بگفتگوی بين اديان در اواخر دھه  1950توسط گروه کوچکی
از بينندگان  ،از جمله مارتين بوبر و ديگران در اسرائيل
برقرار شد .بيش از چھل سال بعد  ،ديديم که با وجود چندين
دھه فعاليت ھای ستيز بين مذھبی  ،فقط دايره ای بسيار محدود
از افراد به طور جدی درگير گفتگو بودند .نياز به فوريت برای
تکميل تالشھای بين دينی موجود  ،برای جلب تعداد بيشتر افراد
در حلقه گفتگوی بين اديان و اجرای گسترده مدلھای برخورد
تعاملی وجود دارد که می تواند تغيير واقعی و پايدار در چشم
انداز شرکت کنندگان داشته باشد .با توجه به موارد ذکر شده در
باال  ،گروھی از فعاالن دينی طوالنی مدت در تابستان سال
 ، 2001انجمن برخورد بين اديان ) (IEAتشکيل شده است.
چشم انداز ما جامعه ای است که در آن ديگری بودن ديگران نه
تنھا تحمل می شود بلکه واقعا ً درک و احترام می گذاردIEA .
توسط اصول و اھداف اساسی زير ھدايت می شود :نمايندگی
برابر تمام ايمان ھا؛ برابری جنسھا .دسترسی به افراد از کليه
اديان  ،گروھھای سنی  ،اقشار زندگی و سطوح جامعه.
دسترسی به افراد در طيف ھای مذھبی  -سکوالر و سياسی.
استخدام مداوم از طريق فعاالن متعھد؛ اجرای برنامه ھای
تعاملی که به طور مؤثر ديدگاه ھا و نگرش ھا را تغيير می دھد
 ،مانند سمينارھای طوالنی  ،گروھھای مطالعه مداوم .توسعه
مداوم مدلھای جديد برای برخورد موثر؛ ارزيابی مداوم ھمه
استراتژی ھا و برنامه ھا.
 IEAبه ترويج ھمزيستی واقعی و پايدار از طريق گفتگوی
تعاملی بيندينی اختصاص داده شده است .ما معتقديم که دين به
جای اينکه بتواند مشکل ايجاد کند  ،می تواند و بايد منبع راه حل
برای درگيری ھا در منطقه و پس از آن باشد .ما به ترکيب ھمه
سنت ھا در يک گروه تمايز نيافته ايمان نداريم  ،اما در تھيه
يک جدول که در آن ھمه می توانند با ايمنی و سھولت بنشينند ،
در حالی که کامالً کسانی ھستند که در مذاھب مربوط به خود
ھستند IEA .شامل بيش از  8000وابسته از اقشار مختلف
زندگی در سراسر اسرائيل است .عالوه بر اين  IEA ،با
ھمکاری ھفت سازمان فلسطينی در مقام اقتدار فلسطين کار می
کند .در خاورميانه  IEA ،به ھمراه سازمانھايی از مصر ،

ايران  ،اردن  ،لبنان  ،خودگردان فلسطين  ،تونس و ترکيه نقش
مھمی در مجمع ابراھيمی خاورميانه ايفا می کند.
برخی از پروژه ھای فعلی ما عبارتند از:

•عقب نشينی
آخر ھفته:
حدود ھشتاد نفر
از شرکت
کنندگان  ،در
زمينه متنوع
مذھبی  ،به مدت
دو تا سه روز از برخورد شديد و صميمی با يکديگر دور ھم
جمع می شوند .آنھا بيشتر وقت خود را در گروه ھای کوچک
می گذرانند  ،جايی که ھر يک از آنھا مجبور به نمايش و شنيدن
نظرات در مورد جنبه ھای مذھبی موضوعات  -جلوگيری از
مباحث سياسی تفرقه افکنانه .از طريق آن تعامل فشرده و
صميمی  ،آنھا به معنای بسيار عميقی با يکديگر مالقات می
کنند و بدين ترتيب ياد می گيرند که ديگری بودن ديگران را
درک و احترام بگذارند .عقب نشينی ھا به منظور ايجاد احساس
جامعه مشترک و تشويق فعاليت ھای پيگيری که تضمين کننده
استمرار و پايداری است  ،طراحی شده اند.
• برخوردھای بين اديان
ھر بار که اين جلسات معموالً به يک موضوع اختصاص داده
می شود  ،معموالً با يک سخنرانی کوتاه و پس از آن  ،مطالعه
مشترک و بحث در
مورد اعتقادات  ،شيوه
ھا و متون مقدس سنت
ھای مربوطه  ،باز می
شوند .مطالعه بين اديان
به عنوان وسيله ای
برای درک  ،پذيرش و

