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املقدس والدين مفهومان مرتابطان تاريخياً؛ فدامئاً نجد الدين ممزوجاً ببعض املقّدسات، كام 

نجد املقّدس تضفى عليه مقوالٌت دينية، ولعلّك ال تجد ديناً ال مقّدس فيه، وقد ظّل هذا التصاحب 

بني الدين واملقّدس قوياً حارضاً، حتى كاد ال يتصّور الدين بال مقّدس، وسنحاول هنا أخذ موقع نطّل 

منه عىل هذا املوضوع باختصار شديد.

1 ـ ما هو مفهوم املقّدس؟

ورمبا  مدلولني،  أحد  تحمل  نجدها  هنا،  نعنيها  التي  )املقّدس(  مقولة  نعرّف  أن  أردنا  إذا 

حملت مداليل أخرى أيضاً، وهذان املدلوالن هام:

األول: العصيان عىل الفهم، فاألمر املقّدس أو القديس هو األمر الذي ال نفهمه وال نعيه وعياً 

عقالنياً يف بُنيته الداخلية، وإن كان أصل وجوده قد ثبت لدينا بدليل عقيل وطبق تصّورات عقالنية، 

فمثالً )الله( أمٌر مقّدس، مبعنى أننا ال نفهمه وال ندرك ذاته وال كُنهه، نعم نحن استطعنا أن نتعّقل 

مبدأ وجوده عرب معطيات عقالنية، سيقت عىل نهج الرباهني الفلسفية أو الكالمية أو.. هذا اللون 

من األشياء تسّمى مقّدسات يف الوعي الديني، ومن الطبيعي أنه ليس كل يشء ال نفهمه هو مقّدس، 

بل من أبرز ميزات املقّدس أو األوصاف التي تلتصق كثرياً به هو وصف التعايل عن الفهم، وإالّ 

فقد نعرف أّن الشمس موجودة لكننا ال ندرك تكوينها وعنارصها و.. لكّن هذا ال يصرّيها ـ لوحده 

ـ مقّدسًة؛ ألّن معرفتنا هنا ال تجعل وعيها أمراً صعباً، أقرب إىل املستحيل.

الثاين: التعايل عن النقد، ومعنى ذلك أّن املقّدس يف الدائرة الدينية ال ميكن نقده أو إبطال 

معطياته، سواء استطعنا وعيها لكنها مل تقنعنا، أو أننا مل نعيها وندركها إدراكاً عقالنياً من األول، فإذا 

قال النبي – ـ مثالً ـ : عليكم إقامة الصالة خمس مرات يف اليوم، فهذا أمٌر قد ال نعي مربراته، وال 

نفهم طبيعته، ولهذا ال مجال للحديث عن قناعتنا بصوابية هذا الوجوب واإللزام أو عدمها؛ ألن 

املفروض أن املعطيات التي بّررت هذا الوجوب مل تتضح لنا بعُد، يك نحكم عليها بأنها صائبة أو غري 

صائبة، وعىل الخط عينه، أن يخربنا النبي بأنه رأى العرش، وال نعي نحن ما هو العرش وعياً عقالنياً، 

تَْسلِيامً>، هذا ما يجعل النبي مقّدساً يف  ففي هذه الحاالت علينا التصديق والتسليم <َويَُسلُِّمواْ 

الدين، أي أنّه يتعاىل ـ يف قوله وسلوكه ـ عن النقد؛ فال ميكننا نقده حتى لو مل نقتنع قناعًة عقالنية 

مبا يقول، بل قناعتنا تنبع من كونه مقّدساً، ولوال ذلك ملا اقتنعنا.
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هذه أبرز الصفات التي تالصق ـ عادًة ـ املقّدس يف دائرة الدين.

