چی

پذیری میان تازیان و مغوالن به دست خواهیم آورد؛ زیرا که این دو  آنان بنهد، در آن صورت میزانی برای سنجش سرعت تمدن 

شیدند و پس از مدتی از پلکان فرهنگ ایران  قوم هر دو در حال توحش خود، ایران را زیر سم ستور خویش به خاک و خون ک 

ی تحریم کردند.  
ّ
 باال رفته، متمدن شدند، اما تازیان تا دو قرن مانع هرگونه فعالیت علمی بودند و تا ششصد سال هنر را به کل
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در صورتی که    های ساسانی و مانوی را معدوم کردند.، همه آلبوم 1خوانیم انگیز هنر در ایران می چنان که در تاریخ غم هم  حبر األمة 

 گری اجازه تأسیس چنان دانشگاهی را دادند و موانع تجدید حیات هنری را از میان بردند.ها پس از چند سال ویران مغول

کردند. علما و فالسفه در سه قرن  ها را به نام بدعت، تحریم می ها از علم و هنر نفرت داشتند و آن تازیان برخالف مغول 

 خواندند.  بودند و تازیان ایشان را »ابناء السبایا« می زادگان میاول همگی اسیران یا اسیر 

 . 2ها از اسیرزادگان بیرون خواهد آمد که تمام بدعت  بغدادی حدیثی آورده: 

ها را بدعت و حرام و علوم اوایل و گمراه  کرده، آن ها با آداب، رسوم، علوم و هنرهای این اسیرزادگان مبارزه می تازیان مدت 

ها را به صورت حدیث  بردند آن کردند و به سودمندی آن پی میها عادت میکم به برخی از آن نامیدند، اما چون کم یکننده م 

 دادند.معنعن ُسنی به پیغمبر نسبت می 

افتادگی را نتیجۀ ششصد سال فاصله زمانی میان دو حادثه فتح تازیان  توانیم مقداری از این اختالف در عقب و گرچه می 

دهد. ما کما بیش از دعوت  پذیری این دو قوم را نشان می ها به شمار آوریم، باز هم تا حدودی قابلیت سرعت تمدن مغول و فتح 

نهاد تا  خواجه نصیر طوسی از دانشمندان برای کمک به ایجاد دانشگاه و رصدخانۀ مراغه و عزت و احترامی که برای ایشان می 

 اریم.  آن دانشگاه را سرو سامان داد، آگاهی د 

خواهم در این جا اندکی از وضع دانشمندان را پس از سقوط عراق به دست تازیان به یاد خواننده بیاورم تا بتواند  من می 

 ای میان دو حادثۀ تاریخی انجام دهد. ترین مصادر تاریخی موجود، مقایسه با مراجعه به قدیم 

 ملت اندیشمندان یکی از 
 : از فتوحات عمر  اینک سرنوشت یکی از دانشمندان پس

 
 منزوی.  نقیعلی، دربارۀ هنر نقاشی در ايران، 6، برگۀ 1353، نوروز 51، شمارۀ مجلۀ کاوه 1
 . 122 - 121، بغدادی، برگۀ الفرق بین الفرق 2
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 عکرمه   حبر األمة 
رد، مانند صدها دانشمند  نام یکی از آن مردان است که پس از پیروزی تازیان بر بصره و پیش از سقوط تیسفون و فرار یزدگِ 

 دیگر اسیر شد.  

از این  . 1الحر در آمد و این ارباب او را به عبدالله بن عباس جّد خلیفگان عباسی هدیه کرد عکرمه به بردگی حسین بن ابی 

و   2به بعد دیگر عکرمه حق اظهار علمی نداشت؛ زیرا که برده بود و با این که او علم خویش را از مردم کوچه و بازار آموخته بود 

عباس  ، باز ناچار بود آراء علمی خود را زیر عنوان روایت از اربابش ابن 3آموخت عباس علم می با این که او به ارباب خود ابن 

 منتشر سازد. 

