دبیرخانه دائمی همایش
مردمساالری دینی

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند ؛

چهارمین همایش بین المللی «مردمساالری دینی» با عنوان:

«مردم ساالری دینی ،جهان اسالم و غرب»
با همکاری:
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
مرکز پژوهش های علوم انسانیِ اسالمی صدرا
کرسی حقوق بشر ،صلح و دموکراسی
دانشگاه آزاد اسالمی

اهداف:
 -1طرح نظريه مردمساالری ديني به مثابه الگوی نوين و مطلوب نظام سیاسي؛
 -2بررسي چالشها و خألهای نظری و عملي موجود در نظريه پردازی مردمساالری ديني؛
 -3غني سازی مطالعات در حوزه انديشه سیاسي اسالم با هدف گفتمان سازی برای نظريه مردم ساالری ديني؛
 -4آينده پژوهي نظام مردمساالر ديني در جهان اسالم با توجه به مذاهب گوناگون اسالمي و تحوالت جهان اسالم

محورها و موضوعات همایش:
محور اول  :مباحث نظری:
 .1مباني نظری مردمساالری ديني؛
(مباني هستيشناختي ،فرجام شناختي ،معرفتشناختي ،روششناختي ،ارزششناختي ،انسانشناختي و جامعهشناختي)
 .2مفاهیم و مؤلفه های مرتبط با مردم ساالری ديني؛

(مشروعیت ،قانونیت ،آزادی ،مشاركت سیاسي ،اكثريت ،رضايت ،بیعت ،شورا ،آراء عمومي ،رقابت سیاسي ،امنیت،
جابجايي قدرت ،تفکیك قوا ،عدالت ،برابری ،حق الناس و حق اهلل ،حق و تکلیف و )...
 .3الگوهای نظری مردم ساالری ديني؛
( ويژگیها ،الزامات ،ساختار و سازمان ،فرهنگ سیاسي ،شاخصهای سنجش و )...؛

 .4ضرورت و پیامدهای نظری مردمساالری ديني (چرايي مردمساالری و چرايي ديني بودن آن)؛
 .5پیشفرضهای نظری در خصوص ماهیت مردمساالری؛
 .6مباني فلسفي و كالمي مردمساالری ديني؛
 .7مباني فقهي و حقوقي مردمساالری ديني؛
 .8نسبت میان شرع و قانون در نظام مردمساالر ديني؛
 .9شورا و مردم ساالری ديني؛
 .11مردمساالری ديني و شبهات فلسفي و كالمي؛
 .11مردمساالری ديني و شبهات فقهي و حقوقي؛
 .12حق انتقاد ،اعتراض و مخالفت و حدود آنها در نظام مردمساالر ديني؛
 .13حدود آزادی در نظام مردمساالر ديني؛
 .14جايگاه مردم ساالری ديني در روند تحقق تمدن اسالمي؛
 .15مطالعه خألهای نظری موجود در نظريه پردازيهای مردم ساالری ديني؛
 .16مباني نظری لیبرال دموكراسي و نقد آنها؛
 .17بررسي نظريه پردازيهای مردمساالری ديني در مراكز مطالعاتي غرب؛
 .18سرمايه اجتماعي ،تداوم و كارآمدی نظام مردم ساالر ديني؛
 .19الگوی اقتصاد مقاومتي در نظام مردمساالر ديني؛
محور دوم :مباحث کاربردی
 -1آسیب شناسي مردم ساالری ديني در جمهوری اسالمي ايران؛
 -2مردم ساالری در سیره عملي نبوی و علوی؛
 -3الزامات عملي تحقق نظام مردمساالری ديني؛
 -4جايگاه رهبری در نظام مردمساالری ديني؛
 -5شیوهها و روشهای حل منازعه در نظام مردمساالری ديني؛

