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دغدغه»مقدس«

این که چ��را صحبت از مقدس��ات و ماهی��ت آن در 
جامعه اس��امي  ضرورت دارد، علت اولش به قدرتی 
برمي گردد ک��ه به واس��طه تقدیس ی��ک موجود به 
وی داده مي ش��ود. گاهی اوقات »موجوِد مقدس« یا 
»موجود مورد تقدیس قرار گرفت��ه« چنان قدرتمند 
مي شود که حتی قدرتمندترین اسلحه بشری که عقل 
است نیز نمي تواند مقابل آن عرض اندام کند. همین 
قدرت نمایی مقدسات، باعث مي ش��ود گاهی اعمال 
غیرمقدس- و گاه حتی ش��یطانی- خود را به ظواهر 
مقدس��ات متصف کنند و قدرت تمییز و تش��خیص 
را از جامعه بگیرند. به همین خاطر اس��ت که ش��هید 
مطهری)ره( در کتاب جاذبه و دافعه علی)ع( مي گوید: 
»تقدس نبخش��یدن به ظواهر این منفعت را دارد که 
راه را بر روی فرصت طلبانی که به دنبال اس��تفاده از 
ظاهرگرایان هستند تا از طریق ایش��ان قرآن ها را بر 
سر نیزه زنند و حق علیها را در حکمیت ها ضایع کنند 

مي بندد.«
دو لبه تیغ مقدس��ات باعث ش��ده برخی از اساس به 
منظور عقانی نشان دادن دین، مقدسات را خطرناک و 
مایه تزلزل جامعه نشان دهند تا جایی که مرحوم دکتر 
بازرگان از »مقدس نمای��ی برخی افکار« تحت عنوان 
بت پرستی مدرن یاد مي کند: »چقدر مایه تأسف است 
که برخی مي کوش��ند با تبلیغات مخصوص، بت های 
فرس��وده شکس��ته را زنده کنند آن هم در یک کشور 
مسلمان خداپرست شیعه! افکاری که »مقدس« شوند 

به فرسودگی یک ملت تسریع مي بخشند.«
عبدالکریم سروش از جمله روشنفکران جامعه ایرانی 
اس��ت که از منتق��دان درجه یک اط��اق مقدس به 
مفاهیم و موضوعات اس��ت، تا جایی ک��ه دامنه نقد و 
تعرض را به س��احت قرآن و خود پیامبر)ص( نیز روا 
داشته و در قالب نقد علمی، در تقدس زدایی از ساحت 
دین مي کوشد تا به قول خودش در فرآیندی لیبرال، 
آدمي  از »ش��ر مقدسات« خاص ش��ود. سروش که 
در دهه 70 منشأ لیبرالیس��م را همین نفی مقدسات 
مي دانست و مي گفت: »لیبرالیسم از آنجا آغاز می شود 
که آدمي  می کوش��د خود را از شر مقدسات آزاد کند. 
به  عبارت  دیگر لیبرالیسم یعنی هیچ کس و هیچ چیز 
هیچ گاه مقدس نبوده و نیس��ت؛ ما را از شر مقدسات 
رها کنید. ما از این پس اهل تحلیلیم نه تجلیل« خود 
از تالی تلون م��رام لیبرالیس��م و تقدس زدایی از امور 

معنوی و الهی گردید.
البته بعضی ها نیز ک��ه نمي خواهند ای��ن قدر محکم 

مقابل مقدسات قد علم کنند، مي کوشند تا در گرایشی 
س��کوالرمآبانه دامنه مقدس��ات را محدود به رفتار و 
اعمال فردی کنند. مجید محمدی جامعه شناس ایرانی 
مقیم امریکا در کتابی با عنوان »لیبرالیسم ایرانی« به 
همین موضوع اشاره مي کند: »لیبرالیسم از مقدسات 
در ح��وزه عمومي  سیاس��ت می گریزد اما مقدس��ات 
افراد در ح��وزه زندگی خصوصی آنان هیچ مش��کلی 
برای لیبرالیس��م ایجاد نمی کند. ]س��خن س��روش[ 
نش��ان دهنده عدم توجه به تفکیک دو حوزه عمومي 
  و خصوصی زندگی اس��ت. تفکیکی که روش��نفکران 
مذهبی اقتدارگرا اصوالً نمی توانند آن را بپذیرند چون 
با تربیت شریعتمداری سنتی خود آنان سازگاری ندارد 
که گناهان افراد را در حیطه زندگی خصوصی به خود 

