برگزارکنندگان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
مؤسسه نگارستان اندیشه cins
اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران
اداره کل فرهنگی و
ِ
کانون مطالعات بینرشتهای فرهنگی
با حمایت:
انجمن ایرانشناسی فرانسه IFRI
انجمن فرانسوی مطالعات آناتولی IFEA

با همراهی:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کمیتهی برگزاری:
دنی هرمان (رئیس انجمن ایرانشناسی فرانسه)
علی شهیدی (دبیر کمیته ایرانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)
صادق حیدرینیا (مدیر مؤسسه فرهنگی نگارستان اندیشه)
آلیسا شابلوفسکایا (دانشگاه سوربن نوول ـ پاریس)3

کمیتهی علمی:
حسن حضرتی (گروه تاریخ دانشگاه تهران)
داریوش رحمانیان (گروه تاریخ دانشگاه تهران)
دنی هرمان (رئیس انجمن ایرانشناسی فرانسه)
گودرز رشتیانی (گروه تاریخ دانشگاه تهران)
شناسی آکادمی علوم اتریش)
جورجو روتا (انستیتو ایران
ِ
حسن زندیه (گروه تاریخ دانشگاه تهران)
آلیسا شابلوفسکایا (دانشگاه سوربن نوول ـ پاریس)3
علی شهیدی (گروه ایرانشناسی دانشگاه تهران)
علی کالیراد (گروه تاریخ دانشگاه تهران)
علیرضا مالیی توانی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
قباد منصوربخت (گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی)

روز نخست  /دوشنبه  26آذر
نشست افتتاحیه  /ساعت  9تا  10:30صبح
غالمحسین کریمی دوستان
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ژان کریستف بونته
رایزن همکاریهای علمی سفارت فرانسه در تهران
حسن حضرتی
معاون دانشکده ادبیات و رئیس کمیته ایرانشناسی دانشکده
دنی هرمان
رئیس انجمن ایرانشناسی فرانسه
علی شهیدی
دبیر همایش /گزارش اجرایی همایش
داریوش رحمانیان
گذار به دنیای نو

نشست اول :اندیشه و سیاست

ساعت  10:30تا  12:30صبح
مدیر نشست :حسن حضرتی

سیدمحمود ساداتبیدگلی /عضو هیئت علمی پژوهشکدة امام خمینی و انقالب اسالمی
آزادی و قانون در آثار عبدالرسول مدنی کاشانی
دنی هرمان  /رئیس انجمن ایرانشناسی فرانسه
مشروعیت دینی و اثبات تاریخی مشورت و مجلس به روایت ثقهاالسالم تبریزی
آلیسا شابلووسکایا  /دانشگاه سوربن نوول ـ پاریس 3
مدرس شکست خورد اما مکتب مدرس پیروز شد :دیدگاهها بلشویکها به روحانیت و اسالم در ایران قاجار
( 1333-1324ق)
علیرضا مالئی توانی  /عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تشکیل مجلس عالی :سازوکار تصمیمگیری دربارۀ مسائل مهم کشور در دورۀ فترت مجلس ()1299 -1285

نشست دوم :مفاهیم اجتماعی

ساعت  14:00تا 17:00
مدیر نشست :علیرضا مالئی توانی

سرحان افاجان  /استاد دانشگاه مدنیت ترکیه
از امیدواری تا ناامیدی :دگرگونی دیدگاه تودهی مردم درباره مشروطیت در ایران
سهیال ترابی فارسانی  /عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ـ نجفآباد
تاجر ایرانی درگذار از سنت به مدرن ازدوره پیشامشروطه تاپایان قاجار
سمیه توحیدلو /عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تبارشناسی مفهوم عدالت در ایران از طریق تغییرات سوژه انسانی در دوران مشروطه
حسن حضرتی  /عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
انجمن سعادت استانبول؛ تالشی در مسیر سنت و یا تجدد؟

