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  نبذة موجزة حول مكانة ودور الثقافة واحلضارة االيرانية يف التقدم والرقي العلمي
  

  ١حممدباقر حجيت سيد

  
  

امجع الباحثون كافة، سواء اكانوا من االيرانيني ام غري االيرانيني، على ان للثقافة واحلضارة االيرانية النصيب االكرب والدور الفاعل 
وهذه املسامهة االيرانيـة يف النـهوض   ا جيعل االنسانية مجعاء مدينة هلا يف عصور ما قبل وما بعد االسالم يف تقدم ومسو البشرية، مم 

  .باالنسان تسترعي االنتباه وتستوجب التأمل وهي من التألق مبكان ال ينتابه االنتقاد واجلرح والتعديل
ال وشهادات االجانب يف ايران واالسالم ويستلهم مادتـه         ويف هذه املقالة املختصرة، اليت يستند القسم االكرب منها اىل اقو          

مـا  (و) ما قبل االسالم  : (مهامنها، نعرض جمموعة احلقائق الدالة على املدعى املذكور واملؤيدة له، وذلك من خالل عرض مبحثني                
  .ما اليت رمبا استدعى االمر مراعاهتا، مع عدم االخذ بعني االعتبار الترتيب التارخيي ملفردات وتفاصيل املسائل ودقائقه)بعد االسالم

 
 ايران، االسالم، التاريخ، العلوم: الكلمات الرئيسة

 
 
 فترة ما قبل االسالم -١

قومية امنا تتجلى عياناً عن طريـق       او  ان ثقافة اية مجاعة     
اذ ان ممـا    (تعيني اهلدف املرجو من نظام التعليم والتربية،        

ليم اجليل الـصاعد يف  يستدعي االنتباه يف طريقة تربية وتع  
ايران يف عهدها القدمي هو ان هذه التربية تستوجب على          
هؤالء الشباب ان خيطو خطـى صـحيحة وان يفنـوا           

. اعمارهم يف سبيل مقارعة كافة صنوف الشر والـسوء        
وهذا النظام القومي يف التربية والتعليم مل يـر يف اّي مـن             

ب كبري من   البلدان الشرقية، حىت اليونان اليت حظيت بنصي      
الرقي، مل تعهد مثل هذا النظام التربوي، واستناداً علـى          
هذا نرى ان فالسفة اليونان مثل افالطون، وجزنفـون مل          
 يستطيعوا ان يتجاهلوا هذا املوضـوع وان واال يبـدون         

 _____________________  
 استاذ يف قسم علوم القرآن واحلديث يف كلية االهيات واملعارف االسـالمية             .١
  امعة طهرانجب

كذلك، فاننـا نـرى     . ١)آراءهم اعترافاً مبصداقيته ومسّوه   
هريودوت املؤرخ اليوناين ال جيد مناصاً من االعتراف هبذه         

  .٢املكانة السامية
قوميـة، امنـا    او  كما ان ثقافة وحضارة اي مجاعة       

 –ة تلـك اجلماعـة   قحتكي وتكشف شأن وجديلة وعرا    
مّيزون مبزايا خاصة، ولقد    فااليرانيون قبل االسالم كانوا يت    

تصدروا هبا مكانة رفيعة جليلة وزاهية من بني سائر االمم          
اذا كان االيرانيون مـن االمـم املتحـّضرة،         (واالقوام،  

فالصدق ومراعاة القوانني يعـدان مـن خـصوصيات         
، وألهنم حكموا مشرق االرض اعتمدوا لذلك       حضارهتم

لدعة، اداروا هبا   نظماً وقوانني يف العمل بعثت الطمأنينة وا      
  .٣)بالدهم وغضوا الطرف عن تقصري غريهم جتاهها

هذه االشراة تعكس صورة واضحة عـن عالئـم         
الثقافة االيرانية، كما اشار اليها اثنان من العلماء االجانب         
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 ..نبذة موجزة حول مكانة ودور الثقافة احلضارة

 ١٢

اذ ذكر قوهلما يف تـاريخ      ) جول ايزاك (و) آلربماله(ومها  
داد تاريخ  ايران، نعم انّ هذه الثقافة اليت استطاعت عرب امت        

حياة البشر، ان تقدم ثقافة وحضارة عظيمتني ذات مجال         
 .وروعة

  

استعارة امللل واقتباس االقوام من معني الثقافة      ١-١
 واحلضارة االيرانية

على الرغم من اندثار وضياع الكثري مما خلفه االيرانيـون          
من ثقافة وحضارة، اال انه وحلسن احلظ، مثة ادلة تارخيية          

هذا املدعى وتدلل عليه، مما تلـيب حاجتنـا         كثرية تربهن   
وعلى الرغم مما سببته هجمة االسكندر املقـدوين        . اليها

على ايران من احراق وتدمري العديد من مظاهر ومعـامل          
الثقافة واملدنية االيرانية، اال ان الكثري منها بقي ماثالً وظل          
حياً وذلك بسبب ترمجة املؤلفات واملصادر االيرانيـة اىل         

لغات االخرى وانتقال مضامينها وفحواها اىل اليونـان،        ال
ومن مث انتشرت عن طريق اليونان وانبعثت يف ثقافـات          

ولذا جنـد ابـن     . وحضارات ذلك العصر واندجمت فيها    
ان كافـة   : (الندمي يثبت هذه احلقيقة يف كتابه، فيقـول       

قـد مت   ) اصـطخر (الكتب العلمية اليت كانت يف مدينة       
أمر من االسكندر، وترمجتها اىل اللغات      االستنساخ عنها ب  

الرومية والقبطية، ومن مث مت احراق النسخ االصلية املدونة         
، )سرييل الكود (ويف هذا ايضاً نقرأ لـ      . ٤)باللغة الفارسية 

ان تلك الـضربة  : (يف الفصل املتعلق بالرياضيات اذ يقول  
املوجعة من قبل االسكندر املقدوين اليران كانـت مـن          

اع الكثري من اآلثار ومل     يمبكان حيث اّدت اىل ض    القسوة  
يبق منها ما من شأنه ان يبني اصول العلم الرياضي القوام           

وااليرانيني القدماء حبيث يرسم صـورة واضـحة        ) املاد(
  .٥)املعامل هلا

كانت صحراء ايران قبل ستني     (ومن جهة اخرى،    
قرناً مصدراً للفكر والفن، االمر الذي حفـظ للجـنس          

فن الكتابة، الزراعة، استخراج    : ي هويته، ومن ذلك   البشر
وتصنيع املعادن، العلوم الرياضية والتنجيم ومبادئ الفكر       

. الديين والفلسفي، اليت نشأت يف منطقة الـشرق االدىن        

كما ان ايران نفسها كانت منشأ ومصدر الكثري من تلك          
  .٦)العوامل الباعثة على نشأة احلضارات يف الشرق االدىن

 املقابل، فان ايران ذاهتا مل تكن حمرومة من ثقافة          ويف
 ذلك العصر اللتني سادتا حياة الشعوب واالمم        حضارةو

االخرى، فان االسكندر املقدوين منذ اللحظة االوىل اليت        
دخل فيها ايران قد هبرته عظمة التـشكيالت االداريـة          
والتنظيمات املؤسسية للدولـة اهلاخامنـشية وادهـشته        

هلذا، فان اليونانيني قـد وجـدوا انفـسهم         و. ٧روعتها
مضطرين اىل تصدير ثقافتهم ونشرها يف ايران، ونتيجـة         

فان السد احلائل ما بني الثفافتني الشرقية والغربية        (لذلك  
مل يعد موجوداً، اذ ان كال املدنيتني، االيرانية واليونانيـة،          
ومها كربى مدنيات العامل القدمي يف ذلك العهـد، قـد           

متجاورتني متوائمتني، تفيد كل واحدة منهما من       اصبحتا  
االخرى وقد اطلتا بدورمها بنافذة على مدنيـة املـشرق          

  .٨)اآلسيوي
  

تأثري االخالق والفن والعمارة االيرانيـة يف        ۱-۲
  اجملتمعات واالمم االخرى

  االخالق ١-٢-١
ان عمليات الفتح االيراين للبلدان االخرى قد كانت تتم         

، وتنتهي ألهداف واغـراض انـسانية       على اسس انسانية  
الشعب االيراين، وعلى خالف اآلشوريني، مل      (وان  . ايضاً

يكن ليسيطر على البالد املفتوحة ليمتلكها وحسب، بـل         
اذ كانت الدولـة    . لقد كان ينشر فيها السعادة والرفاهية     

االيرانية تنفذ يف تلك البلدان نفس نظمها االدارية املسائدة         
االمم الشرقية املغلوب على امرها والـيت       هبا، وكان هذه    

قدمت الوالء والطاعة لاليرانيني وخضعت هلم، تـساس        
  .٩)بتلك القوانني

والصحيح ان اليونـانيني كـانوا قـد اقـروا          (
. لاليرانيني مسو اخالقهم ومذهبهم وقوانينهم يف احلياة      

يؤكد علـى انّ االيـرانيني      ) هريودوت(ولذلك جند   
لكذب وعـن االبتعـاد عـن       بعيدون كل البعد عن ا    

 . ١٠)احلقيقة
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 سيد حممد باقر حجيت

 ١٣

 ويف ظل هذه الثقافة واملنهج االنسانيني، استطاعت
االقوام الفارسية ان ختطف قلوب وشعوب العامل القـدمي         

