بسم اهلل الرّحمن الرحیم
إیّاه نعبد وإیّاه نستعین
كرامت در قرآن
 .1كرامت  ،نحوه وجود و هستی خاصّی است كه كامل ترین مصداق آن برای خدای سبحان ثابت
اسوت و نوون مع وای

است كه دارای عالی ترین درجه وجود بوده  ،بلكه خوود  ،هسوتی محو

كرامت  ،هم بر واجب لوجود و هم بر ممكن به نحو اشتراك مع وی  ،نه لفظی اطالق می گوردد ،
معلوم می شود كه از س خ ماهیّت نبوده و داخل هیچ مقوله ماهوی نمی باشد.
زیرا نیزی كه مخصوص واجب و یا مشترك مع وی بین واجب و ممكن می باشود  ،از خصیصوه
ماهیّت مصون است ؛ بلكه مفهوم خاصی است كه از نحوه وجود انتزاع شوده و بور آن حمول موی
گردد و مان د خود هستی از ماهیّت م زّه است ؛ گرنه در بعضی از مراحل متوسو یوا نواز آن ،
ماهیّت او را همراهی می ك د و با او تركیب خواهد شد ؛ همان د مفهوم علم كه ذاتاً نحووه خواص
هستی است و از ماهیّت مبرّاست ؛ گرنه در مراحل كیف نفسانی و مان ود آن بوا ماهیّوت آمیختوه
است.
كلمه كریم و مشتقّات دیگر باب كرامت در زبان قرآن و عترت به نحو اشتراك مع وی  ،نه لفظی
بر خداوند سبحان اطالق شده است ؛ مان د  ... ﴿ :فإنَّ ربّی غ ی كریمٌ ﴾  1؛ ﴿ یا أیُّهوا اننسوان موا
غرَّك بربِّك الكریم ﴾  2؛ ﴿ إقرء و ربُّك األكرم ﴾  3؛ ﴿ تبارك اسمُ ربِّك ذی الجال و انكرام ﴾
 4و مان د  « :یا من لهُ أكرم األسماء  ...و أكرم من عفی  ...و أكرم األكرمین »  5؛ « یا من ال یَفِودُ
الواف دون علی أك رم م ه »  6؛ « یا أكرم من اعتذر إلیه المُسیئون » .
 1و سوره نمل  ،آیه .44
 2و سوره انفطار  ،آیه .6
 3و سوره علق  ،آیه .3
 4و سوره الرحمن  ،آیه .77
 5و دعاء عرفه حضرت سیدالشهداء ( علیه السالم ) .
 6و مفاتیح الج ان  ،م اجاة المتوسلین.
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 .2كرامت مان د والیت  ،غ اء  ،شهادت و  ...وصف نفسی است كه الزمه آن افاضوه بوه دیگوران
است و معاد سخاء  ،جود  ،عطاء  ،هبه و  ...نمی باشد كه وصف نسبی و ناظر به مقام اضافه بوه
غیر است ؛ مثالً شهادت كه وصف نفسی است  ،كرامت است نه جود ؛ ن ان كه در زیارت اربعین
حضرت سیدالشهداء ( علیه السالم ) آمده است  « :أشهد أنَّه ولیُّك  ...الفوازز بكرامتوك أكرمتوه
بالشَّهادة » .

7

گرنه اكرام و تكریم در بعضی از اقسام و درجات خود معاد جود و هبه و  ...موی باشود  ،كموا
ای كه مقابل كرامت  ،لئامت و مقابل جود  ،بخل و مان د آن است و ممكن است انسان وارسته در
حا تهیدستی كریم باشد  ،ولی جواد و وهّاب نیست ؛ زیرا كرمداری كه درم ندارد  ،بالفعل كریم
است ؛ گرنه بالفعل جواد و واهب و  ...نمی باشد.
اكرام و همچ ین تكریم اگر به مع ای كریم نمودن دیگری باشد  ،معاد با مطلوق جوود و بخشو
نیست ؛ مان د  ... ﴿ :وجَعَل ی من المكرمین ﴾  9كه در این جمله  ،اكرام به مع ای كوریم نموودن و
مكرم ساختن انسان است و همچ ین اگر به مع ای اعطاء شی ء كوریم و گراموی و پربهوا باشود ،
ن ان كه در این دعا آمده كه  « :اللّهمَّ  ...إنَّك تفید الكریمة و تعطوی الجسویمة »  ، 14معواد بوا
بخش

مطلق نیست ؛ گرنه اصل جود به نحو اطالق شامل همه این مصادیق می شود.

