وحدت امت اسالمی رویارویی تمدنها :بررسی موردی تصاویر فرضیه حج در
نگارگری
چکیده
فریضه حج ،در فرهنگ اسالمی ،نمادی از وحدت امت اسالمی است .با توجه به اهمیت آن در جوامع اسالمی و نزد
هنرمندان اسالمی در بسیاری از آثار هنری نمود یافته که بیشک یکی از آنها هنر نگارگری است .وحدت امت اسالمی
این است که همه مسلمانان با وجود دیدگاهها و سلیقههای متفاوت ،در برابر دشمنان مشترک یکدست و هماهنگ و
منسجم عمل کنند .وحدت به معنای کنار گذاشتن مذاهب و آرای آن و ایجاد مذهب جدید نیست .امروزه دشمنان
اسالم ،نه تنها مسلمانان ،بلکه اسالم و قرآن و آرمانهای ارزشمند اسالمی را نشانه گرفتهاند .در این میان برخی افراد
جاهل و متعصب با استناد به دالیلی بیاساس ،همبستگی امت پیامبر(ص) را برهم میزنند و از این طریق اسالمستیزان
را به اهدافشان نزدیک میکنند .امام موسی صدر ،یکی از شخصیتهایی است که مبانی وحد اسالمی را بررسی کرده
است .پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای به رشته تحریر درآمده است.
یافته های پژوهش حاکی از این است که فریضه حج یکی از جلوه گاه های وحدت اسالمیست و می تواند نمادی برای
معرفی تمدن اسالمی به دیگر تمدنها باشد.
اهداف پژوهش:
.1بررسی مبانی دینی (فقهی،کالمی و اخالقی) اصل وحدت در امت اسالمی با محوریت اندیشه امام موسی صدر.
.2بررسی وحدت اسالمی در فریضه حج در نگارگری.
سؤاالت پژوهش:
.1در اندیشه امام موسی صدر ،وحدت اسالمی چه جایگاهی دارد؟
.2مفهوم حج چه بازتابی در هنر نگارگری یافته است؟
کلیدواژه :مبانی دینی ،وحدت اسالمی ،امام موسی صدر ،حج ،نگارگری.

مقدمه
از دیدگاه قرآن ،ضررورت و اهمیت اتحاد ،از اسراسریترین مسرالل اجتماعی و دینی مسرلمانان اسرت .هدا واحد در سرایه
پرسرتش خدایی واحد ،هشردار قرآن به پیامد اختالا ،چنگ زدن به ریسرمان ایهی و… ،از بارزترین موارد تأکید قرآن
بر وحدت اسررت .اختالا ،ضررع و ناتوانی در برابر دشررمنان و از دسررت دادن ابهت و عظمت و…را در پی دارد و
سررررانجرامی دردنراک و در نتیجره تسرررلط دشرررمنران را بره ارمیران می آورد .ایجراد اتحراد و اخوت میران ملرتهرا و آحراد
مسرلمانان در سرراسرر جهان ،از اهداا و آرمانهای اصریل اسرالم اسرت که ریشره در قرآن و سرنت و آرای اندیشرمندان
مذاهب اسالمی دارد .برای عملی شدن این هدا و شکلگیری امت واحده اسالمی که در جهت اعتال و عزت و عظمت
و اقتدار جهان اسرالم اسرت ،وحدت بر محور اصرو و مبانی دین و مشرترکات اعتقادی و دامن نزدن به مسرالل اختالفی
در این عرصره از ضرروریات اسرت .خداوند متعا  ،وحدت بر محوری رهبری خدا و رسرو و جانشرینان آن حضررت را
عامل حفظ همبسرررتگی و اتحاد مردم معرفی میکند و این محوریت ،میتواند برکات و آثار فراوانی را به ارمیان آورد.
بنابراین ،تنها در جامعهای که گل همیشره بهار ووحدت کلمه میروید ،میتوان بوی خوش شرکوفایی و نوآوری را به
مشررام جان شررنید و به اسررتوارسررازی ارزشهای اخالقی و انسررانی و گسررترش عدایت و معنویت امیدوار بود و بارش
رحمت ایهی و وزش نسرریم اصررال و سررازندگی حقیقی را نظارهگر شررد .با توجه به گسررتردگی روابط میان تمدنها،
بازشرناسری مبانی وحد اسرالمی و عوامل م ثر در نشرر آن نقش مهمی در آیندا جوامع اسرالمی و بقای فرهنگ اسرالمی
دارد .یکی از اندیشرمندان بزر

