نظری بر عرصهی حیات انسان از منظر توحید افعالی
شناخته شدن خدا توسط امام و دعای اللّهم عرّفنی نفسک
پرسش :مطابق روایات ،ائمّه

معارف را به ما میآموزند و خدا و پیامبر را معرفی میکنند؛

درحالیکه در دعای اللّهم عرّفنی نفسک ،از خداوند میخواهیم خودش و پیامبر و اماامش را باه
ما بشناساند؛ آیا این تعارض ندارد؟
پاسخ :دعای ارزشمندی است و تأکید شده اسات در دوران غیبات تار

نشاود .اگار کسای

طالب معرفت است این دعا را بعد از نمازهای واجب به هایچ قیمتای تار

ننناد .در ایان دعاا

میگوییم :اَللّهُمَّ عَرِّفنی نَفسَکَ فَاِنَّکَ اِن لَم تُعَرِّفنی نَفسَکَ لَم اَعرِف نَبِیَّکَ؛ اَللّهُمَّ عَرِّفنی رَسوللَکَ
فَاِنَّکَ اِن لَم تُعَرِّفنی رَسللَکَ لَم اَعرِف حُجَّتَکَ؛ اَللّهُمَّ عَرِّفنی حُجَّتَکَ فَاِنَّکَ اِن لَم تُعَرِّفنی حُجَّتَوکَ

ضَلَلتُ عَن دینی :1خدایا خودت را به من بشناسان که اگر خودت را به من نشناساانی ،پیاامبرت
را نشناسم؛ خدایا پیامبرت را به من بشناسان که اگر پیامبرت را باه مان نشناساانی حجّتات را
.
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نشناسم؛ خدایا حجّتت را به من بشناسان که اگر حجّتت را به مان نشناساانی در دیانم گماراه
شوم .به موجب این دعا ما از خدا معرفت میخواهیم و خداسات کاه بایاد خاودش و پیغمبار و
امامش را به ما بشناساند؛ امّا به لحاظهای متعدّد تعارض ندارد.
نخست ایننه خدای متعال هرکاری را از طریق اسباب و وسایل انجام میدهاد .وقتای از خادا
میخواهیم خودش و پیغمبر و حجّتش را به ما بشناساند ،خداوند این شناساندن را باا اساباب و
وسایل ،یعنی به دست حجّت خود به ما میرساند .بدینترتیب این دو ینی میشوند؛ شناساننده
خداست؛ ولی ابزار شناساندن حجّت خداست .دوم ایننه خداوند در فطرت ما ،خودش و پیغمبار
و امامش را به ما شناسانده است؛ ولی این شناخت ،اجمالی و سطحی است .وقتی به حضور امام
راه یافتیم ،باا عنایات و تعلایم اماام باه افاقهاای بلنادتری از معرفاتاهلل و معرفاتالرّساول و
معرفتالحجّه دست پیدا میکنیم .بنابراین آغاز شناخت ازطرف خادا و اوج و تعاالی آن ازساوی
امام میآید .لذا ائمّه

فرمودهاند :بِنا عُرِفَ اهللُ :2خداوند با ما شناسانده شد .ما معرفات عمیاق

خداوند را در محضر اهل بیت

میآموزیم.

اَللّهُمّ صَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
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