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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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بخش اول :ایضاح مفهومی
بررسی ریشههای مفهومی کرامت
واژه «کرامت» اسم مصدر از ریشه «کَرُمَ» و دارای اصالت عربی است و در لغت عرب بهه
معنی «دارای ارزش و احترام خاصبودن» و به تعبیر دقیق و جهام خررالهدیط یری هی در
مجم الب ریط« ،دارای جنس نیکو و مرغوببودن» است ،در برابر «لئامت» کهه بهه معنهی
«بیارزشی و خاقهد احتهرام بهودن» اسهت  1در واژگهان خارسهی کرامهت بههمعنهی «بزرگهی،
جوانمردی و برشش» تفسیر شده و دامنه گستردهای از صهفا و اخعهان نیه
اختصاص داده است

را بهه خهود
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در ادبیا و خرهنگ اسالمی ،کرامت بهمعنی «جهام انهواخ خیهر و شهراخت و خ هی ت»
است 3و یکی از برتریط خ ایل اخالقی خردی بهشمار میآید و وجود پایدار و ریشهدار آن در
خرد دارای ایط صفت ،موجب اتصاف خرد به صفت کریم میشود از همهیطروسهت کهه خهرد
کریم ،همواره منب جوشان خیر و خ هایل اخالقهی اسهت و دینهران را بهه خیهر و خ هی ت
میرساند
در حکمت الهیا اسالمی ،ذا اقدس احدیت منشأ مط ق همه خیهرا و کرامهتههای
اصیل در هستی دو جهان معرخی گردیده 4و در قرآن کریم کرامت خداوند بها تعبیهر صهری
 -1جوهری 1041 ،قمری ،الصحاح ،ص ( 0401جلد)5؛ ابن االثیر 1630 ،شمسی ،النهایة فی غریب الحدیث،
جلد ،0ص 131؛ ابن منظور 1045 ،قمری ،لسان العرب ،جلد ،10ص514؛ الطریحی 1041 ،قمری ،مجمع
البحرین ،جلد ،0ص60؛ الزبیدی 1045 ،قمری ،تاج العروس من جواهر القاموس ،جلد ،9ص .01
 -0دهخدا1601 ،شمسی ،لغت نامه (حرف ک) ،ص1450؛ عمید ،1619 ،فرهنگ فارسی عمید ،ص .100
 -6ابن االثیر االجزری 1630 ،شمسی ،النهایة فی غریب الحدیث ،جلد ،0ص .133
 -0صدرالدین شیرازی 1631 ،شمسی ،الحکمة المتعالیة فی االسفار االربعة العقلیة ،جلد ،0ص ،016جلد،1
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ص ،143جلد ،9ص 601و 613؛ صدرالدین شیرازی 1650 ،شمسی ،المبدأ و المعاد ،ص169؛ صدرالدین
شیرازی 1634 ،شمسی ،الشواهد الربوبیة ،ص610؛ صدرالدین شیرازی 1634 ،شمسی ،اسرار االیات ،ص
 109و  011و .005
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«انّ ربّی غنیٌّ کریمٌ» 5و در روایا معصومیط (خ) بها تعبیهر «انّ اهلل کهریمٌ بییهده الرَیهرا »
بیان گریده 6و داللت کرامت بر وجود منب جوشان خیر و خ ی ت در شرص کهریم و ذاتهی
بودن خیر و خ ی ت رساندن به دینران در او ،مورد تأکید قرار گرخته است
در ادبیا و خرهنگ اسالمی ،کرامت عارضی و غیهر ذاتهی بها مشهت ا مصهادر دو بهاب
«اکرام» و «تکریم» معرخی گردیده و اگر چه برخی از لغویان اکرام و تکریم را معمهوال دارای
ی

معنا دانستهاند ،اما برخی دینر میان ایط دو خرق قائلشدهاند و چنیط به نظهر مهیرسهد

که «اکرام» غالباً به معنی احترام و ارزش قایلشدن برای دینران در امور متعهارف و جهاری
زندگی و روابط معمون در میان اخراد جامعه بهکار رخته است ،خواه شرص اکرام کننده و یها
مورد اکرام قرار گرخته خود دارای کرامت ح ی ی باشد یا نباشهد 7و تکهریم غالبهاً بهه معنهی
رعایت ارزش و احترام اصیل و ذاتی دینران ه که قاعدتاً الزم و ضروری است ه بهکهار رختهه
است و از همیط روست که برخی از ادیبان اهل ت یق ،انتساب صفت خرزند پیامبر بهه امهام
حسط (خ) و امام حسیط (خ) را به سبب لزوم تکریم آنان دانستهاند
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« -5وَ مَن یَشکُر فانّما یَشکُرُ لِنَفسه وَ مَن کَفرَ فانَّ اهللَ غَنیٌّ کریمٌ» (نمل.)04/
 « -3انّ اهلل کریمٌ بِیدِه الخَیرات یَستَحیی اَن یَکونَ عبدُه المؤمنُ قَد اَحسنَ بِه الظَّنَّ ثُمّ یَخلِفُ ظَنَّه و رَجاه»،
الکلینی 1635 ،شمسی ،الکافی ،جلد ،0ص 11؛ مجلسی ،محمدباقر 1046 ،قمری ،بحار االنوار الجامعة لدرر
اخبار االئمةَ االطهار ،جلد  ،31ص .633
« -1عن النبی(ص) :اذا اَتاکُم کریمُ قومٍ فاَکرمُوه» و «عن علی(ع) :ال یَأبی الکَرامةَ اال حمارٌ» و «عن ابی الحسن
الرضا(ع) :ال یَأبی الکَرامةَ اال حمارٌ ،قُلتُ :ایَ شیءٍ الکرامَة؟ قال :مثلُ الطّیبِ و ما یُکرَمُ به الرجل»؛ الکلینی،
 1635شمسی ،الکافی ،جلد 0ص ،359جلد 3ص516؛ الحر العاملی1010 ،قمری ،تفصیل وسایل الشیعة الی
تحصیل مسائل الشریعة ،جلد ،10ص ،141باب کراهة اباء الکرامة کالوسادة و الطیب و المجلس.
« -1ثم قیل للحسن و الحسین علیهما السالم وَلَدا رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم علی التکریم ،ثم صار
اسماَ لهما لکثرة االستعمال»؛ العسکری 1010 ،قمری ،معجم الفروق اللغویة ،ص.10
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