فالثقافة واملدنية اللتان اوجدمها االيرانيون     . وتشدهم اليها 
اصبحتا اسوة وقدوة وامنوذجـا للمجتمعـات القدميـة         

ثال، حينما دخل املسلمون العرب املتحّضرة وعلى سبيل امل   
ايران هلا فاحتني، وفتحت عيوهنم على الفـضاء الواسـع          

فاهنم قد واجهوا حضارة من     (لثقافتها ومدنيتها العريقتني    
اعظم احلضارات القدمية واعرقها، لذلك فـاهنم اقتبـسوا     
بعض مظاهرة هذه املدنية ومنـط الـصناعات الرائجـة          

  .١١)فيها
  

  رة الفن والعما٢-٢-١
هذا، ومل يقتبس العرب واملسلمون الفنون والـصناعات        

اخذوا (الفنية االيرانية فحسب، بل اهنم ومن جهة اخرى         
عن االيرانيني فن العمارة يف منط بناء وتصميم املـساجد          
االسالمية، وكذلك االمر يف فن بناء وعمـارة املـدارس          
االسالمية واستراحات القوافل، حيث اقتفوا يف ذلك كله        

بل اننا جند هذا النفـوذ      . ١٢) العمارة لدى الساسانيني   فن
والتأثري يف مناحي وابعاد خمتلفة يف العامل القدمي املتحضر،         

ايران كانت احدى بلدان املعمورة الـيت ارتبطـت         (ألن  
باحلضارات االخرى، وكانت قد افادت منـها كلمـا         

  .١٣)سنحت هلا الفرص االجتماعية والثقافية
لكمال والعظمة املاثلني يف الثقافـة      وهلذا كله، فان ا   

. واحلضارة االيرانية مل يكن له نظري يف املدنيات االخـرى     
ومن جهة تاريخ الفنون، فان التراث االيراين لديه مـن          (

االمهية واملكانة يف العامل البيزنطي، حبيث ميكن ان تـسأل          
نفسك ان لو مل يكن مثة تأثري ونفوذ ايراين فيه يف تلـك             

ل من احملتمل ان يكون طرز العمارة الـشرقي         االيام، فه 
ان (حىت  . ١٤)التايل قد ارتقى اىل ما هو عليه دفعة واحدة؟        

االثر املعماري االيراين يف املمالك الغربية قد اضحى ماثال         
فيها اكثر من غريه من النفوذ االيراين يف جماالت اخرى يف           

 فان االثر املعماري االيـراين    (وكذلك  . ١٥)تلك املمالك 
الذي نفذ يف االمرباطورية البيزنطية قد سرى بـدوره يف          

واملرياث الفين  . (١٦)سائر املتصرفيات لالمرباطورية الشرقية   
االيراين ايضاً، كان على قدر من االتساع واالتقان حبيث         
مل تكن مثة حاجة لدى االيرانيني القتباس االشكال الفنية         

ة مـن بـني     كانت ايران الدولة الوحيد   (و. ١٧)االجنبية
البلدان الشرقية اليت اهلمت الدول االوروبية الذوق واحلس        

وان النفوذ االيراين يف جمال الفنون قد اتسع علـى          .. الفين
حنو ليس بذي نظري، سوى ما كان عليـه احلـال عنـد             

  .١٨)اليونان، عظمة وقدما ودواماً
  

تشجيع علماء ورحالة البلـدان االخـرى        ٣-١
  للقدون اىل ايران 

االحباث واملطالب هي مناذج من آراء حمققني وباحثني       هذه  
اجانب وايرانيني تعكس تأثري االخالق والعمارة والفـن        
االيراين القدمي يف النقاط املختلفة مـن العـامل املتحـضر           
آنذاك، لكننا نعرف ان االيرانيني يف سائر االمور والشؤون    
 االخرى املتعلقة بالثقافة واملرتبطة باحلـضارات كانـت       

لديهم مسامهات ال يصح اغفاهلا يف النهوض بالبشرية عرب         
  : وهذا امنا يؤول اىل سببني مها. االجنازات االنسانية

 هو ان االيراين بطبعه يعشق املدنية واحلضارة        –اوالً  
  .والعلوم

 ذلك التشجيع الذي اواله زعماء وحكـام        –ثانياً  
 مما اثـر    ايران للعلم واملعرفة وتقديرهم واحترامهم للعلماء     

بدوره يف تكوين وصنع هذه الثقافة واملدنية العظيمـتني         
ففي الوقـت الـذي هـدم زنـون ازوري          . (املزهوتني

كـان  اديسا،  ) Ilsourie-zenon(االمرباطوري الرومي   
امللوك الساسانيني قد استضافوا علماء تلك الـبالد يف         
ايران، وكذلك فان جوستينني يف تلك الفترة قد اقفل         

نا واالسكندرية، االمر الذي اجلـأ كافـة        مدارس اثي 
علماء وفضالء واساتذة تلك البالد ليلـوذوا بـايران         
حيث حظوا فيها بالرعاية ذاهتا اليت حظي هبا علمـاء          

وكان من نتائج اغالق املدرسـة      . (١٩)ايران انفسهم 
 م، وبسبب االعتـداءات     ٥٢٩الفلسفية يف اثينا عام     

 فالسفة اليونان اىل     سبعة من  اليت حلقت احلكماء ان جلأ    
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 ..نبذة موجزة حول مكانة ودور الثقافة احلضارة

 ١٤

مدينة طيـسفون االيرانيـة ليلقـوا الرعايـة والعنايـة           
  .٢٠)اخلاصني

 الذي حظـي بـه العلـم        تشجيعمث ان التقدير وال   
والعلماء واختذ موضعه يف ايران القدمية كان قد بلـغ يف           
بعض االحيان مبلغاً ان دانت للعلمـاء بعـض املنـافع           

العلماء كـذلك   السياسية، واىل جانب االهتمام بالعلم و     
فقدت السياسة بعضاً من قدرهتا فخضعت هلؤالء العلماء        

وعلى سبيل املثال، فـان     . وصغرت امام عظمة علومهم   
طبيـب نـصراين، قـد      ، وهو   )Theodozos(ثيادورس  

ملعاجلته فدعي اىل الـبالط     ) ذو االكتاف (استدعاه شابور   
، )جنـدي شـابور   (امللكي ومارس الطب يف جامعـة       

هرة يف املدينة كلها واشتهرت طريقته      ذلك ش بفاكتسب  
كنـاش  (يف التطبيب ومألت اآلفاق، وعرف الناس كتابه        

ولقد حظي هذا الطبيب    . ، مترمجاً للغة العربية   )ثيادورس
النصراين باحترام شابور يف اكثر من موضع، ولقد امـر          
شابور ببناء كنيسة له، كما قد افرج عن كثري من ابنـاء            

  .٢١)وطنه استجابة لرغبته
وهذا التشجيع والتسامح، اللذين يستمدان اهلاماهتما      
من الروح االيرانية والثقافة الفارسية، ال يقبل التجاهـل         
وغض الطرف، فأثره ماثل للعيان من جهة اتساع دائـرة          
العلم وامتداد رقعة الثقافة واحلضارة وهذا بـدون شـك          
 كان له اثره يف اهتمام الشعب االيراين ورغبته احلثيثـة يف          

طلب العلوم، االمر الذي يعد على املـستوى العـاملي يف           
  .ذلك احلني ظاهر االثر بارز املعامل

فقد بلغ عمل الفلسفة والعلوم اوجاء بيناً       (ولذلك،  
 توافدت الشعوب واالقوام اىل ايران      يف الدور الساساين اذ   

فنرى مـثال افالطـون،     . ساعية يف كسب العلم واملعرفة    
د قدم اىل ايران لنيل احلكمة ودرس       الفيلسوف املعروف، ق  

الفلسفة يف الوقت الذي امر االمرباطور جورديان سـنة         
وان الرقي الذي نعمـت     ..  م بتسيري جيش لغزوها    ٢٤٢

فيه ايران يف هذا العهد قد بلغ موضعاً ان سرت احلضارة           
االيرانية ونفذت يف ارجاء املعمورة وارست جذورها يف        

  .٢٢)االعماق

  اضةالطب والري ٤-١
   الطب ١-٤-١

ميكن القول ان املكانة الشريفة واملقام الرفيع للطبيـب يف          
. ن لاليرانيني اىل حد بعيـد     ياجملتمعات احلالية، امنا هو مد    

فان االطباء يف كل    (وبغض النظر عن بعض االستثناءات،      
من اليونان والروم كانوا قد عاشوا ظروفاً صـعبة وغـري           

ارخيية املتعلقة بـايران، فـان      اما طبقاً للوثائق الت   . مالئمة
وا كمستـشارين لـدى احلكـام       اعترباالطباء فيها قد    

فأما االطباء اليونانيون او البيزنطيـون الـذين        . االيرانيني
كانوا يقعون يف االسر نتيجة احلروب املستمرة بني ايران         
واليونان من جهة وبني ايران والروم من جهـة اخـرى،           

سرى، بـل كـانوا معـززين       فاهنم مل يعاملوا معاملة اال    
مكرمني، ويف احيان اخرى قد وصل احلال هبم ان اضحوا          
من اكرب مساعدي احلاكم واقرب مستشاري امللك ممـا         

  .ميكن عدهم يده اليمىن
 ٥٧٨-٥٣١(بوذر مجهـر    : فمن بني االطباء نذكر   

، )نئـودور نولدكـه   (، حيث ترجم حياته اىل االملانية       )م
ينبغي له ان يتمتع بالروح     وهذا بدوره ينبئ عن ان الطب       