آنان واگذارند.«
این رویکرد تقدس زدایی میان روش��نفکران در قرون 
معاصر، در خوِد غرب چنان به افراط کشیده شده که 
در راستای مقدس��ات زدایی از مفاهیم ساالنه صدها 
مقاله، فیلم و اثر توهین آمیز نسبت به مقدسات منتشر 

مي شود.
از بحث فوق چنان نتیجه مي ش��ود ک��ه پرداختن به 
موضوع »مقدس��ات« برای انس��ان به دو دلیل حائز 

اهمیت است:
1- به دلیل قدرتی که مفاهی��م و موضوعات مقدس 
به واسطه قدسی ش��دن پیدا مي کنند مي توانند ابزار 
دست منافقین قرار گرفته و مس��یر هدایت جامعه را 

به انحراف بکشانند.
2- مقدس��ات گاه چن��ان قدرتمند مي ش��وند که در 
صورت عدم تعقل صحیح مي توانند افراد را به ظواهر 
خود مشغول س��ازند و مؤمنان جامعه را به »جاهان 
مقدس م��آب« تبدیل کنن��د که خود خط��ری برای 

اسام هستند.
3- خردگرایی خودبنیاد بشر در دنیای مدرن و مکتب 
لیبرالیسم، اساس��اً مفهومي  به نام تقدس را الاقل در 

حوزه اجتماعی نمي پذیرد و تمام تاش خود را برای 
زدودن قی��د مقدس از کلیه مفاهیم ب��ه کار مي بندد. 
)جالب آن که خوِد لیبرالیسم و مفاهیم متصل به آن، 
در تناقضی فلسفی به مفهومي  مقدس برای لیبرال ها 

تبدیل مي شود!(
خداوندمنشأتقدس

اما این قداستی که انساِن مسلمان به آن اعتقاد دارد از 
کجا سرچشمه گرفته و شامل چه چیزهایی مي شود؟ 
قدوس صفتی اس��ت الهی و این صفت به تأیید آیات 
ظهور در انسان ها، اعمال، اماکن و اشیا مي یابد. قداست 
برای انس��ان با توجه به گرایش ذات��ی اش به تقدیس 
قدوس مطلق، اکتسابی است و خداوند انسان را با این 
ظرفیت خلق کرده اس��ت که بتواند قدسی و مقدس 
شود. قداست انسان محصول و نتیجه طهارت اندیشه 
و نحوه ارتباط با خداوند است. عاوه بر انسان ها، برخی 
اماکن، ازمنه، اشیا و اعمال نیز از سوی خداوند با هدف 
تربیت قدسی انسان ایجاد مي شود و بعضاً قداست اینها 
به خاطر اعمالی است که در آنجا صورت پذیرفته است. 
لذا هر ش��خص یا عمل یا زمان و مکان یا هر مکتوبی 
که بتواند در تربیت ربانی انس��ان و رشد جنبه قدسی 
انسان مؤثر واقع شود، به مقدار و اندازه اثرگذاری مظهر 
صفت قدسی باری تعالی شده و مقدس است. در نگاه 
به مقدسات باید تجلی قدوسیت خداوند را نظارت کرد 
و بر اساس آداب و دس��تور صادره از ناحیه وحی رفتار 
کرد، نه آن که جنبه استقالی به آنها داده و رفتار ذوقی 
و سلیقه ای داشته باشیم. بنابراین باید تکریم و تعظیم 
مقدسات تجلی عبودیت حق و »نقدس لک« باشد و 

ذره ای شائبه جدایی از خدا نداشته باشد.
از این رو رویکرد تعظیمي  و تکریمي  نسبت به مقدسات 
فی نفسه هدف نیس��ت بلکه زمینه ای است برای رشد 
و شکوفایی جنبه قدسی و ملکوتی انسان و رسیدن به 

مراتب قرب الهی.
پس بی ش��ک اولین و آخرین وجود مقدس بالذات در 
عالم وجود، خداوند متعال است. مقدس یعنی این که 
مطهر و منّزه اس��ت. قدوس خود صیغۀ مبالغه است؛ 
یعنی از هرگونه عیب و نقصی قداست و طهارت دارد.

