
  ایران در گذار المللیبين کنفرانس
  مشروطيت تا پایان قاجاریه ةبررسی تحوالت ایران از آستان

  ١٣٩٧آذرماه  ٢٧و  ٢۶ ـ ـ تاالر استاد عباس اقبال آشتيانی دانشگاه تھراندانشکده ادبيات و علوم انسانی 
  عنوان سخنران  زمان 
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  پخش سرود ـ تالوت قرآن  ٩:٠٠- ٩:١٠

کریمیغالمحسين  ٩:١٠- ٩:٢٠
  رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانی  دوستان

 کميتهمعاون دانشکده ادبيات و علوم انسانی و رئيس   حسن حضرتی  ٩:٢٠- ٩:٣٠
  شناسی دانشکدهایران

  رئيس انجمن ایرانشناسی فرانسه دنی ھرمان  ٩:٣٠- ۴٠:٩
  امهدبير ھمایش/ گزارش اجرایی برن علی شھيدی  ۴٠:٩- ۵٠:٩
  گذار به دنيای نو برایایرانيان  و تجربهمشروطه داریوش رحمانيان  ۵٠:٩-١٠:٢٠

  : اندیشه و سياستنشست اول 
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١(  

  دکتر حسن حضرتیمدیر نشست:

دمحموديس  ١٠:٣٠-١١:٠٠
  یکاشان یو قانون در آثار عبدالرسول مدن یآزاد یدگليبسادات

١١:٠٠-١١:٣٠  Denis Hermann  Parliamentary system and consultation according to Thiqat al-
Islām-iTabrīzī: religious legitimization and historical justification  

١١:٣٠-١٢:٠٠  Alisa Shablovskaia  “Modarres Lost but Modarresism Won!”:  
Early Soviet Perspectives on Islam in Qajar Iran, 1917-1925  

  عليرضا مالئی توانی  ١٢:٠٠-١٢:٣٠
  تشکيل مجلس عالی: 

گيری دربارۀ مسائل مھم کشور در دورۀ فترت سازوکار تصميم
  )١٢٩٩ -١٢٨۵مجلس (

  پرسش و پاسخ  
  استراحت و پذیرایی 
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  وم: مفاھيم اجتماعیدنشست
  عليرضا مالئی توانیمدیر نشست:

١۴:١-٣٠۴:٠٠  Serhan Afacan  
From Hope to Disillusionment:  

The Changing Popular Perceptions of Constitutionalism in 
Iran 

یتراباليسھ  ٣٠:١۴-٠٠:١۵
 یفارسان

 شامشروطهيسنت به مدرن ازدوره پ درگذار ازیرانیتاجر ا
  ارجقا انیتاپا

 یسوژه انسان راتييتغ قیاز طر انریمفھوم عدالت در ایتبارشناس  دلويتوح هيسم  ٠٠:١۵-٣٠:١۵
  در دوران مشروطه

  انجمن سعادت استانبول؛ تالشی در مسير سنت و یا تجدد؟ حسن حضرتی  ٠٠:١۶-٣٠:١۶

  طرفانيمحمد ب  ٣٠:١۶-١٧:٠٠
سنت و  یتضاد گفتمان انيدر میمفھوم آزاد فیمناقشه برسر تعر

   ته؛يمدرن
  انوسيروزنامه اق لي: تحلیمورد مطالعه

  پرسش و پاسخ  ١٧:٠٠-١٨:٠٠
  استراحت و پذیرایی 
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  نگاه به ایران از بيرونوم:سنشست
  دکتر دنی ھرمانمدیر نشست:

٩:٠٠- ٩:٣٠  Charles Ganier  French Perceptions of the Constitutional Movement in 
Tabriz After the Closing of the First Parliament (July 1908)  

 قفقاز مسلمان نخبگان رویکرد: ھویتی مرزبندی و سياسیھمدلی  علی کاليراد  ٩:٣٠-١٠:٠٠
  ١٩١٨-١٩٠٨ ایران به

١٠:٣٠-
١٠:٠٠  Lana Ravandi-Fadai  The Shah’s Golden Sabre Sprinkled with Diamonds:  

Modernization of the Iranian Military in the Qajar Era   
١١:٠٠-
  از اروميه تا استانبول و تفليس:   گودرز رشتيانی  ١٠:٣٠

  زندگی، زمانه و کارنامه نویسندگی مجدالسلطنه افشار
١١:٠٠-
تجدد: گوستاو دُمرنی و اقدامات به  ندر گذار ایراسھم فرنگيان  جواد مرشدلو  ١٠:٣٠

  وی در ایران
١٢:٠٠-
  پرسش و پاسخ  ١١:٠٠

  استراحت و پذیرایی 
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  ست چھارم: فرھنگ و ھنرنش
  حسن زندیهمدیر نشست: دکتر

١۴:٣٠-
  توران طوالبی  ٠٠:١۴

و  ییدر عصر تجددگرا مسلمان هیدو ھمسا یفرھنگیگفتگو
   :ینوساز

  رانیدر ا یعثمان یتئآتر نوگرا و شنامهینما گاهیبه جاینگاھ
١۵:٠٠-
١۴:٣٠  Bianca Devos  Modernity and the Iranian Press of the Late Qajar Period:  

Innovative Ways of Writing and Thinking in Shafaq-e Sorkh  
١۵:٣٠-
 یِ نید شهیو تحول اند یفرھنگیدر نوساز یقرآنیھاکاربست انگاره  فروغ پارسا  ٠٠:١۵

  عصر مشروطه
١۶:٠٠-
  ھای ھندی در ایران قاجاراثر ترجمه روزنامه  علی شھيدی  ٣٠:١۵

  ھای سيدحسين شيرازی (مترجم ھندی)ی: ترجمهمطالعه مورد
١۶:٣٠-
١۶:٠٠  

Stanislaw Adam 
Jaskowski 

The Minutes of the First National Consultative Assembly:  
Roots, Style and Preliminary Analysis  

١٧:٠٠-
  پرسش و پاسخ  ٣٠:١۶

١٨:٠٠-
١٧:٠٠  

  ؟ميزگرد پایانی: مشروطه: کاميابی یا ناکامی
  منصوره اتحادیهداریوش رحمانيان، دنی ھرمان، ناصر تکميل ھمایون،با حضور:

  استراحت و پذیرایی 



  