محمد بیطرفان  /دکترای تاریخ ایران
مناقشه برسر تعریف مفهوم آزادی در میان تضاد گفتمانی سنت و مدرنیته؛ مطالعه موردی :تحلیل روزنامه
اقیانوس

روز دوم  /سهشنبه  27آذر
نشست سوم :نگاه به ایران از بیرون

ساعت  9:00تا  12:00صبح
مدیر نشست :دنی هرمان

شارل گارنیه  /دانشگاه سوربن ـ پاریس 4
دریافت فرانسوی از جنبش مشروطه در تبریز پس از بسته شدن مجلس اول (ژوئیه )1908

علی کالیراد /عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
همدلی سیاسی و مرزبندی هویتی :رویکرد نخبگان مسلمان قفقاز به ایران 1918-1908
النا راوندی ـ فدائی  /عضو آکادمی علوم روسیه
شمشیر زرین مرصع پادشاه :مدرنیزاسیون نظامی ایران در عصر قاجار
گودرز رشتیانی  /عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
از ارومیه تا استانبول و تفلیس :زندگی ،زمانه و کارنامه نویسندگی مجدالسلطنه افشار
جواد مرشدلو /عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سهم فرنگیان در گذار ایران به تجدد :گوستاو د ُمرنی و اقدامات وی در ایران

نشست چهارم :فرهنگ و هنر

ساعت  14:00تا 17:00
مدیر نشست :حسن زندیه

توران طوالبی /عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان
گفتگوی فرهنگی دو همسایه مسلمان در عصر تجددگرایی و نوسازی :نگاهی به جایگاه نمایشنامه و تئآتر
نوگرای عثمانی در ایران
بیانکا دافوس  /دانشگاه ماربورگ آلمان
مدرنیته و مطبوعات ایران در پایان عصر قاجار :شیوه نوین نوشتن و تفکر در روزنامه شفق سرخ
فروغ پارسا  /عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دینی عصر مشروطه
کاربست انگارههای قرآنی در نوسازی فرهنگی و تحول اندیشه ِ
علی شهیدی  /عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
اثر ترجمه روزنامههای هندی در ایران قاجار؛ مطالعه موردی :ترجمههای سیدحسین شیرازی (مترجم هندی)

میزگرد پایانی  /ساعت  17:00تا 18:00

مشروطه :کامیابی یا ناکامی
منصوره اتحادیه ،داریوش رحمانیان ،دنی هرمان ،ناصر تکمیل همایون

The modernized Ottoman theatre in late
Qajar Iran
Bianca Devos (University of Marburg)
Modernity and the Iranian press of the
late Qajar period: innovative ways of
writing and thinking in Shafaq-e Sorkh
Forough Parsa (Institute for Humanities
and Cultural Studies)
Applying quranic ideas for cultural
modernization and religious revival in
Constitutional Revolution
Ali Shahidi (University of Tehran,
Department of Iranian Studies)
The impact of Indian newspapers
translation on Qajar Iran
Case Study: Sayyed-Hosein Shirazi’s
collected papers
Ending Remarks:
Constitutionalism: winner or loser?
Denis Hermann, Daruosh Rahmanian,
Naser Takmil Homaayoun, Mansoureh
Ettehadieh

Coffee Break

Military in the Qajar Era
Gudarz Rashtiani (University of Tehran, Department of History)
From Urmia to Istanbul and Tiflis: Life, time and writings by Majd al-Saltaneh Afshar
Javad Morshedloo (Tarbiat Modares University of Tehran, Department of History)
French’s Contribution to Iranian Passage to Modernity: Gustave Demorgny and his
Career in Iran
Lunch

4st Session
Abbas Eghbal Hall
14:00 - 17:30
Panel Chair: Hassan Zandieh
Turan Tulabi (Lorestan University)
Cultural dialogue of two Muslim societies in a modern age:

