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 مقدمه

 ،  انسان روحی هایبحران حل در بشری  هایمکتب ناکامی دلیل هب را  حاضر عصر
 ن، آ دنمان و فرهنگی سیاسی، اخالقی، ،فکری  هایبحران. اندنامیده معنا بحران   عصر

 اینسخه یافتن برای او امانبی و پیگیر هایتالش  که است فراگرفته چنان را  بشر زندگی
 .دارد  ادامه همچنان ، سعادت به نیل برای فزا اجان

 ،الهی تعالیم از مندیبهره  با که- را  اسالم  بخشحیات آیین به اقبال ، وضعی چنین
 برای متعالی ایبرنامه و کندمی هائرا معنوی و دنیوی مسائل حل برای اصیل هاییآموزه 

 تا ؛است کرده چندان دو مختلف جوامع میان در -دارد می عرضه بشر ابدی سعادت
 همین گاه و افزایش یافته ادیان دیگر به این دین در مقایسه با گرایش سرعت که آنجا

    .است شده مسلمانان و اسالم  با مقابله برای بیشتر دشمنی موجب مسئله

 رغمعلی که دارد وجود مختلفی هایمذهب نیز اسالمی جوامع در ، مهه نیا با
 افراطی هایمکتب از .هستند خود به خاص هایآموزه  دارای اما ، فراوان هایاشتراک
 سکوالر،  و قومی هایگرایش و معتدل هایاندیشه تا گرفته تکفیری  هایجریان همانند

 با هاقرائت این از برخی که کنندمی هئارا  اسالم  از گوناگونی هایقرائت یک هر
 و هراسیاسالم  رشد ساززمینه خود و نداتعارض در کامالا  اسالم ارزشمند هایآموزه 
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 .هستند ستیزیاسالم

 یعنی اساسی رکن دو بر تکیه با ،است بیتاهل مدرسه آن خاستگاه که شیعه
 شده ریحتص نآ به ثقلین حدیث در که بیتاهل وپیامبراکرم  سنت و قرآن

 ، متکّثر جهان این در که است باور این بر سلیم،  عقل از مندیبهره  با نیز و است
بی دارعهده  سوی به بشر راهبری  برای کارآمد و هماهنگ ایبرنامه و استوار چارچو

 .است سعادت
 و عام  طور به علمی مراکز با شیعه مندانهاندیش محدود ارتباط علت به میان این در
 گفتمان مشارکت و حضور سهم خاص،  طور به اسالم  جهان پژوهشی و میلع مراکز
ه اندیش شدن رنگکم موجب وضعی چنین و نبوده مطلوب  حد در امامیهه شیع اصیل
 .است شده جهان فرهنگی و علمی محافل در بیتاهل بخشحیات

 یجهان هجامع هایظرفیت بتواند که دقیقی اطالعات و آمار هنوز ، دیگر یسو از
 عصر در شیعه واقعی وضع بازنمای و آورد  گرد  روزآمد و دقیق صورت  به را  عهشی

 را الزم دقت و بینی باریک موجود اطالعات و آمارها و ندارد وجود باشد، حاضر
 و مرکزها افزاییهم و گراییهم قدرت  که است شده سبب وضعی چنین. ندارند
 .یابد افزایش ایجزیره  و موازی یهاتفعالی مقابل،  در و فتهیا کاهش شیعی هایکانون

گاه یا تندرو هایگروه که نمایدمی ترحساس هنگامی نکته این   قرآن  اصیل معارف از ناآ
 و دیگران تحریک سبب ناشایست،  اقدامات و ایرسانه و پررنگ حضور با گاه ، سنت و
  جوامع  در نشیعیا بیشتر انزوای بر و شده هاملّیت و اقوام  سایر شئون در دخالت یا

 . کنندمی کمک دیگر

 در مناسب ارائه عدم علت به ارزشمند،  معارف بودن دارا  رغمعلی شیعه گفتمان
ین  هایقالب در ییبازآرا  نیازمند ،دیگر فرهنگی و فکری هایجریان با رقابته صحن  نو

 به مخالفان تا دهش سبب رنگکم حضور این. است معاصر جهان هاینیاز با همگام  و
 به  ، روزآمد هایقالب در محتواه عرض  و المللبین  مخاطب هایسلیقه با اییآشن دلیل
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 که  چنان آن تشیعه چهر ، نتیجه در و دنیرگ دست به  را  تشیع معرفی مرجعیت تدریج
 .نشود تقلمن شیعه غیر مخاطبان به ، است شایسته و بایسته

یکرد  با که کندمی تالش  البیان ۀموسس سان بدین  از گیری ره هب با و علمی رو
 ۀ زمین بیتاهل مکتب روشمند و روشن معرفی با ، ایرسانه و فرهنگی ابزارهای

