
 گزارش فشردۀ سخنرانی دکتر محّمد توکلی طرقی از طریق فضای مجازی برای بنیاد فرھنگی دماوند 

 2021ماه می  23 :تاریخ سخنرانی

ا ستاد تاریخ دانشگاه تورونتو دکتر محّمد توکلی طرقی    2021ماه می    23سخنران برنامۀ ماھانۀ بنیاد فرھنگی دماوند در  
نی" ایراد کرد کھ بسیار مورد توجھ قرار گرفت.  ایرا  دتجد  شناسی  یرینھد"د. وی سخنان خود را زیر عنوان  بواختصاص  

از سوی حاظران مطرح گردید کھ از طرف   صحبت  پایان گفتار سخنران پرسشھای متعددی در ارتباط با موضوعاز  بعد  
 .ارائھ گردیددکتر توکلی توضیحات کافی در ارتباط بھ ھریک از پرسشھا 

انشنامۀ دکتری خود را  د۱۹۸۸است. او در سال    شیکاگو  هنشگا دا  موختةآنشدا   رقیط  توکلی  محمد  :شرح حال فشردۀ سخنران
در    میانھورخاو    یکدنز ورخا  اینھتمدو    یخرتا  دستاا  دکتر توکلی در حال حاضر   در رشتۀ تاریخ از آن دانشگاه دریافت داشتھ است.

از  را در آن دانشگاه بھ عھده دارد.    میرجاللی  رمیدیاا  لھھا  شناسی  انیرا  نستیتویا  او در ھمان حال مدیریت .  ستا  نتورتو  ه نشگادا
 Comparative Studies of South میانھورخا و    فریقا آ  ،جنوبی  سیای آ  تطبیقی   ت مطالعا  مجلة  بیر دسر  ۲۰۱۲  تا   ۲۰۰۲  ل سا

Asia, Africa and the Middle East  ،  نامگ   انیرا  بیری دسر   ۲۰۱۶  ل ساو از   ،نامھ  ان یرا   بیرد سر ۲۰۱۵ تا  ۲۰۱۱از  بوده و  
  جھانگیر   ر ثاآ   ةگزید :  ی دقتصاا  ای زھھموآ  ،رطشاریا   ن حساا  د ستاا   ر ثاآ  هءگزید :  تمدنی  حکمت   ف یتأل  ر کنا. درست ا   شتھدا   ه عھد  بر را  

  دتجد و   Refashioning Iran ب کتادو    ان،تھر  هنشگا دا  نشجوییدا  نشریة   نخستین :  ۱۳۲۴-۱۳۲۳  ن،نشجویا دا  یینو آ  ر،گازموآ
 ست. ا ه سیدر پ چا بھاز او  نیز  یخر تا  ندیشیزابا و   بومی

  سما ــج  ناطـا ــبو    ارھـاظـ  ایدـب  ان یر”ا  :اعالم داشت   1920ش/  1299در    زادهتقی   سنـح  سید  موضوع سخنرانی:   چکیدۀ
 ق ــف در”ا  نرــق   ک ـیاز    بیش  کھرا    ددــتجو    یزاــسهیند،آ  ریحـص  انوـخارـف   ین.“ اسـبو    دوـش  بآـم  رنگیـف   اــحو رو

  بدیل ــت  انیرا  یاسیـس  نگھــر ــف در    نیجاھرــپو    نگیزاحثــب  وعیــوضــم  ھ ــب  تــشدا  رضوــ ح  ننیاایرا  سیاسی  رات“تظاــنا
 ربکا  میظکا  شفقـم  رتضیـم   نوـچ  رخیـب.  دـش  تھـخدارـپ  هینداز آ  تیوتفاـم  ایحھـرطـ  انوـ خارـف   ینا  ھ ــب  نشـک. در وادکر
  “رـاضـح  صرـعدر    اـپارو  مالکـم  یرتعماـس ا  تـسیاس”  اـب  لھـقابـم   یارـب  یرا راھ  زادهتقی  رگ“زـب  خنـس ”  ینا  تنـبس
  ت ـالـ ح  ق،الـخدرک ا  اـب  یعنی  د،کر   ائیـپروا  ھـب  بیھـشرا    دوـخ  اـحرو   چیز  راز ھـ  بلـق   ایدـب”  کھ  تــشدا  وراـبو    تندـنسدا