  .٢٣)االخالقية وهو مما يقرره قانون زردشت
كما ان هذا الفن قد ورد ذكره يف الثقافة االسالمية          

. ٢٤ويف بعض الروايات انه مالزم لعلم الديانة ومماثل هلـا         
  .ويف هذه اجملال لدينا حبث مفصل وواسع مستقبالً

  

   الرياضة٢-٤-١
فة واملتعددة لالنسان، يعين    مرة اخرى، فان الشؤون املختل    

اجلوانب املادية واملعنوية والروحية له كان هلا امهية ومكانة         
وكما سلف ذكره،   . ممّيزة يف حضارة وثقافة ايران القدمية     

ان االبعاد واجلوانب املعنوية املاثلة يف كل من مفهـومي          ف
الفكر السليم والقول   : الصدق والصواب، او بعبارة اخرى    

ل القومي، كل هذا كان حمط عناية وموضع        احلكيم والعم 
  .رعاية واهتمام

وان تقوية الكيان ومقومات البنية امنا كان هدفـه         
بعث القدرة يف اجلوانب واجلهات املعنويـة، وبالنتيجـة         
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 سيد حممد باقر حجيت

 ١٥

البلوغ اىل االهداف االنسانية اجلادة والبناءة، وهذا ايضاً        
  .كان من مواضع اهتمام ثقافة ايران وحضارهتا

يون القدماء كانوا دائمـاً يتـصورون ان        وااليران(
الرياضة امنا هي وسيلة المتالك القدرة وكسب القـوة،         
وهذا من شأنه ان يكون عونـاً للـضعفاء واحملتـاجني،           

  .٢٥)والرياضة ليست غاية للتعايل واخلصام
والرياضة اليت كان االيرانيون القدماء سباقني هلا هي        

 وقد كان هـذا     .عبارة عن الصيد وركوب اخليل وغريها     
النوع من الرياضة والتمارين املؤدية له يتجه اىل اهـداف          

ان : (جدية حقيقة، ويف هذا يكتب الربوفسور جزنفـون       
اطفال الفرس منذ صباهم كانوا يتعلمون شـد القـوس          

ان االطفـال   : (ونراهم كذلك يكتبون  . ٢٦)ورمي السهم 
كانوا يدربون على فن ركوب اخليل وخاصـة لغايـات          

الرماية وامثال ذلك، وكل هذا يتجه اىل التدريب        الصيد و 
ويف هناية املطاف، فان هذه التربية تعد       . على فنون القتال  

منهم فرساناً ماهرين وحاذقني وقادرين على اجناز املهـام         
  .٢٧)الصعبة سواء اكان ذلك يف اثناء احلرب ام عند الصيد

عني واما يف الُسّنة والثقافة االسالمية، فان هلذين النو       
من الرياضة والتمرس هبما ومزاولتهما ألجل الوصول هبما        
اىل االهداف االنسانية القومية، له من املكانـة واحلظـوة          

وقد ورد ذكرمهـا، اي ركـوب اخليـل         . الشيء الكثري 
والرماية سواء بالـسهم ام بـالرمح، يف كتـب الفقـه            
االسالمي، وذلك بادراجهما حتت عنوان فصل او بـاب         

  .٢٨)ايةالسبق والرم(
فان الشجاعة يف ايران القدمية كانـت       (مرة اخرى،   

تعد مذهباً ثقافياً ومعنوياً، فهي باالضافة اىل كوهنا تربيـة          
وتقوية للجسم والبدن، فهي ذات اهداف عالية وتـستند         
اىل املبادئ العلمية والفلسفية، واليت بدورها تتجه باالنسان 

القية وسـجية   حنو الكمال املعريف وتزرع فيه القيم االخ      
  .٢٩)املروءة وكذا حمبة الوطن واالخذ بيد الفقراء

ان ): (ادولـف روب  (وبقول الربوفسور الدكتور    
الشيء الذي يستدعي املالحظة اكثر من غريه يف ايران، مما     
من شأنه ان جيسد الروح املعنوية عند االيرانيني يف حياهتم          

 النظام  االجتماعية هو نظم التربية وطريقتها نعم كان هذا       
يف التربية والتعليم منشأ االحـساسات احلميـدة لـدى          
الشباب، حيث عرفوه منذ طفولتهم، وهو بدوره يرشدهم        
ويرتقي هبم يف كل وجوه وطرائـق احليـاة الـصحيحة           

وهو منذ بدء   . والقومية ويف كافة اعماهلم اليت يتلبسون هبا      
النشأة ايضاً يعدهم من الـوجهتني الروحيـة املعنويـة          

دية لتقبل املسؤولية واجناز كافة االعمال، ويـريب        واجلس
 ءجمتمعاً صاحلاً وساملاً مما عسى افراده ان يقومـوا بـأدا          

التكاليف والوظائف املناطة هبم وان خيدموا يف املـستقبل         
  .٣٠)امتهم وبلدهم

  

اخلط واملكتبـات والطـب واملستـشفيات        ٥-١
  واملدارس

   اخلط١-٥-١
لغابر اخلط والكتابة اذ كانا     عرف االيرانيون منذ الزمان ا    

ومنذ القدم كانت لديهم دراية ومعرفـة       (مألوفني لديهم   
باخلط املسماري، ومن مث راج هذا اخلط واشتهر بوصفه         
خط ما بني النهرين عن طريق شعوب الكاسيب واخلـور          
والسومريني واآلريني، ومن بعدهم اخذ عنهم اآلشوريون       

 انتقـل اىل مـصر      هذا النمط يف الكتابة، ومن بعد ذلك      
  .٣١)فأدخلت حتسينات عليه وعرف بينهم

ان االيرانيني هم الذين    : نستخلص من هذه البحث   
ابتكروا اخلط، وسامهوا يف تعريف االمم واالقوام االخرى        

ومن االمور الشاهدة على ان االيرانيني هم الـذين         (به،  
اكتشفوا اخلط، ذلك التنوع يف اخلطوط االيرانيـة اثنـاء          

، على الرغم من ان بعـض املستـشرقني         ٣٢)لغابرالعهد ا 
حاولوا قلب احلقائق، وخاصة فيما يتعلق بابتكار اخلـط         

  .٣٣)املسماري، حيث نسبوه آلخرين
وهلذا السبب، فان العلوم يف ايـران القدميـة قـد           
اكتسبت تنوعاً وتقدماً واتساعاً وسبقاً باملقارنة بالرصـيد        

جت العلـوم يف    ولقد تدر (العلمي لدى االمم االخرى،     
طريقها اىل الرقي فقطعت مراحل مهمة، وكـان لـديها          
مراكز ومؤسسات خاصة، مثل املركز الزردشيت، واملركز       
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 ..نبذة موجزة حول مكانة ودور الثقافة احلضارة

 ١٦

حيث كانت علـوم    .. اليسوعي واملركز املانوي، وغريها   
املنطق والتنجيم والرياضيات والطبيعيات والفلسفة وعلم      

ـ          د الكالم حمل اهتمام ومادة درس لدى هذه املراكز، ولق
قام علماء هذه املراكز ذاهتا بترمجة اآلثار واملؤلفات مـن          
اللغتني البهلوية والسريانية اىل العربية اوالً، وذلك حينمـا        
متكن العرب من التغلب على الدولة الساسانية، بل اهنـم          

ولقد اكتسبت بغداد اثـر     . الفوا بعدئذ باللغة العريبة ذاهتا    
  .٣٤)ضرة العلم واملعرفةانتقال هؤالء العلماء اليها شهرة حا

  

   املكتبة ٢-٥-١
وان وجود املكتبات العظيمة يف ايران القدمية ميكن ان يعد          
مبثابة شهادة ناطقة بوجود ثقافة وحضارة واسعة ومتقدمة        
يف هذه املنطقة، حيث اثرت بدورها يف سائر نقاط واقاليم         

: العامل املتحضر يف ذلك احلني، ويف هذا يقول القفطـي         
  .٣٥)اليرانيون يف العلوم بنحو سريعتقدم ا(
  
 مبحث التقدم يف علوم الطب عند       اىل ةعود ٦-١

  االيرانيني
ان الطب يف ايران القدمية قد بلغ مرحلة مـن التكامـل            
والرقي مما شجع الطالب والباحثني يف سائر احناء العـامل          
اىل القدوم اليها، ذلك ان الطب يف ايران قد شق طريقـه            

والقفطي نفسه يكتـب    . لفت لألنظار يف تكامل ورقي م   
عن تلك االمهية اليت حظي هبا الطب وعلومه يف الـبالد           

لقد افاد االيرانيون من طرائق حديثة يف       : (االيرانية، فيقول 
معاجلة املرضى واسسوا القوانني اخلاصة باملداواة، مما جعل        
اساليبهم يف العالج اجنع من معاجلات اليونـان واهلنـود          

ان كثرياً من جاليـات االمـم       (و. ٣٦)فيهمواشتهر ذلك   
املختلفة الذين كانوا يتلقون العلوم واملعارف يف جامعـة         
جندي شابور يف قسم الطب، كانوا يعودون اىل بالدهم         
بعد احلصول على لقب اطباء، ليقوموا بتـدريس هـذه          
املعارف والعلوم الطبية ويزاولون مهنة التداوي وعـالج        

نتشر الطب يف ايـران وانتقلـت       املرضى، وهبذا الطريق ا   
 امم  ستفادة، وبذلك ايضاًَ ا   ٣٧)علومه اىل سائر بقاع العامل    