در تبیین فرق بین وصف نفسی و وصف نسبی می توان فقاهت و مرجعیت را به ع وان نمونه ذكر
كرد كه اوّلی وصف نفسی و دومی وصف نسبی اسوت و همچ وین اجتهواد و افتواء یوا اجتهواد و
رهبری شاهد تفاوت می باشد.
 .3كرامت همان طور كه از شئون عقل عملی است  ،مان د جود و سخاء و هبه  ،همچ ین از شوئون
عقل نظری نیز به شمار می ید ؛ مان د معرفت و درایت و شهود و مان د آن .گرنه ممكن است از

 7و مفاتیح الج ان  ،م اجات شعبانیه.
 7و مفاتیح الج ان  ،زیارت اربعین.
 9و سوره یس  ،آیه .27
 14و صحیفه سجادیه  ،دعای .33

لحاظ مصداق  ،بین شئون این دو نیروی عقلی تالزم و احیاناً زمی ه اشوتباه فوراهم گوردد  ،لویكن
ه گام تحلیل نهایی روشن خواهد شد كه فصل ممیّز هر یك  ،دیگری را جدا می ك د.
مثالً صفت ممتاز نبوّت از مصادیق بارز كرامت است و انسانی كوه بوه مقوام نبووّت نازول آمود ،
كرامت خاصی نصیب وی شد و خداوندی كه وی را به نبوّت رساند  ،نسبت به او اكورام نموود ؛
همان طور كه سیدالشهداء حضرت حسین بن علی سالم اهلل علیهما وروحی له الفداء ن ین فرموود
 « :اللّهمَّ إنّی أحمدك علی أن أكرمت ا بال ُّبوة و علَّمت ا القرآن و فقَّهت ا فی الودّین »  11 ،ونبووّت ،
هم كما علمی را به همراه دارد و هم كما عملی مان د جود را  ،لیكن با این حا  ،نبوّت را سخا
و جود و مان د آن به شمار نمی ورند.
نون كرامت شامل شئون عقل نظری همان د علم بوه معوارف الهوی موی شوود  ،لوذا در ادعیوه و
زیارات ن ین آمده است  « :اللّهم  ...و أكرم ی فیوه بإحضوار المسوازل  12 » ...؛ «  ...فأسْوأ اهلل
الَّذی أكرم ی بمعرفتكم و معرفة أولیازكم . » ...
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 .4كرامت همان د اعجاز  ،وصف نفسانی اولیاء الهی است كه انسان سوالك در پرتوو آن  ،تووان
خرق عادت را دارد ؛ همان د  ﴿ :أنا اتیك به قبل أن یرتدَّ إلیك طرفك ﴾  14؛ ﴿ كلَّما دخل علیهوا
زكریّا المحراب وجد ع دها رزقاً ﴾ .

15

از این نوع خرق عادت در صورتی كه برای غیرپیامبر باشد  ،اصطالحاً به كرامت یاد می شوود و
فرق آن با اعجاز آن است كه معجزه همراه با دعوی نبوّت و تحدّی برای آن است  ،ولی كراموت
مقرون با دعوی نبوّت نیست.
در این گونه موارد  ،گرنه سخن از اطالق لفظ یا استعما مفهوم كرامت نیست  ،زیورا اصوطال
خاصی است كه بین صاحب نظران معارف دازر است  ،لیكن بر این قدرت خورق عوادت  ،ع ووان

 11و دعای شب عاشورا  ،م قو از طبری  ،ج  ، 6ص  239و .237
 12و دعای روز  27ماه مبارك رمضان.
 13و زیارت عاشورای ساالر شهیدان ( علیه السالم ) .
 14و سوره نمل  ،آیه .44
 15و سوره آ عمران  ،آیه .37