 ، موسسه این. سازد  فراهم را  ومذاهب ادیان ،مکاتب سایر با بیشتر شناخت و گووگفت
َن » که رضا امام فرمایش دادن قرار سرلوحه با ُموا َمَحاس  اَس َلْو َعل  نَّ النَّ َنا  إ  َکاَلم 

 ،اخالقی ، فکری ابعاد ۀهم دربیتاهل معارف دقیق و درست ۀعرض  ، 1«ُعوَنابَ اَلتَّ 
 .داندمی سنت و قرآن گرانسنگ مکتب معرفی راه تنها را  اجتماعی و سیاسی ، حقوقی

 موریتأم

 مکتب اصیل هایمایه درون و حقیقت به اعتقاد با« والتأصیل للتواصل البیان» هسسؤم
یژههب شناسیشیعه ثاحبم معرفی هدف با و بیتاهل  شدکومی ، شیعیان غیر به و
 اساس رب ،شیعه عالمان نگاهه دریچ از را  بیتاهل معرفتیه منظوم زوایای و ابعاد

 و مرکزها با گسترده تعامل ضمن و ندک ارائه جهانی هایقالب در و روز نیازهای
 .دزاهتمام ور معارف این از مشترک  فهم منظور به ، شیعی غیر هایگروه

 راهبردها

 هایحوزه  در بیتاهل مکتب عملی و معرفتیه منظوم مندنظام  و دقیق ارائه. 1
ین هایقالب در و مختلف  دنیای هایمسئله به ناظر و جهانی علمی متداول و نو
 ؛معاصر

 هارائ طریق از شناسیشیعهه حوز در آموزشی و پژوهشی متنوع نیازهای به پاسخ. 2
 ؛فرهنگی خدمات

 منطق اساس بر دنیا شیعی غیر هایهسسؤم و اکزمر با گسترده همکاری و لتعام. 3

 
 .کردندمی پیدا  گرایش ما به گمانبی بدانند، را  ما سخن هاییزیبای مردم اگر . 1
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 ؛ایحرفه و اخالقی  موازین رعایت و علمی گویوگفت

 ،اکزمر میان ایشبکه ارتباط ایجاد و اطالعات ساماندهی شناسایی، . 4
 و ها برنامه طراحی و یجهان و ایمنطقه مقیاس در شیعی هایفعالیت و هاشخصیت

 ؛مشترک  داماتاق

 و مدتمیان  اندازیچشم بنای منظور هب شناسیشیعه مطالعات پژوهیآینده .5
 هوشمندانه انتخاب توانایی و روزآمد هایتصمیم برای مشاوره  هدف با و بلندمدت

 .فردا مطلوب  دنیای به بخشیدن شکل و طیشرا  با متناسب

  سسهؤم هایمعاونت معرفی

  علمی معاونت. 1
ینو  تحقیق ، ونتمعا ینا ترسال کادم یآثار علم تدو در ابعاد  یعهش یدر معرف  یکو آ

 وظائف  یگراز د. باشدیالملل مینمخاطبان ب یترجمه برا  یا یفلأگوناگون بصورت ت
و  یفرهنگ ی، شبهات علم یناشاره نمود:  رصد و نقد مهمتر یرتوان به موارد زی آن م

 ،اهداف با همسو پژوهشی هایوژهپر از حمایت و مدیریت ،یعدر حوزه تش یاجتماع
 ، هاهمایش یطراح ، کشور ازخارج  ینمحقق یبرا یمطالعات یهافرصت یجادا

 .... و یپژوهیعهس مرتبط با شودر هاییکرسها و نشست

 المللبین هایهمکاری معاونت. 2

 فرهنگی و علمی هایشخصیت ، مجامع ، سساتؤم شناسایی ،معاونت این رسالت
 دقیق  معرفی نیز و جانبه دو علمی ارتباط برقراری منظور به آنان با مکاریه و وهپژشیعه

 . باشدمی مخاطبین به شیعه مندنظام  و
 و ها نشست  رصد  ، تشیع  با  مرتبط  سیاسی  و  فرهنگی  ، علمی  رویدادهای  و  اخبار  رصد 

 الکترونیک و مکتوب  ۀعرض  و معرفی ، المللبین عرصه در مرتبط علمی هایهمایش
یی و دهیسامان وه سسؤم فرهنگی و میعل ثارآ  مخاطبین  و مردمی ارتباطات پاسخگو
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 .باشدمی معاونت این وظائف از

 معاونت رسانه  . 3
و  یازشده مطابق ن یدتول یمحتواها ۀو به روز جهت عرض  یننو یهاقالب ۀارائ

 قالب  دررسالت  این که باشدمی  معاونت این  مسئولیت مهمتریندرخواست مخاطبان 
 ایجاد  نیز و فرهنگی و علمی تشیع ۀعرص  در ایرسانه یهابرنامه پخش و ولیدت