2 ـ من هنا، ميتاز مفهوم املقّدس عن مفهوم املحرَتَم؛ فإن االحرتام غري التقديس؛ إذ بإمكانه 

دوماً أن يجامع إمكانية النقد وقدرة الفهم، فأّي دعوة إلدخال مقوٍل ما يف دائرة املقّدس، ال تعني 

فقط الدعوة إىل احرتامه، بل تتخطّى ذلك إىل أمور زائدة وإضافية.

وهذا خطأ كثرياً ما يحصل، فيتصّور الذي يريد أن نحرتم شخصاً ما أّن إعالنه مقّدساً دينياً 

معناه الدعوة الحرتامه، مع أن هذا اإلعالن ينطوي عىل ما هو أزيد، كام أن من يلغي أو يدعو إىل 

إلغاء قداسٍة ما، قد يُتصّور كالُمه دعوًة إىل إسقاط الحرمة واالحرتام، وإىل هتك األمور وتّسيبها، 

وكالهام خاطئ، فالدعوة إىل إسقاط قداسة يشء ما ال تعني سوى جعله يف دائرة النقد من جهة، 

ويف إطار الوعي العقالين، بحيث يخضع للعقالنية البرشية لتحكم عليه سلباً أو إيجاباً، هنا أو هناك، 

وفقاً ملا تراه من أسس علمية صحيحة، من جهة أخرى.

أو  أشياء  عىل  القداسة  وتعميم  املقّدس  توسعة  هو  الدينية  الحياة  يف  يحصل  والذي  ـ   3

مفاهيم أو أفراد أو.. ليست يف الدين مقّدسًة، أو قد نختلف يف قدسيّتها فيه أو يف غريه، وسأقّدم 

مناذج لعملية تعميم التقديس، سواء يف الوسط الديني املحافظ أو يف الوسط الحدايث املعارص.

يعّمم الوسط الديني املحافظ مفهوَم القداسة أحياناً إىل أشخاص ليسوا مقّدسني أو يجعلهم 

مقّدسني حكامً وإن مل يكونوا مقّدسني حقيقًة عنده، فمثالً علامء الدين القدامى أو مراجع الدين، 

ينظر بعض الناس إليهم بوصفهم مقّدسني يتعالون عن النقد، مع أنّه ال دليل ـ حتى ديني ـ يؤكّد 

ذلك فيهم، فإن األدلّة التي دلّت عىل لزوم التقليد، ال تعطي سوى رجوع الجاهل يف يشء إىل العامل 

به، وال يعني ذلك أنه ال إمكانية لنقد الجاهل للعامل أو لفهمه بقطع النظر عن الصواب والخطأ، 

وأحياناً يحصل أن ال يُجعل هؤالء مقّدسون أبداً، وإمنا تكون هناك عملية ربط بينهم وبني مصالح 

الدين العليا، مام يعّقد من مامرسة حّق النقد يف حقهم، فمثالً قد يُقال لك: ال مانع من نقد هذا 

العامل الكبري الفالين، لكنك إذا كتبت مقالًة يف صحيفة وعنوانها: )نقد تجربة املرجع…( جرى تصوير 

ذلك يف غري صالح حال الدين، فيمنع هذا األمر لهذا السبب، وهذا وإن مل يكن تقديساً حقيقياً، لكنه 

من الناحية العملية درجٌة من التقديس الذي يعّقد أّي حركة نقدية، مع أّن النقد علمي وهادئ 

وأمني.
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هذا هو التقديس العميل أو التقديس الُحكمي غري الحقيقي، وأمثلته قد ال تعّد وال تحىص، 

إّن هذا الربط بني كتاٍب ما وبني الدين، أو بني شخص ما وبني الدين، أو بني جهٍة ما وبني الدين، 

قد يثقل كاهل الدين ويعّقد آليات التعامل مع هذا الكتاب أو الشخص أو الجهة، لقد تصّور كثرٌي 

ـ ولو منعاً  الدين، فكانوا مينعون ذلك  البخاري سيؤدي إىل هدم  السّنة أن نقد صحيح  من أهل 

اجتامعياً ـ فتحّول هذا الكتاب إىل مقّدس عميل يصعب نقده والتعاطي العقالين معه، وليس هو 

سوى كتاب لشخص كانت له قناعاته، ورمبا اعتمد مناهج يف التعاطي مع الروايات مل نعد نؤمن بها 

اليوم، وهكذا الحال يف بعض األوساط الشيعية املحدودة مع مثل كتاب )بحار األنوار( للمجليس.