های عکرمه بود که دو قرن بعد به خلیفگان عباسی اجازت داد که جّد خویش را به لقب »حبر االمة = دانشمند  همین روایت 

نویسند:  همه ملت« شهرت دهند. در صورتی که چلبی دربارۀ عالقمندی خود این »حبر امت« به علم و دانش و کتاب، می 

عباس »حبر« شد، ولی  ، اما باالخره ابن 4شست ت و جلو روی او با آب می گرفعبدالله بن عباس کتاب را از دست صاحبش می 

عباس بمرد، پس عکرمه از راه ارث به چنگ علی بن عبدالله بن  کند تا ابن استادش عکرمه هم چنان در بند بردگی او جان می 

، باز هم پیش از مرگ و تغییر ارباب،  5نهاد کرد و گاهی پایش را در ُکنده می عباس، عکرمه را اذیت می عباس افتاد. با این که ابن 

 این پیر، بردۀ دانشمند را دچار رنج شدیدتر نمود.  

عباس،  کرد و ابن برد و پخش می عکرمه پیش از مرگ اربابش، علوم و فرهنگ خود را به نام آن ارباب »حبر« به میان مردم می 

کرد و گاهی هم  گرفت و سکوت می دید، زیر سبیلی نادیده میشاید بدین جهت که این کار عکرمه را مقدمۀ حبر شدن خود می 

 
 . 64، 5، یاقوت حموی، جمعجم األدباء 1
 .212: 5؛ و ج133ب  2، سعدطبقات ابن  2
 قیم جوزیه. به نقل از ابن  45، 2، جاعالم الموقعین 3
 ، چاپ افست. 33، باب دوم مقدمه، برگۀ 4، فصل الظنونکشف  4
 .212، 5، جسعدطبقات ابن  5
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سوادترش، علی بن عبدالله بن عباس رسید، تازیان که از هر نوآوری ترسناک بودند  فرمود! ولی چون نوبت به پسر بی تأیید می  حبر األمة 

 ها را بگیرد. عکرمه تنبیه شد!  شمردند به علی بن عبدالله فشار آوردند که جلو این بدعت و هر علم و هنر را بدعت و حرام می 

 تنبیه دانشمندان گی چگون
 اینک نوع تنبیه یک دانشمند را مالحظه کنیم 

نویسند:  م( از گفتۀ یزید بن زیاد می 922ق /  310م( از گفتۀ عبدالله حرث، و طبری )د:  841ق /  227قتیبه )د:  ابن

 اند!روزی به خانۀ علی بن عبدالله عباس شدم، دیدم عکرمه پیر را به در مستراح بسته 

 کنی؟ چرا با بردۀ خویش چنین رفتار می  گفتم: 

 عکرمه را به چهار هزار دینار فروخت.   ، بندد. باالخره علیها می او بر پدرم دروغ گفت: 

 ؟! 1سزاوار است علم پدرت را به چهار هزار بفروشی  آیا عکرمه که از این اهانت آزرده شده بود گفت: 

گری(، زیر  گری )صفری سالگی پس از عمری رنج و بردگی و در بدری، در حالی که با تمام خارجی   80عکرمه در سن  

سال   به  بود،  خلیفه  دولت  /  105پیگرد  جنازه723ق  برداشتن  برای  اندازۀ الزم  به  و  درگذشت  پنهانی  تشییع م  کننده  اش 

 . 2داشت ن

باید متوجه بود که عکرمه یکی از مؤسسان مذهب خارجی به شمار آمده است و تاکنون در شمال آفریقا، برخی از خوارج  

 .  3شمرنداباضیه خود را پیرو عکرمه می

 
 .تاريخ طبری؛ و 212، 5، جسعدطبقات ابن؛ و 201قتیبه، برگۀ ، ابن المعارف 1
 . 2485 – 2483، 3، جتاريخ طبری 2
 ، ابوسعید بن یونس. تاريخ الغرباء 3
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َدریان  و در تفسیر قرآن آراء هندوایرانی آشکار می   1شمرد عکرمه به موزیک عالقمند بود و صرافی را مباح می  حبر األمة 
َ
کرد که بعدها ق

