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 برگزار می کند ؛  دانشگاه شهید بهشتی 

 :با عنوان« ساالري دينیمردم» مللیپنجمین همايش بین ال

 «اسالمجهان  آيندهساالري دينی و  مردم»
 1400 بهمنزمان برگزاري همايش:  

 1400 تیرپايان مهلت ارسال چکیده مقاالت:  

 1400 آبانپايان مهلت ارسال اصل مقاالت: 
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 همکاران همايش:

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی              کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقالب فرهنگی        

 های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش           های علوم انسانی صدرا وهشمرکز پژ       

دانشگاه امام حسین )ع(     پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی          

 دانشگاه امام صادق)ع(     نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها         

 دانشگاه آزاد اسالمی               مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور           

                    انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور   ی و فناوری ریاست جمهوری معاونت علم

جمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاههام         سازمان بسیج اساتید کشور       

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی                   جامعه شناسی سیاسی ایرانعلمی انجمن        

 برگزاری همایش:اهداف 

 ساالری  دینی به مثابه الگوی نوین و مطلوب نظام سیاسی در جهان اسالم؛طرح نظریه مردم .1

 ساالری  دینی؛و خألهای نظری و عملی موجود در نظریه پردازی مردم بررسی چالشها .2

-غنی سازی مطالعات در حوزه اندیشه سیاسی اسالم با هدف گفتمان سازی برای نظریه مردم .3

 ری دینی؛ساال

 ساالری  دینی با دیگر مدلهای دموکراسی در جهان و نقد نظری و عملی آنها؛مطالعه تطبیقیی مردم .4

ساالر دینی در جهان اسالم با توجه به مذاهب گوناگون اسالمی و تحوالت آینده پژوهی نظام مردم .5

 جهان اسالم؛

 ساالر دینی در جهان اسالم؛مطالعه الگوهای عملی نظام مردم .6

 ساالری دینی؛اسایی اهداف و عملکرد نظام سلطه در تقابل با نظریه و نظام مردمشن .7

ایجاد بسترهای مناسب برای حضور اساتید و اندیشمندان )داخلی و خارجی( و ایجاد فضاهای  .8

 مختلف )حمایتی و هدایتی( برای نظریه پردازی آنان در خصوص این نظریه؛

، عالقه مندان، تشکل ها، نهادها و مراکز علمی و جلب و جذب حمایت و همکاری اندیشمندان .9

 پژوهشی داخلی و خارجی و هدایت آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر دبیرخانه؛

ساالری دینی در ایران و ارائه راهکارهای عملی آسیب شناسی تجربه عملی الگو و نظام مردم .10

 برطرف کردن آنها در جهان اسالم.
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 ایش بین المللی پنجم:محورها و موضوعات هم     

 (ساالری دینی و آینده جهان اسالممردم)      

  محور اول : مباحث نظری:

 ساالری دینی؛مطالعه خألهای نظری موجود در نظریه پردازی های مردم .1

 ساالری دینی در آرای متفکران ادیان توحیدی؛مردم .2

 ساالری دینی؛خوانش های مختلف از مردم .3

 نظریه های دولت در اسالم؛ساالری دینی و مردم .4

 ساالری دینی در اندیشه متفکران اسالمی معاصر؛مردم .5

 ساالری دینی در آرای کالمی و فقهی اهل سنت؛مطالعه تطبیقی مردم .6

 ساالری دینی در آرای کالمی و فقهی شیعه؛مطالعه تطبیقی مردم .7

  ساالری دینی با الگوهای بدیل؛مقایسه الگوی مردم .8
 ساالری دینی با لیبرال دموکراسی؛ری مردممقایسه مبانی نظ .9

 مبانی نظری لیبرال دموکراسی و نقد آن؛ .10
  محور دوم:  مباحث کاربردی

 ساالری دینی؛چالشهای عملی فراروی نظام مردم -1

 های دینی و مذهبی؛ساالری دینی و اقلیتمردم -2
 نقد عملکرد نظام های لیبرال دموکراتیک بر مبنای خودشان؛  -3

 بررسی و نقد وضعیت آزادی بیان در نظام های لیبرال دموکراتیک؛  -4

 بررسی و نقد وضعیت آزادی احزاب در نظام های لیبرال دموکراتیک؛  -5
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 بررسی و نقد ساختار انتخاباتی نظام های لیبرال دموکراتیک؛  -6