وشعوب الدنيا من معارف وخربات االطبـاء االيـرانيني         
  . املتخصصة واملتطورة

هذا، وان الطب اليوناين بروعته وهبائه، كما سبقت        
االشارة اليه، قد استفاد من العلـوم واملعـارف الطبيـة           

ية عن طريق ترمجة مـصادرها، باالضـافة اىل ان          االيران
شابور الثاين قد استقدم عدداً من االطباء اليونانيني ملزاولة         
مهنة التدريس يف ايران، ومن هذه اجلهة، وعـن طريـق           
التبادل يف العالقات، فقد اشتهر كال من الطب اليونـاين          
والطب االيراين وامتزجا ليصنعا منطاً جديداً ويتخذا صورة        

  .خرى ذات روعة وهباء باهرا
كذا، فان االحباث املتقدمة هذه تلفت النظر اىل        وه

كما ان  . سر رقي وتكامل وتطور الطب وعلومه يف ايران       
االطباء االيرانيني كانوا قـد اسـتفادوا مـن الطرائـق           
واالساليب العلمية املتيسرة لـدى الـشعوب االخـرى         

صة يف هـذا    ومزجوها خبرباهتم واكتشافاهتم وجتارهبم اخلا    
اجملال، لذا، وكما سبقت االشارة اليه اكثر من مرة، فان          

ان طرائق املداواة واملعاجلات    : (القفطي يذكر ذلك فيقول   
املعهودة يف ايران قد عرفت بأهنـا ذات املقـام االرفـع            

  .٣٨)واالمسى من بني طرائق العالج لدى اليونان واهلنود
  

   املستشفيات١-٦-١
) جندي شابور (عة العلوم الطبية    ان شهرة مستشفى وجام   (

قد شجعت الطالب يف املناطق اجملاورة علـى اجمليـئ اىل           
لقد بلغت العلوم الطبية مبلغها من الشهرة ممـا         (و). ايران

كان بدوره باعثاً للطالب من خمتلف االقاليم ومريـدي         
العلوم واملعرفة على اجمليئ والسفر اىل ايران كما هو عليه          

اوروبا وامريكا مها حمط انظار دراسـي       االمر اآلن اذ ان     
  .٣٩)الطب يف العصر احلاضر

هذا وان مبىن مستشفى وجامعة جنـدي شـابور         
والذي مت اجناز بنائه ليفتتحه شابور االول كـي يتلـبس           
بأعماله ويزاول مهامه، قد شرع يف انـشائه مـن قبلـه            

ولقد اعلن شابور االول هبذه املناسـبة، افتتـاح         . اردشري
ان سيوفنا فتحت البالد واجتازت     : (ذكور، قائالً املبىن امل 
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 سيد حممد باقر حجيت

 ١٧

القلوب والعقول يف  احلدود، واما علومنا وثقافتنا فستستقر      
  .٤٠)لتستنري بنورنا

ان اهم مسة وميزة يف ذلك كله اهنـا كانـت دارا            (
للعلم واملعرفة على املستوى العاملي، يف الوقـت الـذي          

نيـة  كانت تسود العالقات بني االمـم التعـصبات الدي        
والقومية والعنصرية، لكن ومع هذا، فقد فتحت اجلامعـة         
ابواهبا للعلماء والطالب مع غض النظر عن ميوهلم الدينية         

  .٤١)او املذهبية او العنصرية او القومية
وقد ظهر من بني هذه املدارس واملؤسسات العلمية        

جورجيس بن  : (االيرانية عدد من العلماء العظام من امثال      
بنه خبتيشوع، ابو يزيد جهارخبـت، وابنـه        خبتيشوع، وا 

، ..)عيسى، ماسويه، وابنه يوحنا، وشابور بـن سـهل،        
حيث تعد مؤلفاهتم وكتاباهتم االساس يف علم الطـب يف          

  .ظل الثقافة االسالمية والعربية
على كل حال وعلى اي حنو، فاذا القينا نظرة على          

سـالمية  تاريخ العلوم العقلية والطبية يف القرون االوىل اال       
  .٤٢)فاننا سنلحظ بصمات جامعة جندي شابور فيها

هي ذات بروز واضـح     ) بيمارستان(حىت ان كلمة    
يف التاريخ والثقافة العربيتني، حيـث ان هـذه الكلمـة           
الفارسية مل تزل ُتستعمل يف التاريخ الطب العريب والثقافة         

هبذا اللفـظ   ) مارستان(او  ) بيمارستان(وكلمة  . العربية
، قد اقترنت بتاريخ العلوم عند العرب، وذلـك         الفارسي

ماثل يف كتبهم اليت اّرخوا ألنفسهم هبا، ويف الكتب الـيت   
وهذا التعبري عينه اطلق    .  غريهم كذلك  قبلارخت هلم من    

على تلك املؤسسات اليت انشأوها هلذا الغرض يف كافـة          
الواليات العربية، وهلذا السبب نراهم كتبـوا مـؤرخني         

امر السلطان بفـتح    : ( هجرية قمرية  ٥٧٧الحداث سنة   
ان : (ووجدناهم يكتبون . ٤٤)مارستان للمرضى والضعفاء  

امحد بن طولون جعل يف بيمارستانه مبـصر اىل جانـب           
. ٤٥)خزانة كتب كانت يف احدى جمـالس البيمارسـتان        

قـد  ) بيمارسـتان (ومن عجائب ذلك، ان هذه الكلمة       (
ا وقد اعتـدنا    حفظت يف املصادر العربية حىت عصرنا هذ      

على هذه اللفظة كلما طالعنا وقرأنا يف تـاريخ الثقافـة           

االسالمية، ومن مث جندهم خيربون عن البيمارستان بــ         
  .٤٦)مريض خانه(او ) دار الشفاء(

وكذلك االصطالحات املتعلقة بأمساء االدويـة او       
حىت الصيدليات، جندها عينها وبلغتها الفارسية قد دونت        

العربية، وهي ال تزال اىل اآلن متداولـة        يف الكتب الطبية    
جند العرب قدمياً قـد اطلقـوا علـى         : ومستعملة، فمثالً 

وبسبب . (٤٧)شراب خانه (اسم  ) الصيدلية= داروخانه  (
نفوذ اللغة الفارسية يف اللغة العربية واستقرار الفاظها فيها         

جند كثرياً من االلفاظ الفارسية     .. يف كافة املوارد واملسائل   
ستعملت يف الكالم العريب يف كافة املواضيع العلميـة         قد ا 

واالدبية واملسائل االجتماعية واالداريـة وغريهـا مـن         
  .٤٨)املواضيع واملسائل

لقد قدمت ايران الكثري من املسامهات واخلدمات       * 
يظهـر مـن    (للبشرية يف كافة حقول العلم واملعرفة، اذ        

 املؤلفـات   قراءتنا ملا كتبه املؤرخون حول مسألة ترمجـة       
واآلثار العلمية االيرانية بأمر مـن االسـكندر املقـدوين          
ومحلها اىل االسكندرية، ان عهد اهلخامنشيني قد شـهد         
ارتقاءاً ورواجاً لألدب الفارسي ومباحثه، وانـه كـان         

  .٤٩)العديد من املكتبات الكبرية يف ايران آنذاك
وان املراصد والزجيات الـيت عرفـت يف العهـد          (
 االرضية املناسـبة    قد بلغت رقياً عظيماً مما هيأ     ين  الساسا

للعلماء االيرانيني غري املسلمني والعرب، كمـا ان هـذه          
الزجيات واملراصد من مثـل زيـج شـهريار ومراصـد           
الساسانيني، قد حقق لاليرانيني يف العهد االسالمي تقدماً        
ورقياً ممتازين يف علوم اهليئـة والتنجـيم والرياضـيات          

  .٥٠)تعلقة هباووسائلها امل
ويف النهاية، جيب القول ان االيرانيني القدماء قـد         

مثـل تأسـيس    ا خدمات عديدة يف خمتلف العلوم،       قدمو
املدارس وتأليف الكتب املتنوعة، اال ان القسم االعظم من         
هذه اآلثار قد فقد، لكن يف نفس الوقت، فان بقايا هذه           

ثقافـة  الثقافة واملدنية قد ساهم يف تكامـل وارتقـاء ال         
االسالمية وبالتايل ارتقاء الثقافة واحلضارة العاملية للبشرية       
  .مجعاء، وهذا االرتقاء واضح املعامل وحمكم ثابت ورصني
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 ..نبذة موجزة حول مكانة ودور الثقافة احلضارة

 ١٨

 جيب ان ال ننـسى ان التعـاليم والثقافـة           كنول
االسالمية قد قدمتا للثقافة واحلضارة االيرانية خـدمات        

ه جليلة كما قدمت الثانية هي االخرى لـألوىل، وهبـذ         
ن دائـرة   اخلدمة اليت قدمتها الثقافة االسالمية وجـدنا ا       

الثقافة االيرانية قد اتسعت، ومن خالل هـذا الطريـق،          
التبادل املتقابل، استطاعت الثقافة االسالمية ان تظلل العامل 
بدائرهتا الواسعة، وان حتمل هذه الثقافة النـور ومـشعل          
اهلداية لتضيئ بدورها العامل كله، ذلك ان ليس مثة ثقافـة    

