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پردازد سیر شکوفایی امت، به گسترش فهم و توان آنها در اثر اطاعت از خدا، رسول و امام می
گیرد را راستایی با اوامر و نواهی الهی به تدریج برای امت شکل میو نیازی که در اثر هم

ه ائمه مختلف که هر یک در شرایط متفاوت، امت را هدایت کند. در این سیر، نیاز ببررسی می
نمایند، مطرح شده و به تدریج و در گذر زمان، مفهوم دوازده امام را برای آنها معنا و قابل می

نماید. در این کتاب، که به دلیل حجم باال به سه مجلد تفکیک شده، به راز دوازده درک می
های سال گره خورده، روز و نیز ایام هفته و ماه و ماهامامی بودن که با راز اوقات شب و 

 .شودپرداخته می

توجهی به مفهوم امت است. این مفهوم به یکی از اشکاالت اساسی در زندگی امروز ما بی
باشد که برای درک آن باید به توضیحات فراوان متوسل شویم. البته ی ما بیگانه میقدری برا

های همین مفهوم نامأنوس برای برخی از افراد جامعه، به ویژه رزمندگان حاضر در صحنه
مبارزه با استکبار، آنقدر واضح و مبرهن است که به سهولت با جان و مال خود به تجارت با 

توانستند چنین ایثاری را ر چنین افرادی، مفهوم امت را متوجه نبودند، نمیپردازند. اگخدا می
 از خود بروز دهند.

کشاند؛ حقیقتی که در اثر اتحاد و شان میفهم مفهوم امت، افراد را به حقیقتی َورای فردیت
ای مرتبهتر و با تقواتر بروز یافته و در اثر آن، انسان در اتصال به دیگران، به ویژه فردی عالم

دیگر خلق شده و تمام آنچه برای یک انسان از سیر کمال، رشد و هدایت مطرح است، برای 
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های شود. در این صورت، انسان برای به کمال رسیدن و هدایت به توانامت نیز مطرح می
 کند. مضاعفی دست پیدا می

جمعی آن توجه کرده، وقتی رویکرد افراد در زندگی رویکرد امت باشد، در هر عملی به منافع 
کنند. در این صورت، اگر افراد کمالی را برای خود منافع شخصی خود را فدای منافع جمع می

هر فرد امت با انجام هر عملی، به قصد  ،گونهاند. اینطلب کنند، آن را برای همه افراد خواسته
کار خوب خود  تواند همه خوبان عالم را درهای بسیار باشکوهی دست یافته و میو نیت

کشاند چنین افراد را با شتاب بیشتری به سمت قرب الهی میشریک گرداند. توجه به امت هم
 دهد. و قدرت مخالفت با تمایالت نفسانی را به شدت در آنها افزایش می

دلیل این همه اهمیت در توجه به امت، عالوه بر موارد فوق، این است که تنها در صورت 
 شود.مت توحیدی است که هدایت حداکثری مردم ممکن میتحقق و استقرار ا

های رشد را یکی پس از گیرد، دورههویت جمعی انسان، وقتی در سیر تکاملی قرار می
یابد. دستیابی به انواع عمل ای، به مجد و شکوهی دست میدیگری طی کرده و با طی هر دوره

های مراحل بلوغ از ویژگینیز و  صالح و خلق حوادث و رخدادهایی متناسب با مراتب رشد
 اصلی و اساسی هویت جمعیِ در حالِ رشد است.

گیری امت توحیدی و استقرار آن، سیر شکوفایی آن نیز جریان یافته و روز به روز به با شکل
چنین به واسطه شکوفایی امت، نیازهای متنوع و متعددی شود. همشکوه و مجد آن افزوده می

 د. گردو امکان برآورده شدن آنها نیز فراهم می طرحمها برای انسان
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شود، امکان هدایت حداکثری را به هایی که در اثر تنوع ظهور امت شکوفا میاستعدادها و توان
دهد. گروهی در اثر توجه به علم، گروهی در اثر گرایش به هنر، گروهی در اثر همه مردم می

توجه ویژه به مناسک، گروهی در مواجهه با  تمایل به سازندگی، گروهی به واسطه عبادات و
ها در و در واقع، هر یک از این گروه هدیرسخدمات اجتماعی و ... به غایت و کمال خود 

 رسند.های مختلف به ظهور میُحکم امتی خواهند بود که متناسب با توانمندی
آید نیز فقط در د میگیری و استقرار امت به وجوچنین امکانی از تنوع که تنها در صورت شکل

 شود. های مؤمنین در طول زمان محقق میاثر مجاهدت
با توجه به آنچه گفته شد، بحث مهم این کتاب طرح تنوع امت برای جذب حداکثری مردم 

نظام امت دوازده  جهان و شکوفایی استعدادهای متنوع در اثر این امر است که بر اساس آن،
 شود.امامی احیا می

هایی از ه دوازده امام برای یک امت یا دوازده امت و نیز اعتقاد به چنین امامان و امتاعتقاد ب
شود. در گیری یک امت یکپارچه توحیدی میطرف همه امت سبب تعامل آنها با هم و شکل

ای واحد است، دو وجود مقدس رأس چنین امتی که دوازده امام و امت داشته و دارای پیکره
 علیه و آله و اّم ابیها حضرت صدیقه کبری سالم اهلل علیها، پشت در رسول اعظم صلی اهلل

کنند و اینچنین امت، امامت می پشت، بسان روز و شب بر امت یکپارچه متشکل از دوازده
 رود.رسد و دوران غیبت امامت رو به افول میدوران رجعت فرا می

پارچه توحیدی است که در اثر کتاب حاضر، ترسیمی از وضعیت کلی چنین امامت و امت یک
اش را به دست خواهد آورد. در چنین آن، زندگی انسان به کمال خود رسیده و شکل واقعی
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ای مفاهیمی مانند عدالت، حسنه، احسان، قسط و ... به صورت فراگیر در بین افراد زندگی
مری طبیعی و ها اامت عمل شده و برای آنها منطبق بودن با صدق، ایمان، خیر و همه خوبی

رود انسان به حقیقت خود پی برده و گوهر عادی است. در این وضعیت است که انتظار می
 عقل او به خوبی فعال شود. 

