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 مشروع لتعارفوا
  حنو جسر معريف بني الشرق والغرب

 

 

ني ممشروٌع تعاُريٌف وَمْعريٌف يوفّر أرضيًة ِعلميًة وثقافيًة للتبليغ واحلوار وتبادل وجهات النظر بني علماء الدين والفكر وعموم املهت
 ابلشؤون الدينية من خمتلف األداين والطوائف واملدارس الفكرية وعلى خمتلف املستوايت.

 وآمن. مستقبل إنساين واع   ة عاملية ختدم الفطرة اإلنسانية تساهم يف بناءحنو رؤية فكري

الفكر يف  علماء األداين ورجالات بني خالل التعارف واللقاء السعي يف كشف قواعد وإجياد منطلقات فكرية مشرتكة تعّزز من
احلوزات العلمية املباركة يف الشرق ودوائر البحث العلمي واملعريف يف الغرب، من أجل اإلنطالق خلدمة املصاحل العليا للفكر 

كرامة اإلنسان   فع منرفة وتر املع اإلنساين املالئم لفطرته النابعة من التوحيد اإلهلي، مبا حيقق ثقافة سليمة شاملة ُتسهم يف تعزيز
 حتقيق أمنه على النطاق العاملي.تساعد على و 

ية والعصبية كما يالحظ أتون الطائفيف دوائر العلم واملعرفة يف الوالايت املتحدة بعيد عن معريف مفتوح  مناخ   رُ ف   تَ وَ  (1
 .مثاًل أو غريها  أحياانً يف بعض بلدان أورواب القدمية

فكر انصح وخملص، وعلماء انصحني وخملصني يف العاَلَمني مبا يشجع على إجياد مناخ فكري عاملي  وجودمالحظة  (2
 مشرتك.
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غياب مستوى العالقة املطلوبة بني هذين القطبني البارزين يف العاََل، ما سّبب جهاًل نسبيًا مبعرفة اآلخر من حيث  (3
فتقد ن منها، والوسائل اليت يستخدموهنا. وبذلك ااملبادئ اليت يعتمدون عليها، واألسس الفكرية اليت ينطلقو 

الطرفان كماً هائالً وخمزوانً وسيعاً من املعارف واملفاهيم واألدبيات اليت ميكن أن تكون قاعدة مشرتكة لتحقيق مصاحل 
 عليا.

جه. وهو و معرفة نسبية وخجولة بني الطرفني مقتصرة على احلرب والدواة غالبًا دون اللقاءات واحلوارات وجهًا ل (4
 .أحياانً  بدوره وّفر جمااًل غري سليم مللئ حاجة املعرفة ابآلخر فأتت من غري أهلها وأبسوء حاالهتا

على طول اخلط، ومبختلف البقاع، مبراكز العلم والروح والدين. إذ غالبًا ما   مالحظة أتثّر أصحاب القرار العاملي (5
 .ن تقاطعوا معهم يف كثري من املبادئ واملفاهيمحىت وإ كرية إسقاطاهتا على الوالةكان للجهات الروحية والف

ضرورة التواصل والتحاور مع املؤمنني الذين تواجههم حتدايت العيش املشرتك اليت تفرض عليهم حوارات العقيدة  (6
واملعرفة مراجعة اجلهات الشرعية والعلمية لعرض ما تبتلي به اجملتمعات اإلسالمية املتعايشة مع اآلخرين على 

 لصعيد النظري والعملي.ا

 

حتقيق واحد من أهم أهداف الرسالة السماوية وذلك بتقدمي وعرض اإلسالم بوجهه احلقيقي السمح وأنه رمحة  (1
 للعاملني، وليس أجندة وقتية لفئة حمصورة بزمان ومكان حمّدَدين.

عية الكونية املعرفية فريق بني النظرة الشيتعريف دوائر العلم واملعرفة العاملية ابلفكر الشيعي األصيل للتمييز والت (2
)احلوزة( اليت من شأهنا جلب اإلستقرار، وبني احلالة الشيعية العابرة ك   )احلمدانية( )الفاطمية( )الصفوية( 

 )املزيدية(.... اليت من غالباً ما توّصف ابإلستنفار.
واملعاهد  سمح وتقوي موقعية احلوزات العلميةحتقيق حتالفات علمية وأكادميية عاملية تساعد على نشر اإلسالم ال (3

 واملراكز العلمية الشيعية عاملياً فضاًل عن قوهتا الذاتية والروحية العتيدة.
 حتقيق ثقافة وعي سليم عام، وأمن واستقرار عاملَيني، ما ميّهد اىل عاََل عدل وقسط أفضل وأضمن لسعادة البشرية. (4

حوار الكتف والدواة، والقرطاس والقلم، يف أغلب حاالته ال زال حمدوداً يف حدود املعرفة العامة ليس ىل أن تتجه القناعة حالياً إ
إال. بينما يتعزز مبدأ اللقاءات واحلوارات وجهًا لوجه يومًا بعد آخر ويثبت فاعليته من دون شك. ذلك أن اللقاءات توفر جماالً 
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ن ء، وتتجلى وتنكشف فيها كثري من الغوامض وما بني السطور مبا يشكل ويكوّ خصبًا مبمارسة السماحة اليت يتحلى هبا العلما
دفئًا وقراًب ينعكس من خالل فهم وتفّهم اآلخر إىل نتائج إجيابية حتوِّل يف أسوأ حاالهتا املخالَف إىل حمايد غري سليب إن َل يكن 

 إجيابياً أو ُمقرَّابً.