افة االيرانية ذاهتا، على     الثقافة االسالمية حىت الثق    و على تعل
مستوى العامل بأسره، منذ ان خلق اهللا العامل واالنـسان،          
  .وعلى مر الزمان، اذ هي على هذا، ثقافة منقطعة النظري

وان تفصيل القول يف هذا املوضوع ال تفيه مقالـة          
. مستقلة حقُّه فحسب، بل حيتاج اىل موسوعة كبرية جداً        

الضوء على مسامهة ايـران     الة امنا نسلط    قوحنن يف هذه امل   
يف تقدم وهنضة قافلة الثقافة واحلضارة البـشرية، ومـن          
خالل املرور السريع ملفردات املوضوع بشقيه مـا قبـل          

  .االسالم وما بعده
فترة ما قبل االسالم، على حنو تقرييب،       ب يتعلق   اوفيه

اشرنا بدراسة عاجلة اىل مشاركة ومـسامهة االيـرانيني         
يف العهد االيـراين القـدمي، حيـث        بثقافتهم ومدنيتهم   

  .استعرضنا الفقرات تباعاً
واآلن، نشرع ببحث آخر، هو دور ايـران بعـد          
االسالم ومسامهتها يف تقدم وارتقاء ثقافة ومدنية العـامل         

  .امجع
  

   فترة ما بعد االسالم-٢
  مقدمة  ١-٢

لوبة بعد ظهور   غعلى الرغم من ان االيرانيني ظهروا امة م       
ولكن احلقيقة تبـّين غـري ذلـك اذ ان           (االسالم وغلبته 

احلكومة مل خترج من يدهم، فهم مل يفقـدوا ثقافتـهم           
واثرهم املعنوي يف املمالك اجملاورة وحسب، بـل اهنـم          
متكنوا عن طريق اخلالفة االسالمية الـيت حلـت حمـل           
االمرباطورية الرومية الشرقية والغربية وامللكية الساسانية،      

هم اىل اقاليم ومناطق ابعد ساروا      من محل ثقافتهم ومدنيت   
اليها، اذ ان الطاقة االسالمية الكربى اليت محلت الثقافـة          
واحلضارة االيرانية اىل مناطق واسعة من املعمورة يف ذلك         

  .٥١)العصر، امنا كانت تتوجه بأيديهم وتسري بسريهم
كما ان مساعي العلماء واالساتذة االيرانيني الـذين      

 شابور وسائر املؤسسات العلمية     عملوا يف جامعة جندي   
يف ايران القدمية مثلت قسماً عظيماً من الصرح الثقـايف          
االسالمي، فبعد ظهور االسالم اختري التـراث العلمـي         
املتيّسر لدى الباحثني االيرانيني تفضيالً على سائر املرياث        
العلمي والثقايف الذي امتلكته االمم واالقـوام املتمدنـة         

زج مع الثقافة واحلضارة االسـالمية،      االخرى، حيث امت  
والذي بدوره ساهم يف تشجيع البشر على بناء رصـيد          
حضاري وحفزهم على احلصول على العلـم واملعرفـة،         
وكل هذا اوجد بدوره اعظم ثقافـة وارقـى مدنيـة،           

  .كحضارة بشرية عاملية
يف االصل، كان للرصيد احلضاري االيراين يف العلوم        

ح االيرانيني للتصدر من بني سـائر       واملدنية دور يف ترشي   
ولقد اسـتفاد   (االمم، اذ جعل الثانية تابعة له ومتأثرة به،         

العرب الوافدون اىل ايران من الفرس، حيث اخذوا عنهم         
  .٥٢)الصناعات وقوانني العلوم واملعارف

  

شوق االيرانيني ورغبتهم يف العلم من وجهة        ٢-٢
  االحاديث

ادعاء، ألن حب االيرانيني    ليس هذا الكالم جزافاً وحمض      
وشوقهم اىل الثقافة واملدنية والعلم قد اخرب عنه صلى اهللا          

يف (يقول ابن خلون يف هذا حتت عنوان        . عليه وآله وسلم  
ان ): (ان محلة العلم يف االسالم اكثـرهم مـن العجـم          

اصحاب السبق يف ابتكار وتدوين العلوم وبسط القـول         
مث (كثرهم غـري عـرب    فيها، يف العهد االسالمي، كان ا     

يورد النماذج والشواهد الدالة على صحة قوله واملؤيـدة         
ملدعاه، وهي عبارة عن ايراد امساء علماء ايرانيني كانـت          
مساعيهم ساطعة اذ قد وضعوا العلوم يف العهد االسالمي         
موضعها الالئق هبا وفصلوا القول يف اسـتنباط اصـوهلا          
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 سيد حممد باقر حجيت

 ١٩

مث اضاف  .. غورهاوقواعدها ووسعوا من دائرهتا وسربوا      
ان الفرس يف االصل كانت لديهم منذ بـدايات         ): قائالً

حكومتهم ثقافة وحضارة راسـختني، ولـذا نـرى ان          
سيبويه : الصناعة النحوية وقواعدها العربية امنا كان رائدها      

الشريازي وابو علي الفارسي وابـو القاسـم الزجـاج          
ن النهاوندي وعلماء آخرون اكثرهم من العجم، بل ان م        

اصول فارسية ايرانية، ألهنم اغرموا باللغة العربية واتصلوا        
  ).بروحها واعتادوا عليها

يف هذا الفصل نرى ان ابن خلدون يـذكرنا بـأن           
اهل احلديث والفقه والكالم والتفسري وسـائر العلـوم         {

واملعارف االسالمية كانوا مجاعة من الفرس وذووا اصول        
ى هذه العلوم وتدوينها    فارسية، ومل يفزع اىل احملافظة عل     

غري الفرس، فهم من الذين يصدق فيهم حديث رسول اهللا          
: صلى اهللا عليه وآله وسلم، وتصدق فيهم نبوءته، اذ يقول

لو تعلق العلم بأكناف الثريا لنالـه قـوم مـن اهـل             (
  .٥٣})فارس

وباالضافة اىل هذا كله، فان العجـم وااليـرانيني         (
اء واتساع دائرة العلوم    كانت هلم مسامهات يف تقدم وارتق     

العقلية، ولسنا نرى غري ابن اخلطيـب ونـصري الـدين           
ممن يصح االعتمـاد    ) ايرانيني(الطوسي، بوصفهم عجماً    
  .٥٤)عليهم والتعويل على مؤلفاهتم

  
حكمة وجاللة قـدر االيـرانيني يف نظـر          ٣-٢

  )عليهم السالم(املعصومني 
ان نـيب   وكذلك جند يف االحاديث واملرويات االسالمية       

االسالم االكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم، وعلي بـن ايب         
قد اشادا بااليرانيني وحبكمتهم وجاللة قدرهم      ) ع(طالب  

عندما اسر مجاعة من قوم ايران اثر معركة مع         (وذلك انه   
العرب، اراد العرب ان يعاملوهم معاملة سيئة فيها اهانـة          

راً عملـهم   منك) ع(هلم، فنهض لذلك امري املؤمنني علي       
: اوصانا فقال ) ص(ان رسول اهللا    : غري احملمود هذا قائالً   

مث اضاف امري املـؤمنني     . اكرموا كرمي قوم وان خالفوكم    
  .٥٥)وهؤالء الفرس حكماء وكرماء: قائالً) ع(علي 

بذلك يف معـرض    ) ع(ولقد اشاد االمام الصادق     
 يف  بيانه الفضائل الروحية واملعنوية عند االيرانيني ورغبتهم      

العلم واالميان، وذلك بالنظر اىل ان قوم فارس قد صرحوا          
باستعدادهم لقبول احلق واحلقيقة، فاالمام عليه السالم يف        

ولو نزلناه علـى بعـض      (بيانه وتفسريه لقول اهللا تعاىل      
لو : (، يقول )فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنني     . االعجمني

د نزل على   نزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب، وق        
  .٥٦)نت به العجم، فهذه فضيلة العجممالعرب فآ

  

  نفوذ علوم وآداب االيرانيني املسلمني ٤-٢
ان انتشار ونفوذ واتساع دائرة ثقافة ومدنية االيـرانيني         
املسلمني ومشوهلا مناطق غري فارسية، قد مت بسرعة خاطفة         
وخصوصاً يف زمان اخلالفة العباسية يف عهـد املنـصور،          

 العباسي، اذ بدأت هنضة تدوين العلوم والفنـون         اخلليفة
ولقد زامن ذلك فترة   . االسالمية، وهي بداية عصر النهضة    

وعهد امامة الصادقني عليهما السالم، حيـث سـامها يف    
نشر وترويج العلم واملعرفة آنذاك، وقد وفقوا يف ذلـك          

  .بنحو ملفت للنظر
ل ، فان املنصور، اخلليفة العباسي، اخذ ك      هذاوعلى  

شيء عن االيرانيني وقلدهم فيه، حىت ان مالبس الـبالط          
ومن املشهور ان اول من لـبس       . ٥٧)كانت ايرانية كذلك  

الزي االيراين من بني اخللفاء وامر الناس بارتدائـه هـو           
اخلليفة املنصور، ويف زمانه كذلك احتفل بعيد النريوز يف         

  .بالطه
بية بني  وكذلك رواج العلوم اليونانية العقلية والتجري     

املسلمني، ومن مث رواجها يف غرب اوروبا، كان نتيجـة          
مساعي وجهود االيرانيني، ألهنم هم الـذين شـرعوا يف          

عبداهللا : ومن بني هؤالء  . ترمجة كتب وآثار اليونان وايران    
بن املقفع االيراين الذي عمل سكرترياً لـدى املنـصور          

