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در بین مفاهیم که در خصوص هویت جمعی انسان آمده است کلمات اُمّ، اُمّی، امت و امامت کلماتی 
دهند. دستاوردهایی که به های کمال یا حضیض انحطاط خبر میقلهاند که از انسانی بر فراز برجسته

کند. کتاب حاضر که صرفاً به بارها و بارها متکامل می کند و مفهوم انسان و انسانیت رانهایت میل میبی
پردازد و این امر را در سه مرحله تبیین کرده و نماز جماعت را به عنوان گیری امت میچگونگی شکل

 کند.سازی معرفی میای برای تعلیم امتمدرسه

دانید ناخواسته در نظام آیا می»های مختلف پرسش شود که ها و صنفها از گروهاگر از بسیاری از انسان
شود و از داشتن باورشان نمی« امامتی قرار دارید و سرنوشت شما در راستای سرنوشت همان امام است؟

 . دانندمیامامی خود را بری هر 
اید سنخ هستید امتی مشابه تشکیل دادهدانید با همه افرادی که همحتی اگر از آنها پرسیده شود که آیا می

 کنند. پذیرید؟ کمتر باور میو از هم تأثیر می
اطالع عجیب است که انسان از برخی از امکاناتی که در مسیر کمالش قرار داده شده است تا این حد بی

کند را به شانس و تر آنکه بر اساس ظاهر دنیا تأثیر و تآثرهایی که از غیب دریافت مییباست. و عج
ها را بشناسد به افکاری پوچ رو دهد و به جای اینکه قواعد دریافت و ازدیاد نعمتتصادف نسبت می

 آورد.می
أثیر جمع شدن این شود کسی مختصر توجهی به وضع عالم داشته باشد و مفهوم امام و امامت و تمگر می

 دو مفهوم در کانون زندگی انسان را متوجه نشود و خود را از این سه مفهوم منیع مستثنی بداند؟
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های ترین محلتوان نقش پیدا و پیدای نظامات حاکم بر عالم را نادیده گرفت و حتی در مخفیمگر می
ت، قوانین مدنی شهرها و کشورها، زندگی این تأثیر را نفی کرد؟ تأثیری که این مفاهیم بر محیط زیس

گذارد تأثیراتی است که هر می ...مشاغل، علوم، تکنولوژی وها، درآمدها،هزینه روابط مردم با هم،
    کند.انسانی را حتی در دورترین نقاط عالم متأثر می

که توان گفت اینست تنها چیزی که در این خصوص در غفلت عمومی از جمع مفهوم امام و امت می
خاص خود قرار داده  رحمت شماری عطا کرده و آنها را پیوسته درهای بیها نعمتخداوند به انسان»

 «ها واقف باشد و قدر همان شمار اندک را بداند.است. ولی کمتر کسی است که به شماری از آن نعمت
 (سوره مبارکه سبأ13عِبادِيَ الشَّکُورُ ) مِنْ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُکْراً وَ قَلیلٌ …

هایی که خداوند به انسان عطا کرده و علت خلقت او را عطای چنین نعمتی معرفی ترین نعمتیکی از مهم
است، که اگر قدر آن  و به تبع آن امام شدن و امام داشتن شدن و امت داشتن کرده است، نعمت امت

 شود.کشیده میها راههبه کجزندگی انسان دانسته نشود 
( إِالَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَ 118وْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ ال یَزالُونَ مُخْتَلِفینَ )وَ لَ

 (سوره مبارکه هود119تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعینَ )
کرد و همه مردم را )به اجبار( یك امت )متّحد در یك دین عامل به پروردگارت اراده حتمی می و اگر

کرد، ولی آنها داد )اراده قلبی همه را بدون اختیار بر یك اعتقاد و عمل استوار مییك آیین( قرار می
 را مختار نمود( و )از این رو( آنها همواره در اختالفند،
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دگارت بر آنها رحم کرده )توفیق ایمان و وحدت کلمه داده( و براى همین هم آنان مگر کسانی که پرور
تردید جهنم را از )طاغیان( را آفریده است؛ و کلمه پروردگارت )از ازل( مسلّم و قطعی شده که بی

 جن و انس یکسره پر خواهم کرد.
کند ولی به افراد عطا میامت داشتن از ناحیه  راخداوند بسیاری از مواهب خود با توجه به آیات فوق 

 مند شدن از آن الزم است افراد به آن مواهب واقف باشند.برای بهره
امام از کلماتی هستند که نه تنها در نظام انسانی حضور دارند بلکه در زندگی دیگر موجودات  کلمه امت،

اند. هم دارای بار مثبت و هم منفیو نیز در همه هستی معنا دارند. همچنین این کلمات در نظام انسانی 
 کند.سازد و هم آخرت او را ویران یا آباد میی انسان را میهمچنین این کلمات هم دنیا

 (سوره مبارکه جاثیه 28کِتابِهَا الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) إِلی کُلَّ أُمَّةٍ جاثِیَةً کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعی وَ تَرى
بینی؛ هر امتی به سوى ر آن روز( هر امتی را )از غایت دهشت( گرد آمده و به زانو درافتاده میو )د

کتاب خود )هر فردى از امت به سوى نامه عمل خود یا هر امتی به سوى کتاب مذهب خود( خوانده 
جسم یافته شوید، یا تکردید کیفر داده میآید که( امروز در برابر آنچه عمل میشود، )و خطاب میمی

 تان کیفر اخروى شماست.عین عمل دنیوى
وقایع باعث کشف علت بسیاری از فهم این کلمه  .الزمه فهمیدن این دو کلمه فهمیدن کلمه جمع است 

 ها حاصل از هماهنگی و ارتباط دو مفهوم امام و امت است. زندگی انسان
امام خود بستری از فیض الهی نازل  به واسطه روح جاری در امت به وسیله امام و ذوب شدن امت در

خورد و هیچ انسانی از آن مستثنی نیست ولو شود که در اثر آن جریانی از هدایت و ضالت رقم میمی
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توجه به خود او نداند و یا انکار کند. این مفهوم برای انسان مَثَلی از حضور خداوند و توحید اوست که 
   قرب الهی است. آن راهی برای شناخت خداوند و دسترسی به

های عطا شده به کتاب حاضر در صدد است تا با بررسی عناوین یاد شده بخش بسیار اندکی از نعمت
انسان را شمارش نماید تا از رهگذر این شمارش و معرفی به قدردانی و قدرشناسی راغب و توانمند 

   شود.

 فاتحه: امّ ریشه امام و امت و منشأ جمع بین آن دو
 اول: هوشیارسازی نسبت به جایگاه امام و امت فصل

 گیری امتفصل دوم: آماده سازی برای شکل
 دهی امتفصل سوم: شکل

 ای برای امت سازیخاتمه: نماز جماعت، مدرسه
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