احترام از طرف ديگر و به عنوان راھی برای تعميق آگاھی از
دين خود مورد استفاده قرار می گيرد .بيشتر جلسات در
چارچوب کار دھھا گروه در حال انجام برای رويارويی بين
اديان در سراسر کشور  -از جليله باال تا ايالت برگزار می
شود .اين گروه ھا به مينی اجتماعاتی از ھمزيستی ھماھنگ
تبديل می شوند که به منحصر به فرد بودن ھر جامعه احترام
می گذارند .آنھا به عنوان الگويی برای جوامع بزرگتر عمل می
کنند و رشد می کنند تا روابط بين جمعی مورد نظر در آنھا
ايجاد شود.
• برخورد بين اديان زنان )(WIE

زنان مسلمان ،
مسيحی  ،دروزی و
يھودی مباحث مربوط
به زنان از ديدگاه
مذاھب مختلف را با
ھم مطالعه می کنند.
اين برخورد منبع
قدرت و توانمندسازی زنان است تا ارزشھا و مبارزات مشترک
خود را بشناسند WIE .با جلسات ماھانه  ،جشن ھا و ھمايش
ھای مذھبی مشترک  ،فضايی مقدس از اعتماد  ،ھماھنگی و
پشتيبانی را در مواقع دشوار ايجاد می کند

• برخورد بين اديان جوانان
 YIEمشابه  ، WIEبرای جوانان فعاليت می کند که به عنوان
فضايی برای
پويايی ويژه جوانان
و منبع
توانمندسازی آنھا
برای شرکت در
فرايندھای بين اديان
و کمک به ورودی

ويژه آنھا است .ما در حال حاضر گروه ھای در حال انجام را
در اورشليم و تل آويو برگزار می کنيم.
• گفتگو و جلسات اسرائيلی و فلسطينی
ما با ھمکاری
سازمانھای
فلسطينی  ،با
ھدف ايجاد
صلح پايدار
بين دو ملت
در سطح مردم
به مردم  ،جلسات و کنفرانس ھای متفاوتی را با ھمکاری
سازمان ھای فلسطينی برگزار می کنيم .از آنجا که ما يک
رويکرد بين دينی  ،غير سياسی را در پيش می گيريم  ،قادريم
افراد را از ھمه بخش ھای طيف سياسی در جوامع مربوطه
درگير پروسه کنيم و گفتگو و روابط عميق و پايدار بين آنھا
برقرار کنيم.
• مجمع ابراھيمی خاورميانه
مجمعی از مردم و گروھھای از سنتھای ابراھيمی در
خاورميانه برای حمايت از تفاھم بين فرھنگی و احترام متقابل
به عنوان ابزاری قدرتمند برای ايجاد صلح در خاورميانه.
کنفرانس ساالنه مسلمانان  ،يھوديان  ،مسيحيان و دروزی برای
تحکيم و برنامه ريزی کار مشترک برای حمايت از پذيرش و
ھمزيستی در جوامع محلی و بين آنھا و برنامه ريزی و ترويج
برنامه ھای منطقه ای ديگر برگزار می شود.

بيانيه ماموريت:
انجمن برخورد بين اديان از طريق مطالعه متقابل فرھنگی و
گفتگوی بين دينی به ترويج ھمزيستی واقعی و صلح انسانی در
سرزمين مقدس و خاورميانه اختصاص يافته است .ما معتقديم که به
جای اينکه عامل بروز مشکل باشد؛ دين می تواند و بايد منبع راه
حل برای درگيری ھايی باشد که در منطقه و خارج از آن وجود
دارد.
ما به ترکيب ھمه روايات در يک گروه تمايز نيافته ايم  ،اما در تھيه
يک جدول که در آن ھمه می توانند بيايند و در امنيت و آسايش
بنشينند  ،در حالی که کامالً کسانی ھستند که در مذاھب مربوط به
خود ھستند.
را پشتيبانی کنيد  IEAلطفا
• وابسته  /دوست  45دالر
• حمايت مالی )ذکر نام خود در گزارش ساالنه(  150دالر
• اھدا کننده )ليست در آغاز گزارش ساالنه(  500دالر
لطفا ً يک چک قابل پرداخت برای آن ارسال کنيد
"انجمن مؤسسه بين المللی"
 2خيابان ھاسورگ  ، P.O.Box 3814 ،اورشليم ، 91037
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بين اديان
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