جود و سخاء و نظازر آن اطالق نموی شوود ؛ بلكوه ع ووان كراموت اطوالق موی شوود و تفواوت
اصطالحها و امتیاز مصداقها هیچ كدام مایه اشتراك لفظی و تعدّد مفهومی نخواهد بود.
 .5كرامت همان طور كه وصف ممتاز شخص حقیقی است  ،می تواند صوفت برجسوته شخصویت
حقوقی نیز قرار بگیرد كه معرّف سیره علمی و عملی آن باشد ؛ مثالً وصف حكوموت قورار گیورد
كه نظام خاص آن را تبیین نماید.
یع ی اگر نظام یك حكومت بر مب ای اسالم تحكیم شود و حامی نشر معارف آن و ضامن اجورای
حدودش باشد  ،آن حكومت دارای وصف كرامت است ؛ هموان طوور كوه در دعوای افتتوا مواه
مبارك رمضان آمده است  « :اللّهمَّ إنّا نرغب إلیك فی دولةٍ كریمةٍ تعزُّ بها انسالم و أهله و تذ ُّ
به ال ِّفاق و أهله و تجعل ا فیها من الدُّعاة إلی طاعتك و القادة إلی سوبیلك و ترزق وا بهوا كراموة
الدُّنیا و اآلخرة » .

16

اگر تار و پود حكومت  ،همانا معرفت صحیح و عمل صالح بود  ،توان آن را دارد كه مكتب الهی
را گرامی بدارد و اهل آن مكتب را عزیز بشمارد .همچ ین زمی ه خواری نفاق و اهل آن را فراهم
سازد و امكان دعوت به حق و زمامداری راهیان كوی خدا را به عارفوان وارسوته اعطواء ك ود و
سرانجام  ،مایه گرامیداشت دنیا و آخرت در سایه او حاصل آید .گرنه جوود و سوخا هوم صوفت
شخصیت حقوقی قرار می گیرند  ،لیكن بی

از ج به عملی و اجرایی را نشان نمی ده د.

 .6كرامت همانا حرّیّت خاص است ؛ ن ان كه راغب در مفردات از بعضی از دانشم دان ن ین نقل
كرده است كه كرم مان د آزادی است ؛ با این امتیواز كوه حرّیّوت گواهی در نیكیهوای كونوك و
زمانی در نیكیهای بزرگ گفته می شود ؛ ولی كرم فق در نیكیهای بوزرگ بوه كوار موی رود ؛
مان د نیكی كسی كه مالی را به م ظور تجهیز سپاه در راه پروردگار صرف می نماید.
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 .7كرامت در نیایشهای مأثور از شهرت خاصی برخوردار است ؛ هم از جهت خواندن خداوند بوه
اسم شایسته كریم و اكرم و مان د آن و هم از جهت خواسوتن مقوام كراموت و نیول بوه صوحابت
كریمان و نظازر آن كه نمونه ی از آنها ذیالً نقل می شود  « :حمداً نعتق به من ألویم نوار اهلل إلوی
 16و مفاتیح الج ان  ،دعای افتتا .
 17و مفردات  ،ص .747

كریم جوار اهلل  ...فی دار المقامة الَّتی ال تزو و محلِّ كرامته الَّتی ال تحو »  17؛ « و صلِّ علیهم
صالةً تزیدهم كرامةً علی كرامتهم »  19؛ « اللّهمَّ یا مون خوصَّ محمَّوداً و آلوهُ بالكراموة و حبواهم
بالرِّسالة »  24؛ «  ...وكرّم ا علیك  21 » ...؛ « و أنّ كرمك ال یضیق عن سواا أحود  ...اللّهومَّ و
احمل ی بكرمك علوی التَّفضُّول  ...إنّوك واسو ٌ كوریمٌ »  22؛ « و أصولح ی بكرموك »  23؛ « و
أكرم ی بعافیتك »  24؛ « و لوِّ م ها ألبصارهم موا أعوددت فهیوا مون مسواكن الخلود و م واز
الكرامة »  25؛ « و شفِّ فی خطایای كرمك و عُدْ علی سیِّئاتی بعفوك »  26؛ « و عُدْ علیَّ بعازودة
رحمتك إنَّك أكرم المساولین »  27؛ « فسبحانك ما أبْیَن كرمك فوی معاملوة مون أطاعوك أو
عصاك »  27؛ « و أفرش ی مهاد كرامتك و أوردنوی مشوارع رحمتوك »  29؛ « واجعول القورآن
وسیلةً ل ا إلی أشرف م از الكرامة و سُلَّماً نعرج فیه إلی محلِّ السَّالمة »  34؛ « وبصَّورت ا الزُّلفوة
لدیك و الوصو إلی كرامتك  ...إنَّك أكرم مون رُغِوبَ إلیوه »  31؛ « لتكوون حجَّتوك أبلو و
كرمك أكمل و إحسانك أوفی »  32؛ « و سُقْ كرازم مواهبك إلیَّ » .