فعندما  له،  إهانًة  ذاك  أو  العامل  هذا  يف  سلبي  ألمٍر  احتاملك  يفهم  أن  األمر  ويبلغ 

النقد، من  نفسها  لتحمي  تكفريية  فتاوى  تصدر  الدينية  املرجعيات  بعض  لعّل   تقول: 

مهمٌل هو  الذي  للبعض  موّجهاً  وكان  لعّل،  بصيغة  كان  لو  حتى  إهانًة  يعّد  هذا   فإّن 

يف الجملة، مع أنه ال يُقصد بهذه الجملة إطالقاً أّي إهانٍة أو تجريح ملراجع الدين، والعياذ بالله.

أكرث من ذلك، عندما يطّل اإلنسان يف حركة رصد مواقف العلامء، عىل مواقفهم من بعضهم، 

ونقدهم الالذع لبعضهم البعض، ثم يريد أن يجعل ذلك منطلقاً لعدم غرابة النقد، فهو متداول يف 

أوساط العلامء، بل قد يكون قاسياً جداً أحياناً، نجد أن هناك تصويراً يقول: هؤالء علامء فيحّق لهم 

أن يقولوا ما قالوا، وهم أدرى وأعرف، لكن ال يصّح جعلها سريًة وسّنة بيد الناس، وهذا هو عينه 

أحد أبعاد التقديس، أي إّن هؤالء يحّق لهم ونحن ال ندري، عىل طريقة: قتل سيدنا يزيد سيدنا 

الحسني بن عيل.

الذي  إمنا  الدينية،  املؤّسسة  أنها خاطئة، ال تضمن سالمة وضع  نعتقد  التي  النامذج  هذه 

يضمنها أن تعتاد املؤّسسة املذكورة عىل حياة النقد، وتعمل ضمن مناخه، ففي حياتنا رأينا حركات 

إسالمية اعتربت نهاية الدين يف وجود حريّة نقد الدين يف املجتمع، لكننا رأينا أيضاً حركات إسالمية 

نقدي ال  تعّددي  العامل يف مناخ  فاعلة جداً منت وترعرعت وتأقلمت ونجحت وانترصت وبهرت 

توجد فيه مثل هذه األمور، ويف ظل مجتمع منفتح، فهي النفُس ما عّودتها تتعود.

ومن الطبيعي أنّه ال يُقصد أن تصبح الشخصيات الدينية أو الكتب ألعوبًة بيد هذه الجامعة 

أو تلك من عامة الناس، يتطاولون عليها ساعة يحلو لهم ويف أّي وقت يحبّون، بل املقصود هو النقد 

األخالقي والهادئ واألمني واملفتوح، ليس يف الغرف املغلقة وال يف الجلسات الخاّصة فحسب.
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وآلهة  الكون  عباقرة  رجاالته  يجعل  اآلخر  فهو  الحدايث،  الفريق  مقّدسات  أما عىل صعيد 

الفكر، وكّل الناس رساٌب وهراء، حتى لو أردت نقدها مل تجد سوى اللوم أو االستهزاء أو السخرية، 

كذلك نجد أن بعض مقوالت هذا الفكر صار من املحرّم الالمفّكر فيه، بحيث ال ميكن لإلنسان أن 

يناقش فيها، وكأنه يريد إعادة الفكر إىل عصور التخلّف.

