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 سمپوزیوم علمی  

 «اکنون، ما و شریعتی»
 شرایط  امکان یک پارادایمنوشریعتی: 

 1931ماه آذر 2و  1 زمان: / دانشگاه تربیت مدرس مکان:

 «اولروز »
 

 
 

 (آرمان ذاکری مدیر پنل:) های چندگانهو هویت "دیگری"، "خود"پنل اول: 
 عنوان سخنران زمان

 بازیابی جامعه ایرانیشریعتی و  محمدجواد غالمرضا کاشی 22/3ـ  45/3

 شریعتی: اندیشیدن در مرز سه فرهنگ مجتبی امیری 15/12-52/3

 گراییفراسوی  همه شمولی و خاص حسین مصباحیان 45/12-22/12
 

 (سوسن شریعتی مدیر پنل:) خواهیو دموکراسی آزادیپنل دوم:
 عنوان سخنران زمان

 سمیبرالیو لئزا در عصر ندرون ی اجتماع یدموکراس:  ضرورت یعتیما و شر مجتبی مهدوی 15/11-52/12

 امکان و امتناع بازآفرینی  منطق و کنش دیالوژیک شریعتی: هادی خانیکی 45/11-22/11

 لکتیک در اندیشه شریعتی؟پلی فرید خاتمی 15/12-52/11

 فراغت  45/19-22/12
 

 (علی قاسمی مدیر پنل:) بخشعرفانِ رهایی: سومپنل 

 عنوان سخنران زمان

 شریعتی و الهیات آزادی بخش حبیب اهلل پیمان 25/14-22/14

 بخش؛ اندیشه مرکزی جریان نوشریعتیعرفان رهایی امیر رضایی 55/14-92/14

 عرفان مدنی و رهایی بخش در اندیشه شریعتی عباس منوچهری 25/15-22/15
 

 

 
 

 (امیر رضایی مدیر پنل:) اصالحِ دینیپنل چهارم: 

 / اعالم برنامهتالوت قرآن مجید  42/8-92/8

22/3-42/8 
فکری  سمپوزیوم توسط دبیر علمی)جناب آقای دکتر عباس منوچهری(  -های تاریخیتبیین  ضرورت

 آقای عرفان اکبرآبادی(سخنرانی دبیر انجمن اسالمی دانشجویان پیشرو )جناب 

 سوسن شریعتی سخنران افتتاحیه: 15/3-22/3

 عنوان سخنران زمان

 انتقادی با روحانیت ها و غایات مواجههریشه حسن محدثی 55/15-92/15

 آشتی خدا و انسان در اندیشه شریعتی علی اکبر احمدی 25/11-22/11

 شناختی شریعتی از روحانیت در تشیعابعاد نظری و عملی  تحلیل جامعه کمال رضوی 55/11-92/11
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 (عباس منوچهری: میزگرد مدیر) آینده تفکرِ میزگرد روز اول:
 

 با حضور:
 

 احسان شریعتی  رضا داوری اردکانی  بیژن عبدالکریمی 
 

 

 «روز دوم»  
 

 (حسین مصباحیان مدیر پنل:) تحول دوران: پنجمپنل 
 عنوان سخنران زمان

 خویشتنی دیگر برای انترناسیونالیسمی دیگر سوسن شریعتی 22/3ـ  45/3

 سادگی گذشتیم؟ )تأملی در شریعتی(آیا از شریعتی به فراستخواه مقصود 15/12-52/3

 های عصریاندیشه شریعتی و چالش علی قاسمی 45/12-22/12
 

 

 

 (سارا شریعتی مدیر پنل:) بازسازیِ سوسیالیسم و نقد نئولیبرالیسم: ششمپنل 
 عنوان سخنران زمان

 نئولیبرالیسمشریعتی و عبور از  یوسف اباذری 15/11-52/12

 شریعتی و پاسخ به آینده حسین راغفر 45/11-22/11

 مثابه پروژه اجتماعی سوسیالیسم اخالقی شریعتی به آرمان ذاکری 15/12-52/11

 فراغت                                                               45/19-22/12
 

 
 

 (حسین راغفر مدیر پنل:) امر اجتماعی: هفتمپنل 

 

 (آیدین ابراهیمی مدیر پنل:) بنیادگرایی، اسالمیسم و پسااسالمیسم: هشتمپنل 
 

 

 (اشیمحمدجواد غالمرضا ک: میزگردمدیر ) شرایط امکان یک پارادایمِ بدیل نوشریعتی:میزگرد اختتامیه:  
 

 با حضور:
 

 

 هاشم آقاجری  مجتبی مهدوی   مصباحیانحسین  احسان شریعتی 

 

 عنوان سخنران زمان

 انقالب، تحول جامعه و انحالل امر اجتماعی محمدامین قانعی راد 25/14-22/14

 یک فرم اجتماعی مثابه بهشریعتی  آیدین ابراهیمی 55/14-92/14

 عنوان سخنران زمان

 اصالح دینی، بدیلی در برابر بنیادگرایی سارا شریعتی 25/15-22/15

 شریعتی و نقد بنیادگرایی هاشم آقاجری 55/15-92/15