وقد تـرجم هـذا االيـراين كتـاب         . اخلليفة العباسي 
وايـضاً  ) باري ارميناس (و) آنا لوطيقا (و) طيغورياسقا(

وترجم . اىل اللغة العربية  ) ايساغوجي لفرفوريوس (كتاب  
. ايضاً كتاب كليلة ودمنة من اللغة البهلوية اىل العربيـة         
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 ..نبذة موجزة حول مكانة ودور الثقافة احلضارة

 ٢٠

) آيني نامـه  (وكذلك ترجم هو وغريه اىل العربية كتاب        
وهو املعروف بكتـاب    ) انوشريوان نامه (و) مزدك نامه (و
ونتيجـة  ). اآلداب الكـبري  (وكتـاب   ) ب الصغري اآلدا(

ملساعي هذا االيراين اضحت هذه املؤلفات وغريها خالدة        
  .على تعاقب عهود املدنية االنسانية

ولو اخذنا بعني االعتبار هذه املسائل كلها، واذا مل         
يقم االيرانيون املسلمون هبذا اجملهود العظـيم يف نـشر          

ن ان تصلنا كل هـذه      وترويج العلوم، مل يكن من املمك     
املؤلفات واآلثار العلمية والثقافيـة اليونانيـة ومؤلفـات     
وكتابات ايران القدمية واليت هي نواة املدنيـة والثقافـة          
املعاصرة، واالخرية مديونة هلا بشكل مباشر وغري مباشر،        

يكن ليتسىن للعلوم االسالمية ان تكتسب ذلك       مل  كما انه   
اكثر من هذا كله، فااليرانيون     و. العمق والروعة يف احباثها   

فاالنتـشار  (سامهوا ايضاً يف نشر وترويج العلوم اليونانية،  
الواسع احلقيقي للعلوم اليونانية امنا كان على يد املسلمني         

يف (االيرانيني، وذلك بعد اغالق مدرسة االيرانيني يف رها         
واجبار علمائهـا علـى     ) اواخر القرن اخلامس امليالدي   

ايران، فمن مث مت تشكيل وتأسـيس مدرسـة         اللجوء اىل   
حيث باشروا تدريس العلـوم     ) نصيبني(جديدة اخرى يف    

  .٥٨)فيها
  

  دور االيرانيني املسلمني يف اللغة العربية وآداهبا ٥-٢
قبالً متت االشارة اىل هذه املسألة، واآلن نورد آراء واقوال          
العلماء االيـرانيني االفاضـل، واعترافـات واقـرارات         

يقول احـد   . نب، لنستدل هبا على املدعى املذكور     االجا
لو اننا انتزعنا من العلوم املنسوبة للعـرب        : (علماء الغرب 

دور ومسامهة االيرانيني فيها، فاننا نكون قـد اقتطعنـا          
  .٥٩)النصيب الوافر واالحسن منها

االيرانيني ومـن   (وال ينبغي لنا كذلك ان ننسى ان        
العربية وارتقوا هبا اىل مرتبة     جاراهم علماً، قد اثروا اللغة      

هنم استفادوا من التـأليف فيهـا او        اللغة العلم، وذلك    
بالترمجة اليها، فاستعاروا مفردات واصـطالحات مـن        
اللغتني البهلوية واليونانية وادخلوها اىل جمموعة املفردات       

واالصطالحات العربية، وهبذه الطريقة اصبحت العربية لغة 
ليف يف كافة املراكز واملؤسـسات      العلم والتدريس والتأ  

  .٦٠)العلمية االيرانية
ولكن لألسف، فان املؤرخني والبـاحثني العـرب        
كانوا يعدون كل عامل الف بالعربية، عاملاً عربياً وذلـك          

تـراث  {و} نوابغ الفكر العـريب   {مثلما جاء يف كتاب     
، مع ان كثرياً من العلماء املذكورين فيهما هم         }االجداد

اً، وكذا ما جاء يف املراكز العلمية الغربية من         ايرانيون حق 
  . ان العرب هم مشيدوا صرح الثقافة واحلضارة االسالمية

وللعلماء االيرانيني مسامهات وجهود مـشكورة يف       
اضفاء الصفة العلمية على اللغة العربية، حيث اهنم الفـوا          
كتبهم بالعربية واستفادوا منها يف الوقوف على مـداليل         

انّ اللغة  ): (سرييل الكود (العلمية، ويف هذا يقول     املفاهيم  
اليت افاد منها االيرانيون يف تأدية مداليل املفاهيم العلميـة          
هي اللغة العربية، وهذا االمر كان استجابة لواقع اللغـة          

، وهي تبعاً لذلك مت تداوهلا يف كافة        دينهمالعربية واهنا لغة    
للجميع، وهـذا   البالد االسالمية، وفهمها اضحى ميسراً      

العمل يف حقيقته ليس بالعيب وال بذي ضرر، ذلـك ان           
من خصائص العربية القدرة على التكيـف، وقابليتـها         

  .٦١)الستيعاب املفاهيم العلمية اكثر من غريها
لذا، فان اغلب الفالسفة، الذين اشتهروا كعـرب        
نسباً، هم يف احلقيقة ايرانيون، ولقد نسبوا اىل العربية ألهنا          

  .٦٢)ت لغة تصانيفهمكان
واخرياً، فالن االيرانيني شعب وامـة ذات قرحيـة         
وذوق عاليني، وألهنم كانوا وال يزالوا قومـاً اذكيـاء،          
استطاعوا ان يشقوا طريقهم يف الواقـع احليـايت لألمـم     
واالقوام االخرى، وان ينفذوا ثقافتهم وآداهبـم وسـنن         

يـشتهم  حياهتم يف حياة هؤالء االمم واالقوام وطـراز مع        
ولقد كان نفوذ االيرانيني وتأثريهم كـبرياً       . (االجتماعية

لدرجة انه قد متكن من بالط اخللفاء يف كافـة اسـاليب            
واشكال حياهتم، مما من شأنه ان يكشف عن علو مهـة           
هؤالء القوم وحسن قرحيتهم وبروز دورهم بوجه اكيد يف         

  .٦٣)احلياة العلمية واالدبية السائدة يف تلك االيام
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 سيد حممد باقر حجيت

 ٢١

  الطب واحلساب والتنجيم واجلغرافية ٦-٢
   الطب ١-٦-٢

نعلم جيداً ان الشعوب واالقوام غري االيرانية هي مدانة يف          
وان اوروبا مدانة كذلك لـ     (ثقافتها وحضارهتا لاليرانيني    

بأكثر من جمموعة االدوية الـيت      ) حممد بن زكريا الرازي   (
اكتشفها، وليس يف الطب وحسب، ذلك انـه كتـب          

 انه كتب يف الكيمياء كتابـاً     كماطبية يف ذلك،    وصفات  
  .٦٤)مهد للمفهوم اجلديد حول االجسام الكيمياوية

ـ       احلـاوي  (هذا، وان اشهر كتب الرازي املسمى ب
. ، يشمل كافة املسائل الطبية    )احلاوي التداوي (او  ) الكبري

ولقد ترمجت كل كتبه اىل الالتينية، وكانت مقـررة يف          (
بية االوروبية مدة من الزمان، ويف مدينة       املدارس العالية الط  

وكذلك كتب  . حىت القرن السابع عشر امليالدي    ) لوين(
  .٦٥)ابن سينا هي االخرى كانت تدرس يف تلك اجلامعات

كما ان كتب ابن سينا ايضاً قد ترمجت اىل لغات          (
العامل كلها، وقد اشتهرت كأصول وقواعد للطب ملـدة         

ن الفرنسية وااليطالية، اذ    ستة قرون، وخاصة يف دار الفنو     
كانت مؤلفاته هذه تعد يف مصاف الكتـب الدراسـية          

ويف فرنسا مل متض    .. قررة يف فروع الطب يف جامعاهتا     امل
مث ان  . (٦٦)مخسني سنة حىت اقصيت هذه الكتب جانبـاً       

الوصف الذي ابان به ابن سينا عن مـرض ورم غـشاء            
 جعل املؤرخني   ليعد يف زمانه االسبق اليه، مما     ) املننثريت(

  .٦٧)يذهبون اىل انه كان متخصصاً يف مرض االعصاب
واما اجلرجاين، وهو من اطبـاء القـرن اخلـامس          
اهلجري، فلقد كشف بدوره عن ان بعض االمراض هـي         
مانعة من االصابة بأمراض اخرى، مبعىن ان االصابة مبرض         
ما تشفي من امراض اخر، مثل معاجلة مرض الفلج مبرض          

  .٦٨)زمناملالريا امل
ما قدمناه كان بعض امثلة عما قدمـه االيرانيـون          
املسلمون يف حقل الطب للغرب واوروبا، لذلك ميكـن         

التطور يف الطب لدى الغـرب اىل اآلن مـا          : القول بأن 
واكثـر  . استطاع ان يستقل عما اسسه ابن سينا والرازي       

االدوية املتداولة اليوم ال خترج عن تلك االدوية اليت قررها          

ان العاملان وغريمها من العلماء املسلمني، مع شيء من         هذ
االختالف يف االمساء االجنبية اليت وضعت هلذه االدويـة         

، )اقراص او سائل  (واالشكال اجلديدة اليت تصنع هبا اآلن       
وعلى حنو التعليب اجلديد هلا ووضعها يف قوالب خاصـة          
حتمل عالمات جتارية وامساء علمية جديـدة، واال فهـي          