 -6تشکلهای سیاسي و سازمانهای مردم نهاد در نظام مردمساالری ديني؛
 -7نظام اداری و شاخصهای آن در نظام مردمساالری ديني؛
 -8مردم ساالری ديني و كارآمدی نظام سیاسي؛
 -9مردم ساالری ديني و اقلیتهای ديني و مذهبي در نظام جمهوری اسالمي ايران؛
 -11مردم ساالری ديني و الگوی اسالمي ايراني پیشرفت؛
 -11عدالت اجتماعي در نظام مردم ساالری ديني؛
 -12امنیت در نظام مردم ساالری ديني؛
 -13هويت ،همبستگي و منافع ملي در نظام مردم ساالری ديني؛
 -14انتخابات و شاخصهای آن در نظام مردم ساالری ديني ؛
 -15آسیب شناسي فرهنگي اجتماعي تحقق مردم ساالری ديني در ايران؛
 -16رسانهها و افکار عمومي در نظام مردمساالری ديني؛
 -17بررسي تجربه مردمساالری ديني در جمهوری اسالمي ايران؛
 -18چالشهای عملي فراروی نظام مردم ساالری ديني؛
 -19شیوههای اعمال نظارت و اعمال آن در نظام مردمساالری ديني؛
 -21آسیبشناسي تعامل كانونهای قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسالمي؛
 -21مردمساالری ديني و قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران؛
 -22راهکارهای مقابله با نفوذ و مداخله بیگانگان در نظام مردمساالری ديني؛
 -23زمینه های تحقق و امکان سنجي مردم ساالری ديني در جهان اسالم؛
 -24بررسي میزان كارآمدی دو نظام پارلماني و رياستي در ايران از منظر مردمساالری ديني ؛
 -25غرب و ترويج دموكراسي لیبرال در جهان اسالم؛
 -26نقد عملکرد نظامهای لیبرال دموكراسي بر مبنای خودشان؛
 -27بررسي و نقد وضعیت آزادی بیان در نظامهای لیبرال دموكراتیك؛

 -28بررسي و نقد وضعیت آزادی احزاب در نظامهای لیبرال دموكراتیك؛
 -29بررسي و نقد نظام انتخاباتي نظامهای لیبرال دموكراتیك؛
 -31چالشها و فرصتهای مردمساالری ديني در جهان اسالم؛
 -31مردمساالری ديني و جنبش های فکری و سیاسي در جهان اسالم؛

محور سوم :مباحث تطبیقی( :دیدگاهها ،نظریات ،الگوها و نظامها)
 -1مردمساالری ديني در آرای متفکران اديان توحیدی؛
 -2خوانشهای مختلف از مردمساالری ديني؛
 -3مردم ساالری ديني و نظريه های دولت در اسالم؛
 -4مردم ساالری ديني و نظريه واليت فقیه؛
 -5بازتاب الگوی مردمساالری ديني در ايران بر بیداری اسالمي؛
 -6مردمساالری ديني از ديدگاه مذاهب مختلف اسالمي؛
 -7مردمساالری ديني در انديشه متفکران اسالمي معاصر؛
 -8مطالعه تطبیقي مردمساالری ديني در آرای كالمي و فقهي اهل سنت؛
 -9مطالعه تطبیقي مردمساالری ديني در آرای كالمي و فقهي شیعه؛
 -11مقايسه الگوی مردم ساالری ديني با الگوهای بديل؛
 -11مقايسه مباني نظری مردمساالری ديني با لیبرال دموكراسي؛
 -12بررسي مقايسه ای نظام انتخاباتي ايران با ديگر كشورها؛
«بر اساس مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به مقاالت پذيرفته شده در اين همايش ،درجه علمی -پژوهشی اعطا ميشود»

تهران :بزرگراه شهید چمران ،اوين ،دانشگاه شهید بهشتي ،دانشکده الهیات و اديان
121- 22431998
1912 7879619

@mardom_salari
mardomsalari@sbu.ac.ir