وإذا كان الفكر الرتايث يربط بني األشخاص والدين، فإن الفكر الحدايث يربط بني أشخاصه 

ومقوالته وبني التقّدم والعقل والوعي واإلنسانية، فإذا عارضت أو انتقدت تلك األفكار فأنت ضّد 

العقل، وضّد اإلنسانية، وأنت تدعو للتخلّف، هذا هو الَحْجر الثقايف واالجتامعي، كلٌّ بلغته، وكلٌّ 

عىل طريقته.

وإذا رغبت يف نقد مفّكر من مفّكري هذا الطرف بدأت عملية التهويل، وأّن ذلك يحتاج لُعدد 

معرفية هائلة، يف محاولة للرتويع النفيس، دون أن نبخس املعرفة هنا أو هناك حّقها ورضوراتها 

ورجالها.

4 ـ لكن مع ذلك كلّه، يجب أن ال ننىس أّن وجود املقّدس يف الحياة من دواعي الطأمنينة، 

وله حاجته الرتبوية، وقد أرشنا يف موضعٍ آخر إىل مدى رضورة وجود املقّدس، لكنه املقّدس الذي 

إليه، ال املقّدس الذي ال يوجد عليه سوى استنسابات أو استمزاجات  العلمية  أوصلتنا املعطيات 

فحسب، إىل أّي جهٍة انتمى.

من هنا، وبعيداً عن الرصاع السيايس والصدام الحايل القائم بني الغرب والرشق، نالحظ أن 

بعض املسلمني صار حّساساً من النقد عىل مقّدساته يف الغرب، بحيث أوجب ذلك إرباكاً أو بات 

يخلق أحياناً أزمًة يف عالقات الغرب والرشق، نعم، إهانة املقّدسات وهتك حرمتها البّد أن يكون 

مبدأ محظوراً، وقد سعى بعض املسلمني ـ مشكوراً ـ إلقرار ذلك مبدأ يف العالقات الدولية يُلزم دول 

العامل، ونحن ال تغيب عّنا صورة الغرب املتهّكم مبقّدسات اآلخرين التي ال تلتقي مع مصالحه، نعم 

مقّدسات اليهود التي تلتقي مع مصالحه تصبح مقّدساً عاملياً، حتى لو كانت قضيًة تاريخية بسيطة 

مثل قضية املحرقة، والتي ال متثل مقّدساً حتى يف الديانة اليهودية نفسها..

لكن مع ذلك كلّه، يجب أن ال يتعاطى املسلمون بسلبية مع نقد اآلخر لإلسالم، فليس كل 

نقد نصّوره إهانًة ونزهق أنفسنا يف التعامل معها، فهذا النقد كان وال يزال موجوداً يف الغرب منذ 

ظهور اإلسالم، وإذا أردنا أن نقف عند كّل نقد ونصّوره إهانًة أو نصّور بعض االنتقادات إهانًة، 



6

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

كّنا مكان  لو  مبا  نكتب  ـ  املسلمني  نحن  ـ  كتاباتنا  ألسنا يف  الصخب،  إطار هذا  لبقيت حياتنا يف 

فتمنع  وشامالً،  مييناً  تذهب  ال  حتى  املفاهيم  هذه  ضبط  فاملفروض  إهانة؟  العتربوها  اآلخرين 

الحريات الفكرية من جهة، أو تهان املقّدسات وتخدش املشاعر من جهة أخرى.

ويف السياق نفسه، وإن بشكل مخّفف، اعتبارنا يف بعض األحيان كل ما يقوله اآلخر نقداً 

عىل بعض املفاهيم التي نحملها أنه مؤامرة، وأنه نابع عن خبث وجهالة وحقد و… إن إدخال 

البحث العلمي يف هذه السياقات يفقده قدرة الفهم الصحيح، ويعيقه عن اكتشاف خطئه يف مرآة 

أنفسنا  عن  فحجبنا  والرشقيني،  الغربيني  املسترشقني  مع  التعامل  يف  حالنا  هذه  ظلّت  لقد  غريه، 