از آنجا که باري تعالی قداست ذاتی دارد و اولین مقدس 
در عالم وجود پروردگار عالم اس��ت، هر کس��ی یا هر 
چیزی که ارتباط خاصی ب��ا خداوند پیدا کند، تقدس 
به او سرایت مي کند  و مقدس بالعرض مي گردد. )از او 

تقدس مي گیرد(.
گرچه همه موجودات عالم با خداوند ارتباط دارند، و 
به تعبیری همه مخلوق خداوند هستند و به درجه ای 
از حرمت و تقدس اولیه به واسطه مخلوقیت خداوند 
متصفند ولی نزد ش��ارع و در مفهوم اخص »تقدس« 

همه آنها مقدس نیستند. بعضی از انسان ها یا بعضی از 
اشیا و موجودات هستند که ارتباط خاص با خدا دارند 
و آنها هستند که از خدا تقدس را مي گیرند. مثل قرآن 
که کام خداست، لذا مقدس مي شود. احکام خاصی 
هم دارد، کسی دس��ت بی وضو نمي تواند به آن بزند، 
نمي تواند نجس کند، برای حفظ احترامش، احکامي  

هم برایش گذاشته شده است.
لذا شناس��ایی امر مقدس در اس��ام موضوعی مهم و 
حساس اس��ت. اگر بخواهیم مقدس��ات را به واسطه 
انتساب به منشأئیت قداسات دسته بندی کنیم، در یک 

نگاه ما چند مدل مقدسات در اسام داریم:
انسانهایمقدس

شاید از حیث رتبه تقدس، نخستین مقدسات عرضی 
را بتوان انسان هایی دانست که متصل به والیت الهی 
هستند. اولیای خدا از این حیث که دارای رابطه خاص 
با خداوند هستند دارای طهارت و حرمت هستند که 
شامل همه انبیا و در رأس آنها وجود مقدس خاتم االنبیا 

محمد مصطفی)ص( و اوالد معصومش هستند.
خداوند به حرمت تقدس پیامب��ران خود حتی آداب 
مراوده و معاش��رت با ایش��ان را نیز از سایرین متمایز 
می کند. در جای��ی دیگر خداوند متع��ال مي فرماید: 
ُس��وِل بَْیَنُکْم  »یا أیها الّذین آمن��وا ال تَْجَعُلوا ُدعاَء الَرّ
َکُدعاِء بَْعِضُکْم بَْعضا« وقتی مي خواهید پیغمبر را صدا 
بزنید، آن گونه صدا نزنید که خودتان را صدا مي زنید. 
خودتان را با اسم کوچک صدا مي زنید، پیغمبر را این 

گونه صدا نزنید.
در تأیید حرمت و تق��دس پیامبر آیات زیادی از قرآن 
وجود دارد که حتی در برخی از آنان ش��یوه مراوده با 
همسران پیامبر به واسطه انتساب به ایشان از سایرین 

جدا شده است.
ائمه معصومین نیز به واس��طه شأنیت و انتقال والیت 
پیامبر دارای تقدس هس��تند. جایگاه والیت خداوند 
منشأ تقدس است و به جز پیامبران و ائمه که شخصاً 
واسطه فیض و برکت الهی هستند سایر اولیای خدا به 
میزان بهره مندی از والیت ایشان جایگاهشان مي تواند 

مقدس باشد  .
در اینجا باید اشاره کرد که انس��ان ها تنها موجودات 
زنده مقدس در عالم نیستند بلکه بنا بر آیات و روایات 
موجودات مقدس غیرانسانی مورد اشاره قرار گرفته که 

فرشتگان و حامان عرش الهی از این جمله اند.
همچنین قرآن کریم که در قالب کتاب بر انسان نازل 
شده، حسب روایات موجودی زنده و مقدس است که 