ها متاماً كما اعدها االطباء االيرانيون بذات االشكال        نفس
القدمية وطرق العالج هبا، فهي عند القدماء كانت علـى          
حنو سوائل مستخرجة من عصارات النباتات، او على حنو         

، لعالج املرضى، لكن بتعـبريات      )حبوب(، او   )مراهم(
). او اصـغر  .. قرابادين اكـرب  (وامساء خاصة، من مثل     

سلفنا ذكره ان العامل احلديث مديون جلهود       وخالصة ما ا  
وعلوم علماء املسلمني االيرانيني وخاصة يف حقل الطب،        

ألن ايران قد اسهمت يف احلقل الطيب وعلـوم الطـب،           (
لدرجة اهنا صنعت بذلك مرياثاًَ علمياً وافراً كان النـواة          

  .٦٩)لكل تطور حديث يف هذا اجملال يف زماننا املعاصر
  

  )احلساب(يات  الرياض٢-٦-٢
وعلم الرياضيات الغريب املعاصر، ال ميكنه ان ينسى تلـك       

. االحباث العظيمة اليت قدمها حممد بن موسى اخلـوارزمي   
هي لفظ افرجني اجـنيب معاصـر،       ) لوغاريتم(وان كلمة   

، وألن  سـسه ترجع اىل اسم هذا العامل ومبدأ اجلرب الـذي ا         
نعده لذلك  فيمكن ان   ) خيوه(اخلوارزمي هذا كان من اهل      

واما تلك االبداعات اليت كشف عنها يف       . احد علماء ايران  
 اىل  ٣٨١ حقل الرياضيات فقد ورد ذكرها يف الـصفحات       

  .٧٠)The Legacy of Islam( من كتاب ٣٨٥
هذا، وان كثرياً من املسائل الرياضية اليت اشـكلت         

كانت معلومة لدى   ) كوبرنيق(على االوروبيني حىت عهد     
فمـسألة  . (ات االيرانيني قبل مخسمائة سنة    علماء الرياضي 

ادخال الظل يف املثلثات كانت سبقاً رياضياً هاماً وخطوة         
املؤرخ لتاريخ العلـوم    ) Chasleiشاسلي  (واسعة، فنرى   
ان االفادة من هذه الطريقة اهلامـة ازال        : (يكتب يف هذا  

كل االشكال املعقدة يف املثلثات من مثل مدلول اجليـب          
اليت كانت معلومة   (وهذه الطريقة   . هولة فيها والزاوية اجمل 
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 ..نبذة موجزة حول مكانة ودور الثقافة احلضارة

 ٢٢

راجت فيما بعد بنحو مخسمائة     ) لدى االيرانيني املسلمني  
وكذلك من املعلوم ان مكتشفها     . سنة يف عصرنا احلاضر   

رجييـو مونتـانيوس    (يف العصر احلديث عند االوروبيني      
Regio Montanus (  مل يقف عليها تابعـه) كوبرنيـق (
  .٧١)بنحو مائة عام تالية

  
   علم اهليئة والتنجيم٣-٦-٢

حبث احد تالمذة اخلواجه الطوسي، وهو قطـب الـدين     
ـ ٧١١-٦٣٤(الشريازي   ) املنـاظرة (يف كتابه   .) ق. ه

حول ظاهرة الرؤية وقوس قزح، وهذا التوضيح والتفسري        
وبواسطة احد تالمذته وهو    ). ديكارت(الذي ذهب اليه    

 اوروبا ليستفيد   ابن اهليثم وجد كتاب املناظرة طريقه اىل      
يوهـان  (و) ليونـاردو داوينجـي   (و) راجر بيكني (منه  
  .٧٢)كوبلر

ـ ٣٨٧-٣٢٩(واما ابو الوفاء اجلوزجاين      .) ق.  ه
انه كشف ان للقمر حركة     : (فمما توصل اليه من احباث    

غري تامة خالفا للظاهر املشاهد منه واليت كان مييل اليهـا           
ف املـرتبط   وهذا االكتشا . يف مشاهداته له  ) بطليموس(

باحلركة غري الثابتة للقمر قد نسب فيما بعد بنحو ستمائة          
  .)Tycho-Braheيت كوبراهه (سنة اىل 

باستثناء مسائل  : (يكتب) سديو(وتأييداً هلذا، جند    
قالئل احتيج يف كشفها اىل املنظار احلديث، فـان بقيـة           
مسائل اهليئة كانت معلومة لدى علمـاء الرياضـيات يف          

، ولقد كان لدى ايب     )ن كان اكثرهم ايرانيني   والذي(بغداد  
الوفاء ادوات وآالت تستدعي االنتباه وتسترعيه، ولقـد        

) الربع اجمليب (اكتشف منطقة الربوج بواسطة ربع الدائرة       
  .٧٣)فكان نصف القطر فيها يعادل واحداً وعشرين قدماً

كما ان علماء بغداد، ولرمبا البالد االخرى، والـيت         
و ما من ايرانيني، استطاعوا جبهـودهم       كانت تتشكل بنح  

اخلاصة، يف الوقت الذي كانت ترزح فيه اوروبا يف وطأة          
اجلهل وفقدان العلم على حنو سيء وغري حمتمل، استطاعوا         
ووفقوا بأن يرتقوا مبستوى الثقافة والعلوم، والذي بدوره        
قد ارتقى بالغرب مبراحل حنو املدنية احلديثة وقادها اليها         

 ٥٦٦اىل بغـداد سـنة      ) بنيامني تـوداليي  (ء  فلما جا {
 م، وعاينها، وجد فيها احدى وسـتني        ١١٦٠/ ق.هـ

مؤسسة قد ظهرت فيها افضل التشكيالت واحـدثها يف         
ذلك احلني، ويف نفس تلك السنة وجد مستشفى يف شرياز  

 مـن والذي كان جزءاً من جامعة كان يدرس فيها كل          
  .٧٤)الطّب والتنجيم والكيمياء والرياضيات

وقبل هذه احلقبة الزمنية، نرى ابـراهيم الفـزاري         
ـ ١٦١املتوىف سنة   ( ، وقد كان ايرانياً، انـه اول       )ق. ه

شخص قد اعد االسطرالب والذي استقر امره اآلن مبـا          
كتـب  (كمـا ان    . ٧٥)Seztant  –سكستانت  (يسمى  

ؤلفات فرغاين شاهد عيان علـى تـأثريه يف افكـار           وم
  .٧٦)االوروبيني

   

  ةلم اجلغرافي ع۲-۶-۴
-٣٦٣(وكذلك فاننا نعلم ان احباث ايب رحيان الـبريوين       

ـ ٤٣٩ يف حقل اجلغرافية وسائر حقـول العلـم   ) ق.  ه
واملعرفة قد اثرت هي بدورها يف تقدم ورقـي املدنيـة            
والثقافة الغربية االوروبية واثرت فيها تأثرياً عميقاً وواسعاً،     

جلرب اليت بـدأها    كما احلال يف تطوير عمر اخليام ملسائل ا       
اخلوارزمي، وجهود ايب الوفاء اجلوزجـاين يف حـساب         
املثلثات وسائر خدمات ومسامهات االيرانيني يف املواضيع       

ل بأن  بداملختلفة واملتعددة للعلوم، وكل هذا بدون شك        
اتساع دائرة العلم وتقدمها ورقيها امنا كان على ايـدي          

  .املعرفة املختلفةااليرانيني وعلمائهم وما اجنزوه يف حقول 
ويف اجلغرافية كذلك، جند سليمان السريايف قد اعد        

والذي يعد اول كتـاب يف      ) سفرنامه(كتاباً يف الترحال    
الترحال عند املسلمني، وقد اشـتمل علـى ايـضاحات          
ملشاهداته يف بالد الصني والذي يسترعي االنتباه واالهتمام      

 ويصفها،  هو اول كتاب انتشر يف اوروبا يعرف بالصني       (و
وقد ترجم اىل الفرنسية يف اوائل القـرن الثـامن عـشر            

  .٧٧)امليالدي
وكذلك، فان معظم اقتباسـات ابـن حوقـل يف          
اجلغرافية امنا كانت من كتـب االصـطخري وبـاحثني         
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 سيد حممد باقر حجيت

 ٢٣

ايرانيني آخرين، واليت تعد بـدورها احـدى الوثـائق          
  .اجلغرافية

-٦٠٠(كما ان دراسات زكريا بن حممد القزويين        
ـ ٦٨٢ واليت بدورها سارت جنباً اىل جنب مـع      ) ق.  ه

احباث اجلغرافيني املسلمني، قـد وجـدت رواجـاً يف          
  .٧٨)اوروبا

وباالضافة اىل العلوم وموضوعاهتا، فاننا جند رواجاً       
وكمـا  . واتساعاً للغة الفارسية وآداهبا يف البالد اجملاورة      

ة كان فيما سبق من رواج هذه اللغة يف كافة البالد االيراني          
فانه يف شبه القارة اهلندية وآسيا الوسطى وآسـيا       (وفالهتا  

الصغرى والواليات التابعة للدولة العثمانية، جند ان هـذه         
اللغة كذلك وجدت طريقها وشقته يف احناء هذه الـبالد          

