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گیری امت، به نحوه استقرار آن از شکلهای امت است که پس کتاب حاضر، کتاب دوم از مجموعه کتاب
های خاصی که خداوند به امت کرده تا موجبات هدایت کند و طی فصولی به تبیین عنایتاشاره می

پردازد. در این فصول، ضمن بررسی فلسفه وجودی مناسک، حداکثری مردم را فراهم سازد، می
بی به امامت و وراثت در دنیا و آخرت است، بیان ها، اعیاد و یوم اهلل، سیر کمالی امت را که دستیامیقات

هایی که مانع دستیابی به این کمال است، اشاره ها و اختاللترین آسیبداشته و عالوه بر آن، به مهم
نماید. تحلیل اسناد به جا مانده از امیرالمؤمنین علیه السالم در این خصوص، بسیار مهم و می
 گشاست.راه

که بدون کمک  بروزهایبخشی از این مختلفی است.  بروزهایهر انسانی از بدو تولد خود دارای 
یا برای دیگران  ستهوقوع پیوکه با کمک دیگران به بخش دیگر و  فردی بروزهای ،دهددیگران رخ می

 اجتماعی است.  بروزهای ،افتداتفاق می
و آن  بودهداخل در جمعی وی وقتی تواند دارای بروز جمعی نیز باشد. فرد می ،عالوه بر  این دو بروز

یک  بروزهاید. وشجمعی نیز می بروزهایولو آن فرد نوزاد باشد، دارای  ،دارای بروزی استنیز جمع 
دخالتی در ایجاد  ،به طور مستقیم ،و ممکن است افراد آن هایی هستند که از جمع صادر شدجمع بروزه

 آن نداشته باشند.
که به  هانظامجمعی هستند. این  بروزهایگیرند همگی از جمله این که در جامعه شکل می ییهانظام

وعی همه شئونات زندگی و به ن هستندهای مختلفی گیرد دارای حیثیتواسطه نیازهای مختلفی شکل می
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گیرند. به عنوان نمونه نظام آموزشی حاکم بر جامعه یا نظام اقتصادی حاکم بر آن یا نظام را در بر می
که برای اصالح و یا چنان. باشندمیجمعی انسان  بروزهایتغذیه و درمان جامعه و ...همگی برخاسته از 

  ای جمعی نیازمند است. تغییر آن به همت و اراده
موجب پدید های جامعه برای آن است که اهمیت توجه به تأثیر و تأثرهای بین بروزهای جمعی و نظام

  شود.مختلف می هایفرهنگآمدن 
های مختلفی به اهمیت این بروزهای جمعی اشاره کرده است و به همین دلیل خداوند در قرآن با بیان

 . اصالح آنها را در رأس امور زندگی قرار داده است
بشارت و انذار، قتال، حدود، جهاد، نهی از منکر ، اجرای امر به معروف،موضوعاتی مانند اقامه قسط،

 پردازد. می بروزهای... که به شدت مورد اهتمام قرآن است به اصالح این 
 بروزهایشود و وجود تقوا در این های وسیعی در جامعه میجمعی منجر به انحراف بروزهایفساد در 

  شود. منجر به شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی می
مرحله استمرار و  .2 ،مرحله شروع .1: هستندسی و مطالعه در سه ناحیه قابل برر هابروزیک از این هر 

 .مرحله نهایی .3
خاصیت به دلیل داشتن ، آن بروز در مرحله استمرار ،گیردشکل می در مرحله شروع، مقدمات آن بروز

به بروز دیگری متصل  ،در مرحله نهاییر زندگی فرد و دیگران تأثیر مثبت یا منفی گذاشته و ب ،و اثر
 شود.می

کلماتی مانند امت، امام، ملت، خداوند در بیان هویت جمعی قرار داده است  ترین کلماتی کهیکی از مهم 
 عید  و...است.منسک،
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 کند.جمعی انسان را تبیین می بروزهای هر یک از این کلمات در جایگاه خود شأنی از هویت و
ساز همه وقایع و بستر همه تحوالت از اهمیت خاصی برخوردار در بین این کلمات امت به عنوان زمینه 

 یابد.  ای از استقرار دست میگیری ابتدایی به مرحلهاست به ویژه وقتی که پس از شکل
شوند که های مختلفی ادراکی، عاطفی، رفتاری میدارای توانبا روحی واحد جماعتی امت، استقرار با 

 حوادثی را خلق کنند که سبب هدایت یا گمراهی آنها شود.توانند شان میمتناسب با اقتضائات
گیرد و روز به روز با استقرار امت، امت در سیر تکامل طبیعی و فطری و یا طبیعی خود قرار می

 گیرد تا اجل او سر آید.میتری نسبت به قبل را به خود وضعیتی متفاوت
ن ارتباط گاهی دوستانه و ایها در ارتباط باشد. طبیعی است تواند با سایر امتامت می با استقرار امت،

 شود.گاهی به دشمنی کشیده می
و در نتیجه تقابل  گرددنظام امامت که اتمام نعمت الهی به آن وابسته است محقق می،حق با استقرار امت

 پیوندد.ها در مراتب مختلف به وقوع میمتجدی با ظل
این همان نعمتی است که خداوند به دفعات مکرر به اقوامی چون بنی اسرائیل دستور داده تا آن را از 

 یادنبرند و مرتب یادآور آن باشند و آنها را به خاطر فراموشی این نعمت توبیخ فراوانی کرده است.
جهت عمل به تالشی در  ،بدیلوری از این نعمت عظیم و بیکتاب حاضر سعی کرده است تا با یادآ

 . داشته باشدالهی در متذکر شدن نعمت امت و امامت  دستورهای
 این نعمت سوق دهد. از همچنین سعی کرده است تا با بیان احکام امت، توجهات را به سمت شکرگزاری

گرامی ادامه  بینا ضروری است مخاطلذالزم به ذکر است در بیان مطالب کتاب اختصار رعایت شده است 
     مطالب را در سایر منابع جستجو کنند.
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