
 فضیلت توکل و اعتماد به خداوند در اخالق اسالمی
 *مصطفیآزادیاندکتراالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
رود.  رهنگ اسالمی از مظاهر ایمان به شمار میتوکل، یکی از فضایل مهم اخالقی است که در ف

ذِ  »شهمارد:  ههای برجسهتۀ مؤمنهان می قرآن کریم توکل به خهدا را از ویژگی ذِه َفْلَيَتَوكَّ َو َعَلذی اللَّ
َمذا »فرمایهد:  در آیهه دیگهری نیهز می«. و افراد با ایمان، باید تنها بر خدا توکل کنند 1؛ اْلُمْؤِمُنوَن  ِإنَّ
ُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َو ِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهذْم ِإيَمانذا  َو َعَلذی َرب   اْلُمْؤِمُنوَن  يَن ِإَذا ُذِكَر اللَّ ِِ

ِهذْم الَّ
ُلوَن  گهردد و  هاشان ترسهان می مؤمنان، تنها کسانی هستند که هر گاه نام خدا برده شود، دل2؛ َيَتَوكَّ

گهردد و تنهها بهر پروردگارشهان  تر می شان فزون شود، ایمان نده میهنگامی که آیات او بر آنها خوا
ناپذیر ایمان است. البته ایمان دارای مراتب است و بهه  بنابراین توکل، از لوازم جدایی«. توکل دارند

تواند مراتبی داشته باشد. هر گاه ایمان به باالترین درجهه خهود  همین جهت، توکل مؤمنان نیز می
سان به باالترین درجه از نصاآ خود خواههد رسهید؛ هماننهد حضهرت  به همین برسد، توکل نیز

که در قرآن کریم داستان توکل ایشان و  مرۀ آن توکل به تفصیل بیان شهده اسهت. ایهن  ابراهیم
 نوشتار بعد از معناشناسی توکل، به لوازم و آ ار توکل پرداخته است.

 الف. معناشناسی توکل

متعدی شود و به شکل فعهل درآیهد، بهه معنهی « علی»است و اگر با کلمه توکل، به معنی اعتماد 
توکل، به معنی سپردن کارها به خدا و اعتماد قلبی بهه  3تکیه و اعتماد کردن به دیگری خواهد بود.
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گاه مطمئن خود قهرار دههد و همهه امهورش را بهه او  اوست. توکل این است که انسان خدا را تکیه
بانی که از تمام نیازهای او آگاه و در برطرف نمودن آنها تواناسهت. عالمهه واگذار کند؛ خدای مهر

معنای توکل این است کهه تهأ یر امهور را بهه خهدای »نویسد:  درباره معنای توکل می طباطبایی
توکل آن است که بنده خدا، پروردگهار خهود را وکیهل »؛ «متعال ارجاع دهد و تنها او را مؤ ر بداند

 1«.تصرفی را خواست در امور او بکند خود بگیرد تا هر
 ئیل درباره معنا و تفسیر توکل سؤال کرد و جبرئیل گفت: راز جب پیامبر گرامی اسالم

ِ َْ ِِمل ِِ ِتع َماُلَِال يَلأ  نَُ َِوِِاس  َِوَِلَِيَن فَُ َِوَِلَِيُع ِطىَِوَِلَِيَم  ُّْ َُوَقَِلَِيَُض َِال َمخ  َ ُمِِبَأ و َ لِقَِال ِع َال َخ
َملَفِِّذَِ ِيَط  َِوِلَلم  ِ ِِسَوىِاّلََله  َ ِيََخ ُجَِوِلَم   ْ ِيَ َِوِلَم 

ِ ِِِلََحٍدِِسَوىِاّلََله ِيَع َم   ِاِكَاَ َِال َعب ُدِكََذلَِ ِلَم    
َِْ ِفََهَذاِهَُوَِالتوَوكُُّ َِال َخبَ

ِ معنای توکل این است که انسهان یقهین کنهد بهه  2؛ِف َِأَحٍدِِسَوىِاّلََله
د و محروم شدن به دست مردم نیست و باید از آنها ناامیهد بهود و اینکه سود و زیان و بخش

ای به این مرتبه از معرفت برسد که جز برای خدا کهاری انجهام ندههد و جهز او بهه  اگر بنده
کسی امیدوار نباشد و از غیر او نهراسد و غیر از خدا چشم طمع به کسی نداشته باشد، ایهن 

 همان توکل بر خداست.
یت، در معنای توکل معرفت و یقین به خدا، قدرت او و معرفهت بهه عجهز و نهاتوانی بنا بر این روا

مخلوقات نهفته است. الزمه این نوع معرفت و یقین، آن است که انسان تنها به خدا امیدوار باشهد 
 و تنها از او کمک بخواهد و از کسی جز خدا، ترس و هراسی بدل راه ندهد.  