 ساالرانه در ایران با دیگر کشورها؛ای نظام انتخاباتی مردم بررسی مقایسه -7

 ساالری دینی در ایران  برای جهان اسالمسوم: امکان سنجی کاربست تجربه مردممحور 

 ساالری دینی و نظریه والیت فقیه؛مردم .1

 ساالری دینی در دیدگاه  فِرَق مختلف اسالمی؛امکان تحقق مردم .2

 زمینه های نظری والیت فقیه، در فقه سیاسی اهل سنت؛ .3

 دینی در جهان اسالم؛ ساالریزمینه های تحقق و امکان سنجی مردم .4
 ساالری دینی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و کاربست آن برای جهان اسالم؛الگوی مردم .5
 ساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران و کاربست آن برای جهان اسالم؛بررسی تجربه عملی مردم .6

 ن اسالمساالری دینی در جهامحور چهارم:  راهبردها و راهکارهای تحقق مردم

 ساالری دینی در روند تحقق تمدن نوین اسالمی؛جایگاه مردم .1

 زمینه ها و شیوه های ترویج دموکراسی لیبرال از سوی غرب در جهان اسالم؛ .2

 ساالری دینی در جهان اسالم؛چالش ها و فرصت های مردم .3

 ساالری دینی و جنبش های فکری و سیاسی معاصر در جهان اسالم؛مردم .4
 در جهان اسالمساالری دینی نقش شبکه های اجتماعی در بسط نظریه مردم .5

 ساالری دینی در مراکز مطالعاتی غرب؛های مردمبررسی نظریه پردازی .6

 ساالری دینی در جهان اسالم؛الگوهای مختلف مردم .7

 ظرفیت ها وچالش های سنت های تاریخی  و قومی در مردم ساالری دینی؛ .8
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 ساالری دینی و آینده جهان اسالم با تاکید بر بیانیه گام دوممردممحور پنجم: 

 ساالری دینی در آینده نظام های سیاسی در جهان اسالم؛تاثیر نظریه مردم .1

 ساالری دینی و آینده جهان اسالم؛ جوانان، مردم .2

 ساالری دینی در جهان اسالم؛قدرت های نوظهور و نقش آنها در تحقق مردم .3

 ساالری دینی در جهان اسالم؛ر جهان اسالم در تحقق مردمنقش رهبران د .4

 موعود؛ساالری دینی در زمینه سازی حکومت جهانی ظرفیت های مردم .5

 نقش بانوان در تحقق مردم ساالری دینی در جهان اسالم؛  .6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ساالری  دینی به مثابه الگوی نوین و مطلوب نظام سیاسی در جهان اسالم؛نظریه مردم .7

 اعضای کمیته علمی همایش:

 جناب آقای دکتر حسن بلخاری؛                    جناب آقای دکتر جالل درخشه؛

 جناب آقای دکتر ابراهیم متقی                   لکزایی؛جناب آقای دکتر نجف 

 جناب آقای دکتر محسن اسالمی؛                                     جناب آقای دکتر منصور میراحمدی؛

 جناب آقای دکتر علیرضا عراقیه؛                                      جناب آقای دکتر محمد جواد هراتی؛  

 جناب آقای دکتر محمد صادق نصرت پناه؛                   آقای دکتر حیدر همتی؛جناب 

 جناب اقای دکتر محمدقربانی؛        جناب آقای دکتر سید محمد طاهایی؛

 جناب آقای دکتر محمد هادی محمودی؛                  جناب آقای  دکتر محمد ملک زاده؛

 دی؛ سجناب آقای توما        جناب آقای دکتر عباس احمدوند؛

 جناب آقای دکتر فخر رازی؛                    ؛            آقای پروفسور نصرالدین عمر جناب

 ؛عبدالهادی آونگ جناب آقای               ؛جناب آقای پروفسور سید محمد نقیب العطاس 

 ؛جناب آقای مراد شلبی                                           ر منصور لیمبا؛جناب آقای دکت

 ؛جناب آقای پروفسورسید فرید العطاس                                              سید علی نقوی؛ جناب آقای

 جناب آقای دکتر طالل عتریسی؛                                       جناب آقای دکتر جاوید اقبال؛

 جناب آقای دکتر محمد باقر خرمشاد         باباپورجناب آقای دکتر محمد مهدی 

 رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی همایش.  جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی؛
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 محققان می توانند برای ثبت نام و ارسال آثار خود به سایت همایش مراجعه نمایند. -

 

religiousdemocracy.sbu.ac.ir  
 

 صورت احراز شرایط در مجله علمی اندیشه مردم ساالری به چاپ خواهند رسید.مقاالت ارسالی در  -

 

 نشانی و راه های ارتباطی با دبیرخانه همایش:

 ، دبیرخانه همایشو ادیان تهران، بزرگراه چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات

 :021- 29905664تلفن   religiousdemocracy@gmail.com 

 021- 22431998تلفکس:    religiousdemocracy 
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