و    ھضت ـن”  ،مسیر  ینداد.“ در ا  تغییررا    دوـخ  ربتکاو ا  اعدـبا  سـح  دیجاا  ر،کادر    تـتقامـسا  دن،کر  فکر  زرطـ  ،حیھرو
  ان“ یرا  یرو  رـب  دتعاـس  ابو ـب”ا  دنشوـگ  ھ ـمزال  “ثیرووـم قایدـعدر ”  ظرـدیدنـتجو    “بیھـذـم  بقالـن”ا  ،“دـونــخآ  ددـجـت

 تند ـشاندـپ  ایستـاشـنرا    دن“کر هدـسج  شـثالـما  ترـلو  هءوسیدـپ  انتخوـسا  ھ ـبو”  اـپاز ارو  تقلید   یگرد  رخیـب.  دـش  دهمرـش
  قا ـــتو ار  رقیـــت  لنزــم  رــس  ھــب  یایھرا ــع  نمدـت  اـب  ملتی  یچ”»ھ  کھ  تندـشدا  وراـب  یاھـغارـم  یط وطـ  حسین  نمچوو ھـ

ــ ن  ھـک  دیعیــب  هءیندآ  تنــاخــس.“  تــسا  هرسیدـــن و    ورزاندیشھــناز ا  یگرد  رخیــب  ناــم،آردــباشــن  نتاــرنگســـف   ۀ ــمونـ
  یھایندآ  نفکندا  ارــف   نااھــو ـــخ  کھ  دوــب  نیدازارــپهیندآ  ملھــ جاز    یوکسر  مدــح.ادوــب  انرـیا  یستمـب  نرــق   ناــندگــکوش

  ھ ـــب وتتفاـــم ایشھــگرــناز  یھامیزآ  کھم(  ۱۹۳۱ش / ۱۳۱۰) ئینآ بتاـک.در دوـــب انرـیا یارــب ننیاـب-نـیو د دیعــب
 ویـع”د  ،شیدـک  قدــن  ھـبرا    “عھـوسـت/دـش”ر  نفتماـگ  فلسفی  بنایـم  یوکسر  د،وــبم    ۱۹۲۰ش/  ۱۳۰۰  ءھدر دھــ  هیندآ

  ت ـ نسدا  “تـسر  انتوــناز آن    انھـرــق   کھ  میو ”دا  “ریبـف   کجاـی”  ،“خنـس  رینـفتتـمرا   ”  “اـپارو  ریـرتـبو    تـپیشرف 
 ی وکسر  ایھــتھــوشــن.  دمرــ ش  د“وــخ  ناــمز  نگــنو ”  “اــپارو  ءایھــمورــف   ناـــگاددــلرا ”د  ویــعد  ینا  انرـاشـنو  
  دین ـلا  رـفخ  ر،وـپبھاـش  هللا  ءطاـع،یددرــف   مدــحا  نوـچ  کسانی  تظریاـن  شکلگیریدر    ییا رـاییگـپو ارو  اــپارو   رهءاــبدر
  مینی ـخ  هللاروح    ملھـجاز    المیــسا  نبشــج  انبرو رھـ  ریعتیـش  لیـع  ،مدــحآل ا  لالــج  ، عیدیـس  اـرضـالمــغ  ن،اـمداـش
 .ستا دهکر ناـشآاـنرا  انیـمو آر فتمانیـگ تگیـوسـپی نـیا  یوسرـک مدــحاز ا ییدزدااـی اــم. اتـشدا ذیرـاپـنرنکاا أثیریـت
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https://www.youtube.com/watch?v=e4IVkB57jjA