حتی در روز قیامت در قامت انسان ظاهر مي شود.
مکانهایمقدس

 قس��م دیگر از مقدس��ات، مکان های مقدس اس��ت. 
در آیات ق��رآن مي توان ب��ه حرمت و تق��دس برخی 
مکان ها پی برد. حضرت موس��ی)ع( وارد س��رزمین 
مقدس مي شود، همان کوه طور سینا که الواح مقدسۀ 
تورات را دریافت مي کند، خداوند به حضرت موس��ی 
ِس ُطوی«  مي فرماید: »َفاْخلَْع نَْعلَْیَک إِنََّک بِالْواِد الُْمَقَدّ
موسی، کفش هایت را دربیاور، وارد سرزمین مقدسی 
شده ای، این جا آداب و حرمت دارد و هر کس نمي تواند 

وارد شود.
در روایات پاک ترین مکان ها، حرم معصومین اس��ت. 
مکانی اس��ت که مائک��ه دائم رفت و آم��د مي کنند. 
در زیارتنامه امام حس��ین)ع( در یک��ی از فرازهایش 
ٌر ِمْن ُطْهٍر  مي خوانیم: »أَْش��َهُد أَنََّک ُطْهٌر َطاِه��ٌر ُمَطَهّ
ٍر َطُه��ْرَت َو َطُهَرت بَِک الّب��اد، و َطُهَرت  َطاِه��ٍر ُمَطَهّ
َحُرَمک و َطُهَرت أرٌض أنَت بِها« حرم تو مطهر است و 

آن زمینی که در آن دفن شدی، آنجا مقدس است.
زمانهایمقدس

یکی دیگر از مقدس��ات زمان های مقدس اس��ت که 
هم در ق��رآن و هم در روایات به برخ��ی ایام حرمت و 

گاهیاوقات»موجودِمقدس«یا»موجود
م�وردتقدی�سق�رارگرفت�ه«چن�ان
قدرتمندميشودکهحتیقدرتمندترین
اس�لحهبش�ریک�هعق�لاس�تنی�ز
نميتوان�دمقاب�لآنعرضان�دامکند

هرش�خصیاعملیازم�انومکانیا
ه�رمکتوب�یک�هبتوان�ددرتربی�ت
ربان�یانس�انورش�دجنبهقدس�ی
انس�انمؤث�رواقعش�ود،بهمق�دارو
ان�دازهاثرگذاریمظهرصفتقدس�ی
ب�اریتعال�یش�دهومق�دساس�ت

امرقدسی؛قدرتیکهازربانیتریشهمیگیرد
تأملیدراهمیتومصادیقامرمقدس

تقدش ویژه داده ش��ده. پیغمب��ر )ص( درباره 
ماه رمضان فرم��ود: »َقْد أَْقَبَل إِلَْیُکْم َش��ْهُر اهللِ 
ْحَمِۀ َو الَْمْغِفَرة« این شهر، شهر اهلل  بِالَْبَرَکِۀ َو الَرّ

و ماه خداست.
یا در خصوص تقدس روز جمعه، حضرت زهرا 
)س( از پیغمبر ش��نید که پیغمب��ر فرمود: ای 
زهراجان، در روز جمعه زمان��ی وجود دارد که 
هیچ مس��لمان و مؤمنی چیز خی��ری را از خدا 
نمي خواهد، مگر این که خداون��د در آن زمان 
به او مي دهد. اگر در آن زمان دعا کند، خداوند 
دعایش را مستجاب مي کند. حضرت زهرا)س( 
فرمود: پدرج��ان، آن وقت چه زمانی اس��ت؟ 
پیغمبر فرمود: نزدیک غ��روب که یک مقدار از 
قرص خورشید در افق فرورفت و پنهان شد که 
زمان کوتاهی است و ش��اید چند دقیقه بیشتر 

طول نکشد.
یا در دعای قنوت برخی اعیاد مسلمین به برکت 
و تقدس از این ایام یاد مي شود: »الذی جعلته 
للمس��لمین عیدا و لمحمد صلی اهلل علیه و آله 

ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا«.
اشیاءمقدس

 از دیگر مقدسات، اشیاء مقدس است. متأسفانه 
یک��ی از مراکز ش��بهات جریان های س��لفی و 
وهابیت خبیث اعتقاد ش��یعه به تقدس برخی 
اشیاست. این موضوع در بعضی از چیز هایی که 
شیعه مقدس مي داند )مثل ضریح معصومین و 
قبر ایش��ان( بارها مورد هجمه این ناآشنایان با 
دین و شریعت قرار گرفته اس��ت. در حالی که 
خود آیات قرآن در مواردی تأییدکننده تقدس 
برخی اش��یا بوده اس��ت. از جمله صندوقی که 
حضرت موس��ی در آن بود و م��ادرش آن را در 
رود نیل رها کرد، تا س��ال ها در بنی اس��رائیل 
به عنوان صن��دوق مقدس ب��ود و در جنگ ها 
بنی اس��رائیل این صندوق را جلو مي بردند که 
نشانه پیروزی بود. نش��انه این بود که هرکس 
این صندوق را داشته باشد، فتح با اوست. قرآن 
نیز در آیۀ 2۴۸ سوره بقره این موضوع را تأیید 
ابُوُت فیِه  و آن را ذک��ر مي کند »أَْن یَْأتَِیُک��ُم الَتّ
َسکیَنٌۀ ِمْن َربُِّکم« یک آرامشی در آن صندوق 
بوده اس��ت و خدا مي گوید از آثار این صندوق، 
آرامش و طمأنینه دادن است. »فیِه َسکیَنٌۀ ِمْن 
ا تََرَک آُل ُموس��ی َو آلُ هاُروَن«  ٌۀ ِمَمّ َربُِّکم َو بَِقَیّ
و یادگار موس��ی و  هارون اس��ت. این صندوق، 
صندوق مقدسی است که قرآن روی آن صحه 

گذاشته است.
همین موضوع را مي ت��وان در ماجرای پیراهن 

یوسف نیز مشاهده کرد.

 قرآن را نی��ز مي ت��وان یکی از اش��یاء مقدس 
دانست. البته حقیقت قرآن در عالم باال چنانچه 
اشاره ش��د موجودی زنده و غیرشیء است اما 
تنزل قرآن  که در دست ما در قالب کتابی قرار 
گرفته دارای تقدسی است که ماصدرا در اسفار 
آن را چنین شرح مي دهد: »قرآن از هزار حجاب 
عبور کرده و منزل به منزل پایین آمده اس��ت 
که تبدیل به این کتاب شده که »إنّا أنَزلناه« ما 
فروفرستادیم. آن حقیقت باال را پایین آوردیم 
که مردم هم یک چیزی گیرشان بیاید اما همین 
کتاب مقدس حرم��ت و احکام ویژه ای دارد که 

نشانگر حد باالی تقدس آن است.«
حتی بهره مندی از شفا و شفاعت قرآن نیز منوط 

به رعایت حرمت و تقدس آن شده است.
تربت امام حسین )ع( نیز از اشیاء مقدس مستند 
به روایات اس��ت که اثربخش��ی آن به رعایت و 

حرمت آن منوط شده است.
به امام معص��وم گفتند آقا ما چ��را وقتی تربت 
سیدالشهدا را مي خوریم، شفا پیدا نمي کنیم؟ 
با ای��ن که ترتب سیدالش��هدا »ش��فاٌء ِمن ُکِل 
داء« اس��ت؟ حضرت فرمودند: ش��ما تربت را 

در خورجین مرکبت��ان مي گذاری��د و احترام 
نمي کنید و آن وقت مي خواهید تربت ش��ما را 

شفا دهد؟
اعمالمقدس

دیگر قس��م از مقدس��ات اعمال مقدس است. 
مانند سعی صفا و مروه که قرآن مي فرماید: »إَِنّ 
فا َو الَْمْرَوَة ِمْن َشعائِِر اهلل« سعی بین صفا و  الَصّ
مروه، این جزء شعائر الهی است و محترم است 

پس مقدس است.
نمازی که مي خوانیم عملی مقدس اس��ت. لذا 
حرمت دارد و هر کس به نماز توهین کند، جرم 

دارد و در نزد خدا گناه است.
عمل ح��ج و زیارت معصومی��ن علی الخصوص 
زیارت امام حسین )ع( از دیگر مقدسات درجه 

باالی عالم به حساب مي آیند.
ذکر صل��وات و یاد ائمه نیز از اعمالی اس��ت که 
خداوند به واسطه تقدس شان برای آنان اختیار 
شفا و شفاعت مقدر س��اخته است. چنانچه در 
حدیث شریف کسا، پیامبر مي فرماید هر کس 
یاد و این حدیث ما اهل بی��ت را در هر مجلس 
روی زمین ذکر کند هر چه از خدا بخواهد به او 