  .٧٩)لتنتشر فيها وحتقق رواجاً آخر هلا
  
  خامتة املقالة  -٣

مطالبها منـوذج  ومما جيب التذكري به، هو ان هذه املقالة و        
خمتصر جدا ونبذة موجزة وسـريعة ايـضاحاً وشـرحاً          
ملسامهات االيرانيني واجنازاهتم وجهودهم العلمية يف بنـاء        
املدنية والثقافة البشرية، وكما هو واضح، فـان تقريـراً          
واسعاً وحبثاً مفصالً يبني هذه احلقيقة من شأنه ان يبسط          

  .يف جملدات عظام فانه يتطلب ذلك بأكمله
  : لذا، فاننا نرى ان خنتم هذه املقالة هبذا القول املأثور

لو تعلـق   : (قال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم      
  ). العلم بأكناف الثريا لناله قوم من اهل فارس

سـرييل  (ولعلنا نورد يف هناية هذه املقالة عبـارة         
ان كثريا من مسائل العلـوم      : (للمناسبة، اذ يقول  ) الكود

روبا مدانة اليران فيها وال تزال تعتمد عليهـا         اليت تعد او  
ومع كل هذا، فاننـا     ..  نشري اليه  اووتفيد منها مل نذكره     

على يقني بصحة القول انه ثبت، كما ذهـب اىل ذلـك       
، بأن االيرانيني مل يكونوا اصحاب      )Grraisonجريسون  (

مشعل علم فحسب، بل اهنم محلوه اىل اوروبا نفسها، وال          
  .٨٠)عل يضيء بنوره اكثر من غريهيزال هذا املش

ويف الواقع، فاننا لو اخذنا عن الغرب العلوم، لكان         
هذا يف الواقع استرداداً لثقافتنا ومدنيتنا وعلومنا اليت رّدت         

  ).هذه بضاعتنا ردت الينا: (الينا بنحو قوله تعاىل
  

  املصادر واملراجع -٤
بيـة  التعليم والتر (پرورش در ايران باستان      آموزش و    -١

، الدكتور علي رضا حكمت، طهـران،       )يف ايران القدمية  
  .ش. هـ١٣٥٠

 اخبار العلماء بأخبار احلكماء، مجال الدين علي بـن          -٢
  .ق. هـ١٣٢٦يوسف قفطي، مصر، 

ايران من وجهـة نظـر      ( ايران از نظر خاورشناسان      -٣
الدكتور رضا زاده شـفق،     : ، ترمجة وتعليق  )املستشرقني

  .ش. هـ١٣٣٥طهران، 
، تأليف مجاعة من العلماء،     )البالد االيرانية ( ايرانشهر   -٤

الدكتور ذبـيح  : ، تأليف)العلم االيراين(علم ايران  : مقالة
  .ش. هـ١٣٤٢/١٣٤٣اهللا صفا، جامعة طهران، 

ايـران  (راطـورى روم شـرقى      پايـران وام  :  مقالة -٥
التـراث  (، مـرياث ايـران      )وامرباطورية الروم الشرقية  

، }موعة من املؤلفات يف االستـشراق     وهو جم {،  )االيراين
عزيز اهللا خامتي، طهـران،     : تالبوت رايس، ترمجة  : تأليف
  .ش. هـ١٣٣٦

: ، جملـة  )الدراسات التارخييـة  ( بررسيهاى تارخيى    -٦
، العددان الثالث   )علم اآلثار االيرانية  (باستانشناسى ايران   

  .والرابع، طهران
: ، تـأليف  )نالتاريخ االديب اليـرا   ( تاريخ ادىب ايران     -٧

 ١٣٣٥علي باشا صاحل، طهـران،      : ادوارد براونن ترمجة  
  .ش.هـ
اخبار العلماء بأخبار احلكماء،    : وهو( تاريخ احلكماء    -٨

  ).للقفطي
تـاريخ امللـل الـشرقية      ( تاريخ ملل شرق ويونان      -٩

عبـد  : آلرب ماله وجول ايزاك، ترمجة    : ، تأليف )واليونان
  .ش. هـ١٣٠٩احلسني حريز، طهران، 
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 ..نبذة موجزة حول مكانة ودور الثقافة احلضارة

 ٢٤

 التربية والتعليم يف االسالم، الدكتور حممد اسـعد         -١٠
  . م١٩٥٧طلس، بريوت، 

، )املدنية االسالمية والعربية  ) (وعرب( متدن اسالم    -١١
سيد حممد تقي فخـر     : جوستاف لوبون، ترمجة  : تأليف

 ١٣١٢/١٣١٣داعي كيالين، مطبعة اجمللس، طهـران،       
  .ش.هـ
، مهـرداد   )ةمدنية ايران القدمي  ( متدن ايران باستان     -١٢

  . م١٩٥٥مهرين، طهران، 
 اجلامع الصغري، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،        -١٣

عباس امحد صقر وامحـد عبـد اجلـواد،         : مجع وترتيب 
  .ق. هـ١٤١٤بريوت، 

منظـر  (چشم انداز تربيت در ايران قبل از اسالم          -١٤
 ١٣١٥بيجن، طهران،   . ، ا )التربية يف ايران قبل االسالم    

  .ش.هـ
حسن احملاضرة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،        -١٥

  .ق. هـ١٢٩٩مصر، 
 اخلطط، تقي الدين امحد بـن علـي البعلبكـي،           -١٦

  . م١٩١١املقريزي، فرنسا، 
العلـوم  ( دانشهاى يوناىن در شاهنشاهى ساساىن       -١٧

، الدكتور ذبـيح اهللا     )اليونانية يف البالط امللكي الساساين    
  .ش. هـ١٣٣٠صفا، طهران، 

 سفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار، عباس بن حممد         -١٨
 ١٣٥٥، طهـران،    گي، طبعة سـن   )احملدث القمي (رضا  
  .ق. هـ١٤١٤اسوة، قم، : ق، الناشر.هـ
جار املنقوشة  االح( گويد   ىگنبشته ها سخن م    سن -١٩

  .، بديع اهللا كوثر، طهران)تتحدث
 صبح االعشى، ابو العبـاس قلقـشندي، مـصر،          -٢٠

  .ق. هـ١٣٣١

التـراث  (، مرياث ايران    )العلم االيراين ( علم ايران    -٢١
، }وهو جمموعة من املؤلفات يف االستـشراق      {،  )االيراين
امحد بريشـك، طهـران،     : سرييل الكود، ترمجة  : تأليف
  .ش. هـ١٣٣٦
ـ  علم احلديث، كاظم مدير شـانه        -٢٢ ى، دفتـر   چ

، الطبعـة   )مكتب النشر االسـالمي   (انتشارات اسالمى   
  .ش. هـ١٣٧٩رة، قم، اخلامسة عش

 فروغ مزديسىن، كيخسرو وشـاهرخ، طهـران،        -٢٣
  .ق. هـ١٣٤٠
الثقافـة االيرانيـة    ( آن    واثر جهاىن  گ ايراىن  فرهن -٢٤

، الدكتور ذبيح اهللا صـفا،      }..حملة عن {،  )واثرها العاملي 
  .ش. هـ١٣٥٠جامعة طهران، 

 الفهرست، حممد بن اسـحاق النـدمي، طهـران،          -٢٥
  .ش. هـ١٣٣٩
جزنفـون،  : ، تأليف )رسالة كورش (رش نامه    كو -٢٦
  .ش. هـ١٣٣٩مشاخيي، طهران، : ترمجة
، طهـران،   )حـدود العلـم   ( جملة مرزهاى دانش     -٢٧

  .ش. هـ١٣٣٩
، )املقاالت والدراسـات  ( جملة مقاالت وبررسيها     -٢٨

  .جامعة جندي شابور
، عبد الرمحن بن    .. مقدمة العرب وتاريخ املبتدأ واخلرب     -٢٩

  .ق. هـ١٩٠٠ خلدون، بريوت،
ثالثة عشر مؤلفاً   {،  )التراث االيراين ( مرياث ايران    -٣٠

  .}يف االستشراق
 النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مجال الدين         -٣١

  .ق. هـ١٣٤٨يوسف تغري بردي، مصر، 
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 ٢٥

  
  

  جايگاه و نقش فرهنگ و تمدن ايراني در پيشرفت و ترقي علوم
  

  1محمد باقر حجتي

 
  

حققين، اعم از ايراني و غير ايراني، معتقداند كه فرهنگ و تمدن ايراني داراي سهمي مهم و نقش مؤثر در پژوهشگران و م
پيشرفت و ترقي جوامع بشري است، آنچه كه منجر به اينكه جوامع بشري، پيش و پس از اسالم، بدهكار اين تمدن و فرهنگ 

بشر از جايگاه شايسته و قابل تأمل برخوردار است، و انتقادپذير گمان و شكي وجود ندارد كه نقش اين تمدن در پيشرفت . شود
  .نيست

در اين تحقيق و بشكل مختصر به داليل مختلف اشاره مي شود كه اكثرا از سخنان شرقشناسان غير ايراني و نظرشان راجع 
و عنوان مي پردازيم، پيش از اسالم و به د. به ايران و اسالم است كه از اين داليل حقايق را در مي يابيم براي تأييد حرف ماست

پس از اسالم، بدون توجه به تسلسل زمني معاني و تفصيالت امور است كه بهتر بود اگر به اين تسلسل و تفصيالت مربوط توجه 
  .شده است

 
   ايران، اسالم، علوم، شرق شناسان:واژگان كليدي

                                                 
  المي دانشگاه تهراناستاد گروه علوم قرآن وحديث دانشكده الهيات ومعارف اس .1
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