بعض مالمح الحّق عندما أغمضنا أعيننا عن سامع اآلخر، يجب أن ال يصدق يف حقنا ـ بعد التجريد 

التام لآلية عن موردها ـ قول الله تعاىل: <َوإِينِّ كُلَّاَم َدَعْوتُُهْم لِتَْغِفَر لَُهْم َجَعلُوا أََصاِبَعُهْم يِف آَذانِِهْم 

: 7(، فوضع األصابع يف اآلذان صورة حسية  اْسِتْكبَاراً> )نوح  َواْستَْكرَبُوا  وا  َوأرََصُّ ثِيَابَُهْم  َواْستَْغَشْوا 

لتأخذ أشكاالً مجرّدة  تتعاىل  الذات عن سامع اآلخر، وهي صورة قد  الحجب، أي حجب  ملفهوم 

عندما نضع يف العقل مفاهيم تجعل السامع التكويني كأنه ال يشء.

ال يشك أحد يف وجود منطق للمؤامرة والحقد و.. عند اآلخر لكن:

أوالً: هل هناك قاعدة عامة يف هذا املجال؟ وما هو دليلنا عىل هذه القاعدة العامة؟ ألسنا 

مخاطبني يف القرآن الكريم بقوله تعاىل: <َوالَ يَْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَْوٍم َعىَل أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقْرَُب 

لِلتَّْقَوى> )املائدة : 8(، فإذا كان هذا هو املنطق القرآين، إذاً هل هناك قاعدة تسامح يف التجّني 

عىل اآلخرين دوماً، كام هي الثقافة شبه املهيمنة يف وسطنا الديني؟! إن العدالة هي املعيار ليس يف 

تعاملنا مع املسلمني فحسب، بل يف تعاملنا مع غريهم أيضاً، فقد وصف الله املؤمنني باألشداء عىل 

الكفار لكنه مل يصفهم بظامليهم، وهذه نقطة جديرة باملالحظة حتى ال نأخذ من حامية املقدسات 

شعاراً ملامرسة الظلم حتى عىل الكافرين.

ثانياً: حتى لو كان هدف اآلخر أو دافعه هو الحقد والضغينة، هل الصحيح أن نستخدم معه 

املنطق نفسه الذي نحاسبه عليه؟! إن املهم هو قيمة الفكر ـ وكالمنا هنا يف ساحة الفكر والثقافة 

واملعرفة ـ ودرجة معطياته، سواء كان ضعيفاً أو قوياً، ونحاكم املعرفة ـ ولو كانت ذات شكل معريف 

ـ مبعرفة مقابلة ذات أدوات معرفية بكل ما تحمل املعرفة من قيم أخالقية.
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الفكرية والدينية إىل شكل أكرث  السبيل نرقى مبعرفتنا وعلمنا ومؤّسساتنا  أنه بهذا  أعتقد 

حضاريًة وأقّل مأساويًة ماّم نشهده اليوم، إن شاء الله تعاىل.

<َوِعبَاُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعىَل األَرِْض َهْوناً َوإَِذا َخاطَبَُهْم الَْجاِهلُوَن قَالُوا َسالَماً>.

[لقامن: 36].

_______________________ 

]1[ – نرش هذا البحث يف العدد الثامن من مجلة نصوص معارصة، خريف 6002م

هوية البحث

اسم الباحث: د. حيدر حب الله - أستاذ وباحث يف العلوم الدينية واالنسانية وحاصل عىل 
شهادة الدكتوراه يف )مقارنة االديان والالهوت املسيحي( وله العديد من الكتب واملقاالت.

عنوان البحث: املقّدس والدين؛ العالقة اإليجابية والسلبيّة

تأريخ النرش:  متوز  2022

رابط البحث: 

https://hobbollah.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A

F%D9%91%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86

%D8%9B-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D

8%A9-%D9%88%D8%A7/

مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.
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