بدهد و غم از دلش بزداید.
حدیث

در مجموع کلیه اعمال وارده فردی و اجتماعی 
مورد تأکید اس��ام از جمله نم��از، روزه، حج، 
صدقه تا جایی که نیت الهی به آن متصف باشد 
و از ساحت نامقدس��اتی چون فریب و ریاکاری 
به دور باشند؛ شایسته تعظیم و تکریم بوده و به 
واس��طه تنزه و تقدس، حرمتی دارند که نباید 

مورد اسائه قرار گیرد.
مفاهیممقدس

برخی مفاهیم پایه ای و اساس��ی بشر همچون 
عدالت، آزادی، صداقت و... مقدس هستند اما 
آنچه حائز اهمیت اس��ت و در خص��وص بقیه 
مقدس��ات نیز مورد تأکید ق��رار گرفت ماهیت 
تقدس این مفاهیم است که برخاسته از صفات 
الهی هستند و تمشیت الهی بر مقدس بودن این 
مفاهیم قرار مي گی��رد. در واقع این مفاهیم در 
نسبیت با خداوند و ایمان به خدا تقدس مي یابند 
و در پارادیم الهی مفه��وم دارند اما همین ها در 
یک پارادایم اومانیستی مي توانند در ضدیت با 
س��ایر مفاهیم مقدس وارد عمل شوند. شهید 
مطهری در همین زمینه در کت��اب 15 گفتار 
مي نویسد: »مقدسات بشر چیست؟ عدالت یکی 
از مقدسات بشر است. آزادی یکی از مقدسات 
بشر است. احسان یکی از مقدسات بشر است. 
امنیت یکی از مقدس��ات بشر اس��ت. راستی، 

درستی، امانت یکی دیگر از مقدسات بشر است. 
بدون شک تمام اینها در گرو ایمانند.«

وقت��ی این مفاهیم، ب��ه ذات تقدیس ش��وند و 
نه بالع��رض )به واس��طه تق��دس خداوند( لذا 
خودداری این ظرفیت مي شوند که در پوستین 
تقدس، به مقابله ب��ا خداوند و ایمان به خداوند 
بروند. دنیای مدرن درس��ت از ظرفیت همین 
مقدس��ات برای الئیک س��ازی جوامع استفاده 
کرده اس��ت که به قول ش��هید مطهری عملی 
نفاق آلود است: »در کدام عصر و زمان این مقدار 
مفاهیم مقدس بشری استعمال شده است؟ در 
کدام عصر و زمان این قدر دم از اخاق و صلح و 
امنیت و آزادی و مس��اوات و برادری و برابری و 
انسانیت و حقوق بش��ر زدند و در کدام عصر به 
اندازه زمان ما این مفاهیم را ملعبه قرار دادند و 
با اینها بازی کردند؟ از آن سر دنیا با هواپیمایش 
حرکت مي کند و بمب های آتش زا را روی س��ر 
م��ردم بی گناه مي ریزد، بع��د مي گوید تصمیم 

امریکا در دفاع از آزادی راسخ است.«
به تصریح قرآن کریم و روای��ات تقدس برخی 
افراد و اشیا و ازمنه و امکنه و نیز برخی مفاهیم 
موضوعی قابل انکار نیس��ت و تقدس زدایی از 

مفاهیم دینی مذموم است.
همچنین چنانچه اشاره شد منشأ تقدس، ذات 
اقدس الهی اس��ت و چی��زی نمي تواند مقدس 
اطاق شود جز آن که به صودت خاص و ویژه در 
ارتباط با خداوند باشد. لذا تقدس قائل شدن برای 
یک فرد یا چیز یا عمل و صفات دیگر در مقدرات 
عالم نظام مند بوده و نمي توان خارج از این فرآیند 
ارتباطی که آن را والیت الهی مي دانیم تقدسی 

برای کسان یا چیزهایی قائل شد.
از آنجا ک��ه مقدس نمایی با واس��طه قدرتی که 
مقدس��ات در میان مردم دارند، شیوه ای برای 
ریا و نیرنگ نیز مي تواند باش��د لذا فهم صحیح 
قداست مي تواند باعث ش��ود در اطاق تقدس 
محتاطانه تر برخورد نموده و از سوی مقابل تفکر 

تقدس زدایان را محکوم کنیم.
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