ق( فراسی ذکوان بن کیسان، اسبی به عکرمه هدیه  106  –  33)  3. وقتی طاووس یمانی 2ها را گسترش دادندو معتزله و شیعه آن 

 تر است.  کرد، بدو اعتراض کردند که به یک برده شترسواری شایسته 

و    283خلکان، شعکرمه دانشمند است. احوال طاووس در ابن   های یمن بود، پاسخ داد: طاووس که از گنوسیست 

 نیز آمده است.   347ـ  326، 3ابونعیم اصفهانی، ج حلیة االولیایاخبار عکرمه در 

شمردند و پس از آن که دکتر طه حسین از  عباس اعتماد نداشتند و آن را ساختگی می شیعیان بر تفسیر منسوب به ابن 

ین حقیقت پرده برداشت که اشعار جاهلی عرب در سدۀ دوم و سوم به منظور اثبات تمدن عربی پیش از اسالم و علیه شعوبیان  ا

پُ  تفسیر  این  که  زیرا  شد؛  ثابت  این تفسیر  بودن  ساختگی  به  نسبت  نظر شیعه  است،  اشعار جاهلی عرب  ساخته شده  از  ر 

 باشد.  می

 از یهودیانی چون    مؤلف این تفسیر، گفتند: شیعیان می 
ً
به جای آن که قرآن را از گفته خاندان پیغمبر تفسیر کند، غالبا

کردند و بعدها  مآبانه زیر لفظی و خشک معنی می کعب األحبار، عبدالله سالم و غیالن ابوجلد گرفته است. اینان قرآن را یهودی

 این روش مورد پشتیبانی خلیفگان و فقیهان ُسنی قرار گرفت.

را هر هشت روز   تورات را هر هفت روز یک بار و   قرآن پدرم  گفت: ام یک یهودی است که دخترش در بارۀ او می غیالن ن

دهد، ولی به هر حال امثال  نیست، خود دروغ بودن داستان را نشان می   تورات کرد. این که قرآن بیش از ربع  یک بار ختم می 

کند تا از مکتب یهودی  باز می   O.Lothسلب اعتماد کنند، و راه را برای    عباس دهد که از کتاب ابن این داستان به شیعه حق می 

 عباس بنویسد: ابن

Morgen Landishe Forac umgen (Fleiacher- Festschrift, Leipzig, 1875, 298) 

 
 .65، 5، جمعجم األدباء 1
 . 128گۀ تفسیر، گلدزیهر، بر  2
 متن مقاله: یمین.  3
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 مراجعه شود.   AV 161و طبقات ابن سعد  1142: 3و تاریخ او   82: 13برای ابوجلد به تفسیر طبری   حبر األمة 

 کیسان 
داشتند، کیسان مؤسس مذهب کیسانی است که افکار خود را به نام  دیگر از دانشمندان که سرنوشتی مانند عکرمه می 

 .  1دکی در بارۀ او سخن رفتان  38مارۀ کرد، که در مجلۀ کاوه، ش محمدحنفیه و مختار منتشر می 

 کنگر کابلی 
بدو اشارت رفت یک نمونۀ دیگر از    48  مارۀ حنفیه بوده و در مجلۀ کاوه ش دالعابدین و محمکنگر کابلی که رابط امام زین 

 .2باشدچنین مردان می

رو، دانشمندان ایشان، افکار خویش  ازاین داشتند.  ایرانیان در سه سدۀ اول یورش تازیان، حق هیچ گونه اظهار نظر نمی 

 کردند. را چنان که دیدیم به نام اربابان عرب خود نقل می 

  رسالۀ اخوان الصفا  دو مانن الفکر هایی از دانشمندان ایرانی در سدۀ دوم در دست است که؛ یا مانند کتاب اکنون کتاب هم 

