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افراط در تکريم و تعظيم!
زبان شناسان تکريم را از لحاظ لغوی به معانی مختلفی ترجمه و تفسير نموده اند.
تکريم کردن ) :ت َ ک َ َد( )مصدر مرکب( گرامی داشتن  .حرمت کردن ،احترام کردن منزه داشتن ،تعظيم) :ت َ( )ع
مصدر( بزرگ داشتن و بزرگ گردانيدن ) .تاج المصادر بيھقی(.
تکريم  :يعنی بزرگ کردن و بزرگ داشتن و به بزرگی صفت نمودن و بزرگ شمردن ) .منتھی االرب( ويا ھم تعظيم:
توقير و احترام و حرمت و تکريم و ادب و سلوک متواضعانه و کرنش ) .ناظم االطباء(.
دين مقدس اسالم افراط وزياده روی در تعظيم و تکريم اشخاص را مذمت ومنع فرموده وبه پيروان خويش اکيداً ھدايت
داده است که انسانھا ھر اندازه واال مقام و صاحب جاه وجالل باشند از دايرۀ بندگی خداوند متعال فراتر نمیروند،
عبدا
الرحمن ِ َ ْ ً
آتي ﱠ ْ
كل َمن ِفي ﱠ
واألرض ِ ﱠإال ِ
ِ
خداوند در )آيت  ٩٣سورۀ مريم( با زيبائی خاصی میفرمايدِ » :إن ُ ﱡ
السموات َ ْ َ ْ ِ
« )تمام کسانی که در آسمانھا و زمين ھستند ،بندۀ خداوند مھربان میباشند(.
اسالم به خاطر مکدر نشدن چشمۀ صاف و زالل توحيد و حفظ اخالص در کارھا ،از افراط و تفريط در تکريم وتعظيم
جلوگيری به عمل آورده است  ،زيرا افراط در تکريم وتعظيم اشخاص  ،زمينۀ گرفتار شدن به آفت مرگبار شرک را
فراھم میسازد.
پيروان حضرت عيسی عليه السالم به خاطر ھمين زياده روی وافراط در محبت بود که گاھی حضرت عيسی را خدا،
گاھی پسر خدا و گاھی نيز بخشی از ﷲ به حساب می آوردند  ،و اين عين کفر است ،خداوند سبحان در اين مورد
میفرمايد  » :لقد کفر الذين قالوا ان ﷲ ھو المسيح ابن مريم و قال المسيح يا بنی اسرائيل اعبدوا ﷲ ربی و ربکم انه
من يشرک با

فقد حرم ﷲ عليه الجنه وماوه النار و ما للظالمين من انصار« ).به تحقيق کسانی که گفتند :خدا ھمان

مسيح پسر مريم است کفر ورزيدند و مسيح خود به بنی اسرائيل گفت  :ای بنی اسرائيل ،ﷲ پروردگار من و شماست ،
او را بپرستيد و ھمانا ھر کس به ﷲ شرک بورزد به تحقيق خداوند بھشت را بر او حرام ساخته و جايگاھش آتش است
وستمکاران ياورانی نخواھند داشت( ،در اين آيت متبرکه با تمام صراحت بيان شده است که :نصاری ھم مانند يھود به
نصرانيت خود دلخوش بودند و خيال می کردند که انتساب آنھا به مسيح مانع از کافر شدن و عذاب آنھا می شود ،اما اين
نسبت و لقب مانع از کفر وشرک آنھا نشد و اينھا به مسيح که يک انسان بود نسبت الوھيت دادند ،در حالی که بشر کجا

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

و پروردگار عالم کجا؟ و خود مسيح ھم به آنھا می گفت :که ﷲ را بپرستيد که پروردگار من و شماست و من مثل شما
بندۀ خدا ھستم .
افراط مزبور زمينۀ انحراف ايشان از شاھراه بندگی را فراھم ساخت طوری که قرآن عظيم الشأن جھت تصحيح اين
على ﱠ
الکتاب ال َ ْ ُ
ينکم َو ال َ ُ ُ
تقولوا َ َ
الحق« )سورۀ النساء:
ﷲِ ِ ﱠإال ْ َ ﱠ
أھل ْ ِ ِ
تغلوا ِفی ِد ِ ُ ْ
انحراف و تبيين حق برايشان میفرمايد» :يا َ ْ َ
) (١٧١ای اھل کتاب! در دين خود غلو مکنيد و دربارۀ خدا جز حق مگوئيد( .
غلو« وافراط در تعظيم و تکريم  ،يکى از مھمترين سر چشمهھاى انحراف در
در آيت فوق مالحظه نموديم که مسألۀ » ّ
اديان آسمانى بوده است  .بنابر ھمين منطق است که دين اسالم از آن منع به عمل آورده است.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم جھت خشکاندن ريشۀ شرک و انحراف مسيحيان و جلوگيری از تکرار آن در ميان
مسلمانان ،پيروان خويش را از افراط در تکريم و بزرگداشت شخصيت وی برحذر داشت و فرمود » :ال تُطروني كما
عبد ﷲ ورسوله«)بخاری در کتاب االنبياء روايت کرده است( )در
أطرت النصارى ابن َمريم .إنما أنا ٌ
عبد .فقولواُ :
ْ ٍ
تمجيد و ستودن من زياده روی مکنيد چنانکه مسيحيان در حق پسر مريم انجام دادند ،من تنھا بندهای ھستم ،پس مرا بنده
و فرستادۀ خدا بخوانيد( .
خوانندۀ محترم !
اگر به منشأ وتاريخچۀ پيدايش بتپرستی و انحراف از مسير توحيد در ميان ملل گذشته توجه به عمل آيد ،به وضاحت
تام در خواھيم يافت که يکی از علل پيدايش ومروج شدن بت پرستی ،ھمين غلو و زياده روی در تجليل ،بزرگداشت و
محبت بيش از حد ومرز ،نيکوکاران بوده است .زيرا چنانچه معروف است بتھای عبادت شده پس از فوت نيکوکاران؟!
به خاطر بزرگداشت و زنده نگهداشتن ياد و خاطرۀ ايشان ساخته و در مجالس نصب شدهاند ،ولی پس از انقراض آن
نسل و گذشت مدتھای مديد نسلھای ديگری جای آنان را گرفتند و چون واقعيت مسأله را نمیدانستند شيطان ايشان را
چنين فريب داد که نياکانشان آنھا را پرستش میکردند ،لذا به تدريج ايشان نيز به پرستش مجسمهھای مزبور روی
آوردند.
الھی! پرودگارا! ما را از افراط و تفريط در عبادت و ساير اعمال تکريمه وتعظيمه افراد و شخصيت ھا نگه دار و ما
را در جملۀ امت وسط و درک کننده ھای روح و ھدايت راستين اسالمی ھدايت نيکی کن تا حتا نا خواسته ھم به تباھی
شرک مواجه نشويم .آمين يارب العالمين
تتبع ونگـارش :
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