2st Session
Abbas Eghbal Hall
14:00 - 17:30
Panel Chair: Alireza Molaei Tavani
Serhan Afacan (Center of Iranian Studies in Ankara)
From Hope to Disillusionment: The Changing Popular Perceptions of Constitutionalism
in Iran
Soheila Torabi Farsani (Islamic Azad University, Najafabad branch)
The Iranian Merchant in Transgression from Tradition to Modernity:
from Pre-constitutional Period upto the End of Pahlavi Era
Somayeh Tohidlou (Institute for Humanities and Cultural Studies)
Genealogy of the concept of justice in Iran viewed through the prism of changes in
human subjectivity in the Constitutional Period (early 20th century)
Hassan Hazrati (University of Tehran, Department of History)
Istanbul Saadat Society; A try on the track of tradition or modernization?
Mohammad Bitarafan (PhD, History of Iran)
Controversy over the concept ‘Freedom’ among the discursive contradiction between
tradition and modernity; case study: the analysis of the Oghyanous newspaper
Coffee Break

Second day / 18 DEC
3rd Session
Abbas Eghbal Hall
9:00 - 12:30
Panel Chair: Denis Hermann
Charles Ganier (Sorbonne University– Paris IV)
French Perceptions of the Constitutional Movement in Tabriz After the Closing of the
First Parliament (July 1908)
Ali Kalirad (University of Tehran, Department of History)
Political sympathy and identity boundary: The Muslim intelligentsia of the Caucasus
and Iran 1908-1918
Lana Ravandi-Fadai (Russian Academy of Sciences)
The Shah’s Golden Sabre Sprinkled with Diamonds: Modernization of the Iranian

Goudarz Rashtiani, University of Tehran
Hasan Zandieh, University of Tehran
Ali Shahidi, University of Tehran

Opening
Abbas-e Eqbal Hall
09:00 - 10:30
Gholamhossein karimi dostan
Deans of Faculty of Literature and Humanities
Jean-Christophe Bonte
Head of Department of International Scientific Cooperation
Hassan Hazrati
Deans of Faculty of Literature and Humanities
Denis Hermann
Directeur de l’IFRI
Ali Shahidi
Secretary of the Organising Committee
Daryush Rahmanian
Iran in transition to new world

1st Session
Abbas Eghbal Hall
10:30 - 12:30
Panel Chair: Hassan Hazrati
Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli (The Research Institute of Imam Khomeini and
Islamic Revolution)
Freedom and Low in the works of Abdolrasoul Madani Kashani
Denis Hermann (Directeur de l’IFRI)
Parliamentary system and consultation according to Thiqat al-Islām-iTabrīzī: religious
legitimization and historical justification
Alisa Shablovskaia (Sorbonne Nouvelle Paris 3 University)
“Modarres lost but Modarresism won!”: Early Soviet Perspectives on Islam in Qajar
Iran, 1917-1925
Alireza Molaei Tavani (Institute for Humanities and Cultural Studies)
Forming supreme assembly: Decision-making mechanism during parliament’s closure
Lunch

Conference organizing committee
Ali Shahidi (University of Tehran, Department of Iranian Studies)
Sadegh Heidarinia (Director of Negarestan-e Andisheh Institute)
Denis Hermann (Directeur de l’IFRI)
AlisaShablovskaia (Sorbonne Nouvelle Paris 3 University)
with support:
The Institut Français de Recherche en Iran (IFRI)
Institut Français d’Études Anatoliennes (IFEA)

Co-Organizers:
University of Tehran, Faculty of Literature and Humanities (ut.ac.ir)
Negarestan-e Andisheh Institute (cins.ir)

Partners:
Institute for Cultural and Social Studies (ISCS)
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Academic Committee:
Hassan Hazrati (University of Tehran, Department of History)
Denis Hermann (Directeur de l’IFRI)
Daruosh Rahmanian, University of Tehran
Alireza Mollaee Tavani, Institute for Humanities and Cultural Studies
AlisaShablovskaia (Sorbonne Nouvelle Paris 3 University)
Ghobad Mansourbakht (Shahid Beheshti University, Department of History)
Ali Kalirad, University of Tehran

