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، استاد دانشگاه تورونتودکتر محّمد توک   

 "دیرینه شناسی پسین تجّدد ایرانی"  وضوع سخنرانی:م

ق آمریکا 2021یم   23ن: ساعت دو بعد از ظهر روز یکشنبه  ماز   به وقت شر

ان تو سط اردشتر لطفعلیان دبتر بنیاد دماوند   سختی
ی

 معّرق

 مدیر برنامه: دکتر مسعود الفت، عضو هیئت مدیره 

 
 

محّمد توّکلی َطرقی دانشنامۀ دکتری خود را در رشتۀ تاریخ از دانشگاه شیکاگو دریافت داشته است. وی استاِد تاریخ   ح حال فشرده: رش

توّکلی    دکتر   و تمّدن های خاور میانه و خاور نزدیک در دانشگاه تورونتو و مدیر انستیتوی ایران شناسی الهۀ امیدیار میرجاللی است.
)مطالعات تطبیقی   Comparative Studies of South Asia, Africa and Middle Eastسردبیر مجلّۀ  20012تا  2002َطرقی از سال 

سردبیری مجلّۀ ایران نامگ را   2021تا  2016سردبیری ایران نامه و از  2015تا  2011خاور نزدیک، افریقا و خاور میانه( بوده و از 
تمّدنی: گزیدۀ آثار استاد احسان یارشاطر" و "آموزه های اقتصادی: گزیدۀ آثار استاد جهانگیر  به عهده داشته است. در کنار تألیف "حکمت 

" را انتشار داده است. از او همچنین دو کتاب 1323-1324آموزگار"، "آئین دانشجویان: نخستین نشریۀ دانشجویی دانشگاه تهران 
"Refashioning Iran"به چاپ رسیده است. " و "تِمّدن قومی و باز اندیشی تاریخ 

  1299دکتر توّکلی َطرقی زیر عنوان "دیرینه شناسی پسین تجّدد ایرانی" ابتدا از فراخوان سیّد حسن تقی زاده در سال موضوع گفتار:  

 بر ( دایر بر این که "ایرانی باید ظاهرا و باطنا و روحا و جسما فرنگی مآب شود" و بحث و هیجانی که آن سخن1920خورشیدی )
به بررسی دیدگاههای موافق از جانب کسانی مانند مرتضی مشفق کاظمی که "سخن بزرگ تقی زاده" را  سپس نگیخت یاد خواهد کرد وا

"راهی برای مقابله با سیاست استعماری ممالک اروپایی در عصر حاضر" می دانستند خواهد پرداخت. ناطق آنگاه عقاید مخالف این نظر  
  احمد کسروی، فخرالدین شادمان، احمد فردید، جالل آِل احمد و علی شریعتی مورد تحلیل قرار خواهد داد. را از سوی چهره هایی چون

Link:  
https://us02web.zoom.us/j/84769951622?pwd=T0ZLTGVTSzJRZGUyTXgvU04zVW5s
QT09 

Meeting ID: 847 6995 1622      Passcode: 648519 

Phone number: 312 626 6799 ,    646 558 8656,   301 715 8592  

https://us02web.zoom.us/j/84769951622?pwd=T0ZLTGVTSzJRZGUyTXgvU04zVW5sQT09
https://us02web.zoom.us/j/84769951622?pwd=T0ZLTGVTSzJRZGUyTXgvU04zVW5sQT09


Zoom Link: 

  

https://us02web.zoom.us/j/84769951622?pwd=T0ZLTGVTSzJRZGUyTXgvU04zVW5sQT09  

Meeting ID:  847 6995 1622  

PassCode: 648519 

 

Dial by your location: 

+1 301 715 8592 US (Washington DC) 

+1 312 626 6799 US (Chicago) 

+1 646 558 8656 US (New York) 

+1 253 215 8782 US (Tacoma) 

+1 346 248 7799 US (Houston) 

+1 669 900 9128 US (San Jose) 

 

Meeting ID: 847 6995 1622 

Passcode: 648519 

 

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcXgnwBYf4  
 

https://us02web.zoom.us/j/84769951622?pwd=T0ZLTGVTSzJRZGUyTXgvU04zVW5sQT09
https://us02web.zoom.us/u/kcXgnwBYf4
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