رسیدم و عهر  کهردم: جهانم بهه  وید: خدمت امام رضاگ شخصی به نام حسن بن جهم می
ِاََحدا»فدای  شما، حد و مرز توکل چیست  امام فرمود:  ِ توکل آن است کهه  3؛َا َِلِتَخافَِمَ ِاّلَله

در این روایت به یکی از لوازم و آ هار توکهل اشهاره  امام«. با اتکای به خدا از هیچ کس نترسی
دش به خدا و قدرت اوست، به همین جهت از کسهی جهز خهدا کرده است. انسان متوکل تنها امی

توانند هیچ تأ یری بهر  داند که همه مخلوقات خدا بدون قدرت و اذن الهی نمی ترسد؛ زیرا می نمی
 دیگری داشته باشند.

َوید می ِه َفُهَو َحْسذبُ »تفسیر آیه شریفه  گوید: از امام کاظم علی بن سع ْ  َعَلی اللَّ  4«هُ َو َمْن َيَتَوكَّ
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 را پرسیدم، امام فرمود: 
َِّهاَِفماَِفَعَ ِبَِ ِكُن َتَِعن لُهِ ِفىِاُموِرَكِكُ ِتَتََوكوَ َِعََىِاّلَله ،ِِمن هاَِأ   َِيَرجات  َالتوَوكُُّ َِعََىِاّلَله

ِال ُحك لَمِفلىِذِللَ ِلَلُهِفَتََوكول ِ  َِوتَع ََلُمَِأ و َل  اَِوَفض  ِِراضياِتَع ََُمِاَءنوُهَِليَألوَكَِخيْ  َعََلىِاّلَله
ها ِْ ِبِِهِفيهاَِوفىَِغي  ی از آنهها کیردن بر خدا درجاتی دارد: کل کتو 1؛بِتَفويِضِذلَِ ِِإلَي ِهَِوِثق 

رد، از او خشهنود باشهی و کهنی و هر چه با تو کل کت به خدا تویارهاکه در تمام کن است یا
ن بهاره یهه در اکهنی نهد و بهداک وتاهی نمهیکر و تفضلی یچ خیه او نسبت به تو از هکبدانی 

ارهها و کن و در آن کهل کهت به خهدا، بهر او تویارهاکم اوست؛ پس با واگذاری کم، حکح
 ارها به او اعتماد داشته باش.کگر ید

 
 
 م اسبابب. توکل و عال

از نگاه دین عاَلم، عاَلم اسباآ است و انسان برای ادامه زندگی خود باید به دنبال وسهیله و سهبب 
ب االسباآ را فرامهوش کنهد؛ بلکهه بایهد وسهایل و اسهباآ را پرتهوی از ذات برود، اما نباید  سبِّ مع

احدیت و اراده او بداند. بداند که همه اسبابی که در خدمت او هستند تا کارش را به پید ببهرد، از 
توانند خهدمتی بهه انسهان ارائهه دهنهد.  عنایات حضرت حق تعالی است و بدون اذن او هرگز نمی

سباآ و مخلوقاتی را که خدا آفریده است، برتر از خدا بداند و خدا را فرامهوش کنهد؛ آدمی نباید ا
ُه ِلُكذ   َشذ»زیرا  َه َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَ  اللَّ ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ ْ  َعَلی اللَّ و ههر  2؛ء  َقذْدرا   ْی َو َمْن َيَتَوكَّ

رساند و خهدا  خداوند فرمان خود را به انجام می کند؛ کس بر خدا توکل کند، کفایت امرش را می
 «.ای قرار داده است برای هر چیزی اندازه

 فرماید:  بر همین اساس، خداوند در جای دیگری با تأکید بر توکل به خدا می
ُه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َو ِإْن ُيِرْدَک ِبَخْير  َفاَل َرادَّ  ِلَفْضِلِه ُيِصذيُب ِبذِه  َو ِإْن َيْمَسْسَک اللَّ

ِحيُم  و اگر خداونهد، هبهرای امتحهان یها کیفهر گنهاه  3؛ َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َو ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ
سازد؛ و اگر اراده خیری برای تو کند،  زیانی به تو رساند، هیچ کس جز او آن را بر طرف نمی

رسهاند و او  س از بنهدگاند بخواههد میهیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. آن را به هر ک
 غفور و رحیم است.
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بنابراین انسان متوکل در همه امور، تنها به خدا اعتماد و اطمینان دارد و دل از همه کس و از همهه 
گونه که گفته شد این عهاَلم، عهاَلم  چیز بریده و تنها به خدای قادر متعال امیداوار است. البته همان