کردند، ها را به نام بزرگان مذهبی تألیف می گشته؛ و یا این که آن ر می شده و در مساجد بصره و کوفه منتشنام مؤلف تألیف می بی 

تر از آن است که دربارۀ  ای مفصلها کتاب دیگر که هر یک نیازمند مقالهو ده   اصیل سلیم و    اهلیلجه   مصباح الشريعة، مانند  

دارای صد باب در اخالق   صد در زردشتمانند  که  مصباح الشريعة ، مثاًل 3باشدکه در مجلۀ کاوه چاپ شد، می  نامۀ ابگارقانون 

تألیف یکی از دانشمندان شیعه در سدۀ   م  9هـ /  2گنوسیستی است، بنابر تحقیق ناشر دانشمندش آقای حسن مصطفوی 

دهند، با اندکی پساپیشی در  را که ُسنیان به جاحظ نسبت می   الفکراست که به نام امام ششم شیعه ساخته است و کتاب  
 

،  626 -618، برگۀ 1391، شوال 1971، دسامبر 1350، مونیخ، سال نهم، آذرماه 38، شمارۀ مجلۀ کاوه   .621، برگۀ 38، شمارۀ مجلۀ کاوه  1

 ، علینقی منزوی. اشراق در سدۀ هفتم میالدی
 منزوی.  نقیعلی(، 2) نامۀ حج، 70 – 60، برگۀ 1352، 11، سال 48و  47، شمارۀ مجلۀ کاوه ؛89، 48شمارۀ  مجلۀ کاوه 2
،  446 – 440های ، برگه 1972، نوامبر 1392، شوال 1351، آذرماه 44، مونیخ، سال دهم، شمارۀ پنجم، شمارۀ ردیف 44مجلۀ کاوه، شمارۀ  3

 وی.ترین قانون کیفر ایرانی، دکترعلینقی منز نامۀ آبگار، کهنقانون
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است که باز به همین امام ششم منسوب شده است و دو هر کتاب با دو نام در حلب و    توحید مفضلمان کتاب هایش ه فصل حبر األمة 

نیز نوشته شد و پزشکی را نیز به    طب األئمةو  طب النبي هایی به نام اند. بعدها نیز به تقلید از این کتب، کتاب نجف چاپ شده 

 ایشان منسوب داشتند.
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 نامهکتاب  حبر األمة 

 مقاله نمایۀ کتاب و 
 (Morgen Landishe Forac umgen (Fleiacher- Festschrift, Leipzig, 1875, 298. O.Loth   

ق(، تصحیح محمد  751الدین ابوعبدالله محمد فرزند ابوبکر )د:  قیم جوزی، شمس ، ابن إعالم الموقعین عن رّب العالمین 

بیروت،  محی العصریة،  المکتبة  عبدالحمید،  /  1407الدین  ابراهیم،  1987ق  عبدالسالم  محمد  تصحیح  دیگر:  چاپ  ؛ 

؛ تصحیح سلمان مشهور حسن، ابوعمر احمد عبدالله احمد متولی،  1991ق /  1411دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ نخست  

 ق.1423الحوزی، احساء، سعودیه، دارابن

ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب    ،الطبریتاريُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك، تاريخ االَُمِم و الُملوك، تاريخ  

م(، برگردان ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ، تهران،  ۹23-83۹ق /  31۰  -   22۴طبری آملی مازندرانی، جریر طبری )

لد، انتشارات  ج  16خ؛ چاپ سوم، 1353جلد،   16خ؛ چاپ دیگر: ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ، 13۵2جلد  1۵

 خ.136۵تا   1362اساطیر، تهران، 

، تألیف ابوسعید عبدالرحمان صدفی مصری، تصحیح عبدالفتاح فتحی عبدالفتاح،  يونس مصریتاريخ ابن  ، تاريخ الغرباء