 17و صحیفه سجادیه  ،دعای .1
 19و صحیفه سجادیه  ،دعای .3
 24و صحیفه سجادیه  ،دعای .4
 21و صحیفه سجادیه  ،دعای .5
 22و صحیفه سجادیه  ،دعای .13
 23و همان  ،دعای .24
 24و همان  ،دعای .23
 25و همان  ،دعای .27
 26و همان  ،دعای .31
 27و همان  ،دعای .32
 27و همان  ،دعای .37
 29و همان  ،دعای .41
 34و همان  ،دعای .42
 31و همان  ،دعای .45
 32و همان  ،دعای .46
 33و همان  ،دعای .47

33

در م اجات ماه شعبان كه از برجسته ترین نیایشهای مأثور است  ،ن ین آموده اسوت  « :إذ العفوو
نعتٌ لكرمك  ...فشكرتك بإدخالی فی كرمك  ...و ال انقط رجازی مون جمیول كرموك  ...فقود
نبَّه ی الیقین إلی كرم عطفك » .

34

 .7كرامت همان د سازر فضازل همسان خود در هر جا ظهور ك د  ،آن موطن را هم ام خود می ك د
و مایه گرامی شدن آن می شود ؛ مان د روز عرفه كه ظرف خاص نزو رحمت و كراموت الهوی
است و از این جهت به كرامت ستوده شد ؛ ن ان كه حضرت علی بون الحسوین ( علیهماالسوالم )
ن ین فرمود  « :اللّهمَّ هذا یوم عرفة یومٌ شرَّفته وكرَّمتوه وعظَّمتوه ونشورت فیوه رحمتوك »  35و
مان د ماه مبارك رمضان كه درباره ء او ن ین وارد شده است  « :و هذا شهرٌ عظَّمتوه و كرَّمتوه و
شرَّفته و فضَّلته علی الشُّهور »  36؛ ن ان كه حضرت سجّاد ( علیه السوالم ) در وداع مواه مبوارك
رمضان می فرماید  « :السَّالم علیك یا أكرم مصحوبٍ من األوقات » .

37

گرنه در سراسر جهان امكان كه مظاهر خداوند كریم ند  ،از اصول كراموت برخوردارانود  ،ولوی
همّت واالی عارفان شاهد  ،گذشته از شهود جما همه آنها با دید معرفوت  ،طالوب دیودار كوریم
ترین آنها خواهد بود ؛ ن ان كه در دعاء سحر ماه مبارك ن ین آمده است  « :اللّهمَّ إنّوی أسوألك
من آیاتك بأكرمها وكلُّ آیاتك كریمةٌ ؛ اللّهومَّ إنّوی أسوألك ب یاتوك كلِّهوا »  37؛ و نوون مواه
مبارك رمضان ظرف نزو كرامت است  ،بسیاری از نیایشهای این ماه  ،ناظر به تحصیل كراموت
یا صحابت كریمان است ؛ مان د  « :اللّهمَّ ارزق ی فیه  ...صحبة الكرام » .

 34و مفاتیح الج ان  ،م اجات شعبانیه.
 35و صحیفه سجادیه  ،دعای .47
 36و مفاتیح الج ان  ،اعما مشتركه ماه رمضان.
 37و صحیفه سجادیه  ،دعای  ، 45دعای وداع شهر رمضان.
 37و مفاتیح الج ان  ،دعای سحر ماه رمضان.
 39و مفاتیح الج ان  ،دعای روز هشتم ماه مبارك.

39

كما ای كه درباره ء ماه رجب كه به نوبه خود از كرامت خاص برخوردار است  ،در توقی شوریف
كه از ناحیه مقدّسه حضرت ولی عصر ( ارواح ا فداه ) رسیده است  ،ن ین آمد  « :و بارك ل ا فی
شهرنا هذا المرجَّب المكرَّم » .

44

در پایان از خدای سبحان كه همه كرامتها از اوست و به حضرت

برمی گردد  ،مسئلت می شوود

كه همگان را به مقام واالی كرامت رو نازل نماید و نظام اسالمی را همچ ان بوا كراموت حفوظ
فرماید.
قم عبداهلل جوادی آملی
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 44و همان  ،دعای هر روز ماه رجب.