 .گرددمی پیگیری  پژوهی شیعه یتبا محور یمجاز یهاو گروه یرسم اتصفح

  یبانیو پشت یزیربرنامه معاونت. 4

کمک  به منظورها معاونت یرسا یو هماهنگ ینگر با همفکریندهجامع و آ یزیربرنامه
 از  ،هامعاونت یهابرنامه یهاز کل یو اجرائ یمال یبانیپشت یزآنها و ن یاسن اجربه ح

 .باشدمی معاونت این وظائف

 2هابرنامه
 شیعی معارف موسوعه. 1

یکرد  با شده بندیطبقه و آسان هایکتاب مجموعه لیفأت  منظور  به توصیفی-یتبیین رو
 به ناظر و مختلف هایه حوز در شیعه معارف و فرهنگ با شیعه غیر مخاطبان آشنایی
یت و هامسئله نیازها،  . موجود هایاولو

 شناسی شیعه مرجع منابع. 2

ین و تنظیم  دسترس  در و مرجع منابع قالب در شناسیشیعه اطالعات و هادانش تدو
 .جهانی سطح در نخبگان برای آنها قراردادن

  شناسیشیعه ۀحوز در محور مخاطب آثار. 3

ین  معرفی برای متفاوت  ّنیس   اقشار و مختلف فکری  هایگرایش  به توجه با آثار تدو
 .مختلف ومذاهب ادیان در شیعی غیر هایگروه به شیعه بهتر

 
 .هستند عملیاتی پیوست دارای هابرنامه این از یک هر . 1
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 شیعه آمار و اطالعات جامع بانک. 4

 ، مرکزها ، هاهمؤسس ها، شخصیت آمار و اطالعات روزآمد و دقیق پردازش و گردآوری
 در  اطالعاتی جامع سامانه یک قالب در که تشیع حوزه  در آن رینظا و آثار ، اههمایش

 . گرفت خواهد قرار هاشخصیت و هاهسسؤم اختیار

 شناسیشیعه آموزشی هایدوره. 5

 مختلف و متنوع موضوعات در آموزشی هایدوره  گذاریاشتراک به یا برگزاری
 ،فرهنگی ، علمی گوناگون ابعاد معرفی و شیعی غیر مخاطبان برای شناسیشیعه

 .شیعه سیاسی و یاجتماع

 تخصصی سمینارهای و علمی هاینشست. 6

 و شفاف یهاگووگفت قالب در تخصصی سمینارهای و علمی هاینشست برگزاری
 برای تالش و متقابل درک  ، شیعی معارف تبیین منظور به دیگر هایگروه  با محترمانه

 .تیتبلیغا و ایرسانه اهداف از پرهیز با انگیزاختالف مسائل حل

 شیعی درون هاینشست .7

 معرفتی و فرهنگی هایکاستی و هاآسیب شناسایی منظور به هایینشست برگزاری
گاهی و شیعی هایشخصیت و مرکزها بین افزاییهم و شیعهه جامع  و هافعالیت از آ

 .جهانی و ایمنطقه مقیاس ود در یکدیگر هایظرفیت از برداریبهره 
 یفرهنگ و پژوهشی خدمات. 8

 در  پژوهانشیعه و شیعه شناخت مندانعالقه به فرهنگی و پژوهشی متنوع خدمات هارائ
 موضوعات  در نامهپایان و مقاله کتاب،  تألیف برای مشاور ، سخنران معرفی قالب

 ، مشاوره  ،هاکتاب موضوعی بندیدسته با پژوهیشیعه تخصصیه کتابخان ، مرتبط
 و دانشگاهی هایفرصت معرفی ،ناسیششیعه موضوعات در مطالعاتی سیره عرض 

 .... و شناسیشیعه حوزوی
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 سسهؤم ساختار
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 عناوین موسوعه اعتقادی شیعه
 زندگی سبک 16 شیعه تاریخ و هویت 1
 خانواده 17 اسالمی تمدن و شیعه 2
 زن 18 (ژئوپولیتیک شیعه)سیاسی  جغرافیای 3
 شرب حقوق 19 شیعه اعتقادنامه 4
 دوستانه بشر حقوق 20 کریم قران 5
 سیاسی گفتمان 21 حدیث() سنت 6
 شیعه اقتصادی نظام 22 عقل 7
 تربیت و تعلیم نظام 23 امامت 8
 شیعه هنر 24 اکرم پیامبر 9

 عامه فرهنگ 25 بیت اهل 10
 عاشورا 26 علی امام 11
 شیعه هایفرقه 27 مهدی امام 12
 شیعه هایتدول 28 فقه 13
 شیعی هایآیین 29 اخالق 14
 عامه فرهنگ 30 معنویت و عرفان 15

 
 