 ات العلمية من أساتذة وحمققني ومفكرين، وإجياد وتوفري أجواء مالئمة ملثل تلكلذا، تُبذل جهود كبرية الستضافة وجوه احلوز 
اللقاءات ولتحقيق األهداف املرجوة. عسى أن ينال هذا اجلهد توفيقاً وتسديداً من هللا تعاىل، ورعاية من صاحب العصر والزمان 

 عاوانً من كل من يهمه األمر.عليه السالم، ومباركة وإرشاداً من نيابته مد هللا ظلهم، واستجابة وت

ادل ىل حواضر العلم يف الشرق أيضاً. وبدرجة أخرى إجياد عالقات علمية للتبإكما يُرجتى أن تتوفر فرصة لزايرة علماء غربيني 
أعلى  يع. بل وبدرجة ىل ستة أسابإالثقايف واملعريف إبيفاد وانتداب عدد من الطلبة للمكوث يف مراكز العلم لفرتات من أسبوعني 

كتَ َبّّن تكاليف ِمَنح دراسية لشباب واعدين متّكنهم من حتصيل اختصاصات عليا يف اجلامعات الغربية اليت تفتقر كليات اإلهليات 
. طرفنيومذاهب أخرى ال ختلوا من مت أتباع دايانتمن املذهب اإلمامي فيلجؤون إىل اإلعتماد على واملعارف فيها اىل مّدرسني 

 ناء ُكْرسي شرف جامعي لشخصيات علمية شيعية، ميكن من خالهلا حتقيق الكثري.وبدرجة طموحة، اقت

هناك الكثري من ميادين العلم واملواضيع الفكرية املطروحة للبحث والنقاش وبشدة، وما يشار إليه هنا هو على حنو 
 املثال وليس احلصر:

أهنا من هل البيت عليهم السالم، يف قبال حركة اإلحلاد العاملية. و نظرية املعرفة والرؤية الكونية اإلهلية وفق مدرسة أ (1
 املشرتكات مع توجهات الروحانيني املسيحني وغريهم من املوحدين.

ا ىل الكون، والبشرية، وحتقيق العدل والسلم العامليني، وإسهاماهتعام، إرؤية حوزة النجف األشرف منذ أكثر من ألف  (2
 الظروف.عرب التأريخ ويف أحلك 

 إبراز جوانب قصوى وابختصار عن مظلومية التشيع وحوزة النجف األشرف. (3
مناشئ التطرف الديّن عمومًا، واإلسالمي خصوصاً )الوهايب / اخلوارج(، وسبل تقليصه اىل أبعد احلدود من خالل  (4

 ضرورة التعاطي مع الفكر الشيعي السليم.
بال دخل البشرية ))يف دين هللا أفواجاً(( فيها عرب تكامل العقول و املهدوية، بني ثورة قمعية اىل حركة إصالحية تُ  (5

 إكراه يف الدين. واهنا حلقة من حلقات التكامل الكوين خلالفة اإلنسان على وجه األرض.
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ات واألحباث. سلكن أمهها ما تتمركز يف مراكز العلم والدرا ووسيع للولوج والدخول إىل ساحات الفكر والبحث، هناك جمال رحب
 وهي تتمثل يف:

  :الشرق 
o .احلوزات العلمية الرئيسية الكربى كحاضرة النجف األشرف العريقة 
o  بعض اجلامعات أو الكليات التابعة للجامعات املهتمة ابلعلوم اإلنسانية والشريعة والقانون وما

 شابه.
 :الغرب 

o  األكادميية احلوزات العلمية( مثل حوزة هارتفوردHartford Seminary)  ،بوالية ماساشوست
ومعهد دراسة األداين يف أوبرلني بوالية أوهايو ويرجع أتريخ كل منهما اىل أكثر من سبعني عاماً. 

ن مراكز مومثل هذه املراكز هي حمدودة جداً، وهي خالية من الوجود الشيعي، ومفتوحة. وغريها 
جونز هوبكنز، وقسم الدراسات  ( التابع جلامعةSAISالبحث العليا املتخصص كمركز سايس )

 كثري.االسالمية يف جامعة جورج واشنطن، وغريها  
o  كليات اإلهليات والشريعة والقانون، وأقسام الدراسات والبحوث الشرق أوسطية، التابعة

وزعة على وغري ذلك. وهي مت كاثوليك يونيفرسييتجلامعات مهمة مثل هارفرد وبرنسنت وييل و 
 أغلب الوالايت.

o  وهي  . تشكل عمد قناعات أصحاب القرار العامليالدراسات واألحباث اإلسرتاتيجية اليتمراكز
غالبًا ما تكون مستقلة وإن كانت تتأثر أحيااًن بتوجهات إداراهتا، وهي األخرى اليت تتأثر 

كثر وقد يتجاوز عددها إىل أ ابآلخرين أيضًا. وهي غالبًا تتمركز يف وأطراف العاصمة واشنطن
مركز، أمثال راند، وسايس، ونِد، ومعهد السالم، ومعهد واشنطن، ومعهد دراسات  ثالمثاءة

  .الشرق األدىن، ومعهد ِدل كارنغي، وغري ذلك