، به دلیل حجم باالی مطالب، در سه جلد به چاپ رسیده است. حاضر شایان ذکر است کتاب
که حاکی از نظمی  ،آنرو(، ضمن تعریف بینه و اشاره به متنوع بودن در جلد اول)کتاب پیش

شود که بینه بودن دوازده امام، به عنوان دوازده شهر و نیز بیان می بدیل و محیرالعقول است،بی
انگیز دوازده نظام که والیت خداوند را بر خلق جاری ساخته، ربوبیت او را به هدایتی شگفت

اوند و رضایت افراد دهد. هدایتی که امت را در بهشتی جاودان توأم با رضایت خدسوق می
 دهد.بشارت می

دوم  هایدر جلدمعرفیِ دوازه شهر هدایت و رحمت و دوازه باب ایمان و معرفت،  یدر ادامه
تر، به وجه بینه بودن این دوازده شهر پرداخته و با تلفیقی از سیره و و سوم، به صورت تفصیلی

 های عطشناک کرده است.ای ایشان، نورانیت نازل شده را میهمان قلببیانات بینه
 برای فهم بهتر مطالب کتاب، توجه به نکات زیر ضروری است:

و بخش سوم این دوره با « امام و امت»های این کتاب در ادامه سیر مجموعه کتاب .1
مندی بیشتر از مطالب آن، مطالعه بوده و از این رو، برای بهره« شکوفایی امت»عنوان 

 1.شوددو کتاب پیشین پیشنهاد می

                                                           
1

 توسط همین مجموعه منتشر شده است.« استقرار امت»و « گیری امتشکل»و مجلد پیشین با عناوین د 

http://www.quranahlebayt.ir/


 

کننده رمحت، فضل و انزل سری شکوفایی امت  

 اولجدل  -احسان

 ( توضیحات اکمل) 
www.QuranAhlebayt.ir  

توان یکی را بدون دیگری ای با هم گره خورده است که نمیمفهوم امت و امام به گونه .2
متوجه شد؛ لذا سیر شکوفایی امت به معنای سیر فهم نظام امامت است. چنین منظری 

 در مطالعه باورمند امامت، منظری جدید و البته متمایز است.
گردان ایشان در طول تاریخ، به مطالعه سیره امامان و نیز بررسی سیره علما و شا .3

تواند مفاهیم یاد شده در کتاب را واضح نماید. به همین دلیل، صورت خاص، می
که به صورت تحلیلی به سیره پرداخته، بسیار  2«ساله 250انسان »مطالعه آثاری چون 

 راهگشاست.
 از ائمه هر یک معرفیبه  ،«شکوفایی امت» مجلدهای قسمت اعظم مطالب مربوط به .4

که « تحف العقول»خواندن کتاب  عنوان بینه اختصاص پیدا کرده است. هب السالمعلیهم 
تواند به تمایز و باشد، میهای ائمه اطهار علیهم السالم میمنتخبی از بیانات و حکمت

  ها با هم داللت دهد.تشابه هر یک از این بینه
شود، در ادامه، توسط روایات ای است که هر مطلبی که بیان میگارش کتاب به گونهن .5

 ،یابد؛ از این روبیان شده از سوی اهل بیت علیهم السالم شرح و تفصیل بیشتری می
های استداللی و استنادی آنها، به حوصله خواننده و فهم ارتباط مطالب و دریافت پایه

  مطالعه منسجم و پیوسته مباحث تا پایان، وابستگی زیادی دارد.

                                                           
که توسط انتشارات صهبا منتشر  السالم ممبارزاتی ائمه معصومین علیه - نات مقام معظم رهبری در باره زندگی سیاسیکتابی حاوی مجموعه بیا 2

  شده است.
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روایات ائمه اطهار علیهم السالم است که حین مطالعه، به ویژه اگر بخش اعظم کتاب،  .6
، ممکن است اینگونه به ذهن متبادر خواننده محترم قرار گیردترجمه آنها مدنظر تنها 

تکراری هستند؛ اما رجوع و  ،بوده و به تعبیریشبیه هم به سازد که برخی روایات 
 یهم السالمای مورد استفاده اهل بیت علهتوجه به متن اصلی روایت و نوع بیان و واژه

برای آنها  ی را درباره هر یک ازدقیق ، نکات ظریف و3در کنار جایگاه آن روایت در متن
را از آنها شائبه تکراری بودن کند که ضمن نشان دادن تمایز روایات، میمشخص ما 

 میان خواهد برد.
به منبع دادن مشابه، به دلیل توجه عالوه بر این، در مواردی نیز بیان روایات به ظاهر 

 بوده است.تواتر آن در منابع و اسناد مختلف نیز ذکر کننده روایت و 
 

 بر امت نذیر و وارِد، رسول
 رسالت رسول، امامت امت

 
   
 
 

                                                           
3

 ن نکته که در چه بخشی از متن، این روایت مورد استناد واقع شده است.یعنی توجه به ای 
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