 .2000ق / 1421برگه، دارالکتب العلمیة، بیروت،   568،  تاريخ الغرباءبرگه؛  728، تاريخ المصريیندو جلد:  

 .1۹1۴  - 1۹11جرجی زیدان، مصر،   اللغة العربیة،تاریخ آداب 

یا  عباس تفسیر ابن  ه فرزند عباس فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبدمناف، ابن عباس  تنوير المقباس ؛ 
ّ
، عبدالل

اطی و ابراهیم سامرایی.   ق(، تصحیح و تحقیق 68 - پ.ه 3)
ّ

 فؤاد عبدالباقی؛ عایشه عبدالرحمان بنت الش

 امام ششم.، توحید مفضل

القرآن  تأويل  البیان عن  جامع  )د:  تفسیر طبری،  فرزند جریر طبری  محمد   ،310  / مصطفی سقا، قاهره،  922ق  م(، 

 م.1974ق / 1394م؛ پژوهش محمود محمد شاکر، قاهره، 1957

ه بن عباس و مدرسته في التفسیر
ّ
ه فرزند محمد  ،حبر األمة عبدالل

ّ
 .1۹86/  1۴۰۷سلقینی، بیروت،  عبدالل
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،  1353، بهمن  12، سال  6  - 5، شمارۀ  56  -   55، مونیخ، ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوهمنزوی،    نقیعلی ، دکتر  حبر األمة حبر األمة 

 .25 –  23، برگۀ1395، محرم 1975ژانویه 

ه )حلیة األولیاء و طبقات األصفیاء
ّ
ق، به کوشش کمال یوسف، بیروت:  430 –  336، ابوُنَعیِم اصفهانی احمد فرزند عبدالل

 م.1990ق/1410کر؛ چاپ دیگر: دار الکتب العلمیة، بیروت، دارالف

 م(، به کوشش کمال یوسف، بیروت: دارالفکر.1038ق /  430ابونعیم اصفهانی )د: حلیة األولیاء، 

م چاپ شد؛ ترجمۀ  18۹۰و    188۵های  (، در سال 1921  -  1850، نوشتۀ ایگناس گلدزیهر )هايی دربارۀ اسالمدرس 

 .822خ، دو مجلد، 1357منزوی، چاپ بنیاد فرهنگ ایران، تهران،   نقی علی دکتر  

الثانی  ربیع  9، رونویس کننده محمدعلی کشکول فرزند محمد اسماعیل شیرازی، هند الصفا و خالن الوفاءرسائل اخوان  

 .رسائل اخوان الصفا و االعتبارم؛ چاپ دارصادر، بیروت. 1884فوریه   7/   1301

 م(، به کوشش حسن مصطفوی.  9هـ / 2، اندیشمند گمنام شیعه )سدۀ صد در زردشت

  168م(، ابوعبدالله محمد فرزند سعد فرزند َمِنیع )822ق / 207)د:  سعد واقدی ، ابن طبقات الکبری، سعدطبقات ابن 

 م(، دار صادر، بیروت. 8۴۵ -  ۷8۴ق /  23۰ -

ق(، تصحیح  429، عبدالقاهر فرزند طاهر فرزند محّمد اسفراینی بغدادی )د:  الفرق بین الفرق و بیان فرقة الناجیة منهم 

بدر، قاهره،   /  1910محمد  الکوثری، قاهره،    ق؛1328م  محمد  تصحیح  دیگر:  بیروت،  1948چاپ  داراآلفاق  م؛  1977م؛ 

 ق.1408م / 1987خ؛ دارالجیل، بیروت، لبنان، 1330مشکور، برگردان محمدجواد 

 .  1926(، مصر 1973 -  1889، طه حسین )في الشعر الجاهلي

 دهند. ق( نسبت می 255را که ُسنیان به جاحظ )د:  الفکرکتاب 

 خ؛ بارها چاپ در حلب و نجف.1287، امام ششم )ع(، تهران،  توحید مفضلکتاب 

ق(، به کوشش محمد  1067مصطفی فرزند عبدالله حاجی خلیفه چلبی )د:    ،و الفنون   کشف الظنون عن أسامي الکتب

