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  التأريخ علم في األسالم موقف:((المحاضرة عن انطباعاتي

 فجدني فرزين الدكتور تقديم)): الحرب بين فترة في االيراني

 في األيراني التأريخ علم في الماألس موقف(( المحاضرة ،حضرت2009 سبتمبر ١٨ في  الجمعة يوم في  

 دراسات قسم ھو المحاضرة راعى توكان)) مارشال(( مبنى في التقديم تم. فجدني فرزين دكتور قدمھا التي)) الحرب بين فترة

 ال انا.  فرد الخمسين حوالي شمل الجمھور انّ  أعتقد و ضخم الجمھور كان.  الوسط الشرق دراسات ومركز األوسط الشرق

 استمتعت.  إيران في الثالثينات و العشرينات في التأريخ علم تطور عن كثيراً  علمت ولذلك االيراني التاريخ في أتخصص

 .التاريخ في لدراستي بالنسبة مھم ھو عام، بشكل التأريخ علم أنّ  وأعتقد بالمحاضرة

 في درس)). ااريزون(( جامعة في ھنا التاريخ قسم في الجديد التدريس أستاذ فجدني. د  يعمل  

ً ) وشھادةالماجستير البكالوريوس شھادةلل اي( العليا التعليم مستوياتال كل) ييل((جامعة  جامعة في لدكتورةلا رسالته كمل وأيضا

 القرن في إيران وسياسات تاريخب متخصص وھو . المحاضرة في الموضوع نفس عنھا وتحدث الماضية السنة ھذه)) ييل((

        .األيرانية الرسمية التاريخية الروايات وبالذات عام، لبشك والعشرين عشر التاسع

 العصر عن االيراني التأريخ علم عن المعاصر بحثال معظم أنّ  كيف عن فجدني. د تحدث  أوالً   

 إيران في االسالم قبل ما فترة عن كتبوا الذين البھلوي العصر في ونالمؤرخ على ركز)  ١٩٤١-١٩٢١ محدد بشكل( البھلوي

 االيرانيون مؤرخونال كيف عن كثير بحث ھناك ليس انّه فجدني.د جادل عام، بشكل.  االيراني المجتمع شّوه إسالم انّ  أدعواو

 اإلسالم انّ  وجدوا ونالمؤرخ انّ   عميق بحث خالل فجدني.د أكتشف. القومية الروايات في إسالم شملوا البھلوي العصر في

  .اإلكتشاف ھذا ھميةاأل  فجدني. د  وضح المحاضرة وفي الثقافةو المجتمع تطور حيث من جداً  مھم

 في  االسالم قضية مع تعامل عندما وكيف التأريخ علم تأسيس في بھلوي شاه رضا دور مناقشة استمرّ    

 شاه رضا فجدني، .لد     بالنسبة ولكن.  العظيم الفارسي التراث شّوه إسالم أنّ  وكيف االسالم، قبل ما فترة على ركز مجتمعه

 وفي بالحكومة تجبِر لم تأريخe1 _ا علم في االسالم التورط ھذا انّ  جادل ثمّ  ومن الرسمية، الروايات تطور في يتحّكم لم بھلوي

 تطور في المنسي الجانب ھذا من األھمية عن فجدني. د      جادل لذلك.  بھلوي شاه رضا موقف من عكس على كان الحقيقة،

 والخالفة اإليراني االسالم عن ألفوا الذين ينونالمؤرخ كتابات على حجته قامت.  الحرب بين فترة في إيران في التأريخ

 الخالفة من واالريخية االجتماعية  المسافة وانّ  الفارسي االسالم قبل ما فترة من بدال مركزي كأساس  االسالمية العباسية

  .جداً  مھم فجدني. د العمل جعلي الحجة وھذه.  المعاصرة انأير في للمشكالت السبب ھي االسالمية العباسية

 الوثائق تَ وجد أين: التالية البسيطة القضايا عن معظم أسئلة تكّونت.  جداً  إيجابي الجمھور رد كان عموماً،  

 والمخطوطات الوثائق عدد وكم األيرانية؟ الرسمية الروايات في اسالم شملوا البھلوي العصر في مؤرخون انّ  هحجت تدعم التي

 البحث ھذالل السبب انّ  تالتّف. د قال.  فجدني.الد مجادالت عن تّفتال دكتور من كان الوحيد النقد ولكن  استعملتَھا؟ التي والكتب

 وجھة كانت الن االيراني القومية الروايات في االسالم مع المشكالت عن ألفوا الذين البھلوي العصر في المؤرخون عن ةالقوي

 .البھلوي العصر في األقلية الكتابات من جزء كانت فجدني. الد جوانب  قة؛والمتف لنظرا

 القومية التاريخية الروايات كل عن البحث أھمية الى أشار ولكن للسؤال مطلق جواب فجدني. د يملك لم  



 أظن ال ولكن تالتّف. الد نقد مع أتفق رآيي، في.   اآلخر من أھمية في أكثر المختلفة التاريخية الروايات ھذه يعتبر ولم االيرانية،

.  المحاضرة ھذه في وأجاد المختلفة القومية الروايات يصّور ان حاول فجدني. د انّ  أؤمن.  الحقائق يغفل ان حاول فجدني. د أنّ 

   . وأدلته المحاضرة في إتجاھه مع جداً  ارتبكت التقديم خالل كثيرة لحظات في ولكن

 العصر عن وبحثت   درست الماضي في.  مشوق نظر وجھة يملك انّه وأظن وحجته موقفه أفھم عام، لبشك ذلك، مع      

 إصالحاته النه المجتمع في ضخم رلدو  يلعب ولم بھلوي شاه رضا الحاكم تحت ايران  في االسالم الدور  انّ  أطنّتو  البھلوي

 القومية والروايات التأريخ بعلم أھتم انا باالضافة،. التفكير من النمط ھذا ھناك انّ   كبيرة بصدمة أحّست ولذلك.  علمانية

 وحجته بالمحاضرة استمتعت عموماً،.   المحاضرة في الموضوع ھذا عن كثيراً  وعلمت  االوسط الشرق في الرسمية

      !المستقبل في عمله من أكثر أسمع ان وأمل  فجدني الدكتورفرزين

      