معاصرر که به بررسری مسروله وحدت و مبانی آن در فقه و حقول اسرالمی پراخته امام

موسری صردر اسرت که بررسری نظریات وی می تواند نکات مهمی را در این زمینه آشرکار سرازد .در این میان ،یکی از
نمادهای مهم تجلی وحدت اسرالمی ،برگزاری مناسرک حج اسرت .آیینی که گروهها و گرایشهای مختل مذهبی در
اسرالم و کشرورهای مختل را در مکان واحد ،گرد میآورد .واکاوی این مفهوم در نگارگری اسرالمی میتواند نقش این
آیین در طو تاریخ حیات مسلمانان را مشخص سازد.
بررسری پیشرینه این پژوهش حاکی از این اسرت تاکنون اثر مسرتقلی با این عنوان به رشرته تحریر درنیامده اسرت .با این
حا برخی از آثار به بررسری مقویه حج در نگارگری پرداخته اند که مهمترین آنها مقایهای از شرایسرته فر ( )1389با
عنوان ومناسرک حج در نگارگری اسرالمی و نقش آن در همبسرتگی ملی و وحدت اسرالمی اسرت .نگارنده در این اثر
نگارههای دورا ایلخانی ،تیموری و عثمانیان را درخصوص موضوع حج بررسی کرده است .در این مقایه به اندیشه های
امام موسری صردر درباره وحدت و رویارویی تمدنها اشراره نشرده اسرت .پژوهش حاضرر به روش توصریفی و تحلیلی و با
تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای به دنبا بررسری مضرمون محوری وحدت اسالمی ،چگونگی بروز آن در حج و شیوه
بازنمایی آن در نگارگری اسالمی است.

نتیجهگیری
امت اسالمی اگر به دنبا ایجاد متحو شدن درخود است تنها در سایه وحدت میتواند به این هدا دست پیدا کند.
امروز بایدمسلمانان بیش از هر زمان دیگر اختالفات خود را کنار بگذاشته و به فکر وحدت در مقابل دشمنانی باشند
که بخش عظیمی از امت اسالم را مورد تعرض و قرار داده اند .هر مسلمانی باید خود را ملزم به رعایت هر وظیفه ای
که در ایجاد وحدت امت اسالمی خود داشته باشد ،بداند .اما اشاره به این نکته نیز خایی از یط نخواهد بود که تعمیق
روابط حسنه اسالمی نیز در تقویت وحدت اسالمی تأثیر گذار است .برخی از پژوهشگران واندیشمندان بر سیاسی بودن
خاستگاه نزاع بین امت اسالمی تصریح کردهاند و خیلی از مصلحان ایرانی فعا برای ایجادوحدت نیز بر راهکارهای
سیاسی و اجتماعی تأکید داشتهاند .این نظر و راهکارها برای این فریضه است که برای حصو همگرایی در جهان اسالم
راهکارهای سیاسی مدنی بر را هکارهای مذهبی مقدم است ودالیل این مدعا آن است که انعطااپذیری در مباحث
مذهبی که شامل نوعی تقدسند پایین است و حداکثر آن است که پیروان مذاهب نسبت به توهین ها و تخریبها علیه
یکدیگر رعایت نموده و حرمت مقدسات بین یکدیگر را پاس دارند .ویی راهکارهای سیاسی انعطاا بیشتری داشته و
امکان تحقق و عینیت بهتری در شرایط کنونی را دارند .متفکران مسلمان به اهمیت وحدت امت اسالمی به عنوان یک
استراتژی توجه نموده ،و وحدت را سریوحه فعاییت های خود قرار دهند .همچنین در برابر تندرویها و افراطیون
بایستند ،تهمت به یکدیگر در همیشه باعث ضع امت اسالمی گشته است .به ویژه در شرایط کنونی که عصر فضای
مجازی وتکنویوژی است ،یک فاجعه است .پس تنها را نجات مسلمانان یک راه است و آن اتحاد و وحدت با همدیگر
میباشد .عالوه بر این فریضه حج از نخستین سایهای ظهور اسالم ،محلی برای گردهمایی همه مسلمانان جهان و نوعی
جلوه و نماد اتحاد جهانی آنها بوده است .اهمیت این موضوع سبب شده تا در طو تاریخ اسالمی در جامعه مسلمانان
و بخصوص در میان هنرمندان مسلمان تبدیل به یکی از مضامین مهم مذهبی برای استفاده در آثارشان مطر باشد.
در این میان نگارگران در دوره اسالمی به وفور از این مضمون در آثار خود استفاده کردهاند.
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