 .1۹۹۰ق / 1۴1۰ق؛ بیروت،  1360م /1941ترکیه ،    –الدین و معلم رفعت بیگله کلیشی ، چ استانبول شرف 

 منزوی.  نقی علی (،  2)  نامهحج ،  70  –  60، برگۀ  1352،  11، سال  48و    47؛ مجلۀ کاوه، شمارۀ  89،  48، شمارۀ  مجلۀ کاوه
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کاوه حبر األمة  شمارۀ  مجلۀ  برگۀ  38،  شمارۀ  621،  کاوه،  مجلۀ  آذرماه  38.  نهم،  سال  مونیخ،  دسامبر  1350،  شوال  1971،   ،

 منزوی. نقی علی ،  اشراق در سدۀ هفتم میالدی،  626 - 618، برگۀ 1391

،  1972، نوامبر 1392، شوال 1351، آذرماه 44، مونیخ، سال دهم، شمارۀ پنجم، شمارۀ ردیف 44، شمارۀ مجلۀ کاوه

 منزوی. نقیعلی ، ترين قانون کیفر ايرانیکهن ، نامۀ آبگارقانون ، 446 – 440های برگه

 منزوی. نقیعلی ، دربارۀ هنر نقاشی در ايران ، 6، برگۀ 1353، نوروز 51، شمارۀ مجلۀ کاوه

،  1395، محرم  1975، ژانویه  1353، بهمن  12، سال  6  -   5، شمارۀ  56  -   55، مونیخ، شمارۀ شمارۀ ردیف مجلۀ کاوه

 منزوی. نقی علی ، حبر األمة، دکتر  25 – 23برگۀ

؛ ترجمه به عربی عبدالحلیم نّجار،  1920(، چاپ آلمانی 1921 -  1850ایگناس گلدزیهر ) ، مذاهب التفسیر االسالمیة

یا  1954مصر،   مسلمانان گرايش ؛  میان  در  تفسیری  تهران،    ،های  ققنوس،  انتشارات  طباطبایی،  ناصر  پارسی  به  ترجمه 

 خ.1383

َحقیَقة
ْ
ال ِمْفتاُح  خ؛ چاپ  1360منسوب به امام جعفر صادق )ع(، ترجمه و شرح حسن مصطفوی،    ِمْصباُح الّشريَعة و 

فرزند   عبدالرزاق  پیدیگر:  انتشارات  بیروت،  1377ام حق، تهران،  محمدهاشم گیالنی،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  خ؛ 

 ق.1۴۰۰

ابن المعارف )د:  ،  قتیبه  فرزند  مسلم  فرزند  عبدالله  ابومحمد  دینوری،  گوتینگن،  276قتیبه  وستنفلد،  م،  1850ق(، 

 .1960تصحیح ثروت عکاشه، الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره، 

م؛  1909م؛ قاهره  1907، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت لیدن، معرفة األديب إرشاد األريب إلی ؛ یا معجم األدباء

 م.2012خ / 1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران،  

َبت بالَنقِل والَسماع و أثَبَتُه الِعیان 
َ
  608خلکان احمد فرزند محمد برمکی اربلی )، ابن وفیاَت األعیان و أنباِء أبناِء الزمان مّما ث

ق  128۴السلطان به فارسی برگرداند. وفیات االعیان در سال  ق(، میرزا محمدحسن خان شیخ جابری انصاری دستور ظل681  –

هایی به عربی چاپ شد؛ چاپ دیگر به کوشش احسان عباس، دارالفکر،  توسط معتمدالدوله فرهاد میرزا همراه با ویرایش و افزوده

 بیروت، لبنان.
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