جهت آدمی باید کارهای خود را به خوبی انجام دهد و از وظیفهه فهردی،  اسباآ است و به همین
خانوادگی و اجتماعی و سیاسی خود غافل نگردد؛ ولی باید بداند که تأ یر همه امور تنها به دسهت 
خداست. بنابراین شخ  مؤمنی که به خدا توکهل دارد، وظیفهه و عمهل تهحیح خهودش را نیهز 

خواست با توکل به خدا،  باشد که می خدا آن مرد در زمان رسول دهد؛ نه اینکه مانند انجام می
ابتهدا شهترت را ببنهد و سهپس »به او فرمهود:  شترش را نبندد و آن را رها سازد، اما پیامبر اکرم

دانند کهه بهه مقتضهای حکمهت الههی،  کسانی که به خدا ایمان و معرفت دارند، می 1«.توکل کن
یابند. البته باید بداند کهه اسهباآ در ا ربخشهی و  خاتهیت  می شان تحقق امور به واسطه اسباآ

توانند تأ یری داشته باشهند. بنهابراین  خود مستقل نیستند؛ بلکه آنها نیز بدون فضل و اذن خدا نمی
االسباآ و آن وجودی که همه ا رهها از  ضمن استفاده از اسباآ عالم، باید توجه داشت که مسبب

 ت اوست، تنها خدای متعال است. او و همه چیز به دست قدر
یراعیممان آنکمم  ینممداومسممبع



2هایجهمانکینهددل مرسمبی


 ج. آثار توکل در قرآن و روایات
 پردازیم: بدون تردید توکل به خدا و اعتماد به او، دارای آ اری است که به بخشی از آن می

 گيری  شجاعت و قدرت تصميم. 1

َِْ»فرماید:  می خداوند به پیامبر اسالم َِي ِال ُمتَلَوكِّ ِيُِحلبُّ َ ِاّلَله ِِإ و
ِ َِعََلىِاّلَله َتِفَتََوكول    3؛ فَِِّذاَِعَزم 

 «.خدا توکل کن؛ زیرا خداوند متوکالن را دوست دارد هنگامی که تصمیم گرفتی، بر
َ يَتَوكول ِ »در حدیثی فرمود:  پیامبر گرامی اسالم ِف ِِ ِأ ِيَكلوَ ِأقلَوىِالنَلا عََلىَِِملِْأَحلبو

ِِتعالى از آنجا کهه همهه «. ترین مردم باشد، باید بر خدا توکل کند کسی که دوست دارد قوی 4؛اّلَله
ها از خداست و خدای متعال، قادر مطلق و متعال می باشد، بنهابراین ههر کسهی بهه خهدا  قدرت

امهام کهه  ترین خواهد بود و شکست نخواههد خهورد؛ چنان توکل کند و خود را به او بسپارد، قوی
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َزمُِ»فرمود:  باقر َِلَِيُه  ِ تََصَمِِباّلَله ِِاع  ِْ َِلَِيُغ ََُبَِوَِم ِ ِتََوكوَ َِعََىِاّلََله  ْ ل بهر خهدا کهس توکههر 1؛َم
 «.  ست نخوردکه به خدا پناه آورد، شکند، مغلوآ نگردد و هر ک
 کار و فعاليت. 2

کسب و کهار بهرای تهیهه رزق   کنند، اهل کار و تالشند و از فعالیت و کسانی که به خدا توکل می
کننهد.  ای را دید کهه کشهاورزی نمی عده دارند. در روایتی آمده است پیامبر خدا دست بر نمی

َل،ِبَل ِأنلتُُمِ»کننهدگانیم. حضهرت فرمهود::   ایهد  گفتنهد: مها توکهل به آنها فرمود: شما چه کاره
 «.دیگران[ هستیه شما سربار ]دکنه، بل 2؛الُمتوِكَو َِ
کنممیدرکممارکممنلمیگممرووکمم



مارکمن 3کشتکنپسوکی  مرجبا


مملازسممبیغافمملمشممو درووکا


مم »رممم  شممنو«الکاسممیحبیممیاللا


گفمممتپیرمبمممر ممم آواز لنمممد


مملنزانممویاشممتر بنممد 4 مماووکا


 عدم سلطه شيطان . 3

ازه از زیهر سهلطه تر و توکلد بر خدا زیادتر باشد، بهه همهان انهد به هر اندازه که ایمان انسان قوی
ِهذْم »شیطان و هواهای نفسانی خارج خواهد شد:  يَن آَمُنوا َو َعَلذی َرب  ِِ

ُه َلْيَس َلُه ُسْلَطان  َعَلی الَّ ِإنَّ
ُلوَن   کنند، تسلطی ندارد. چرا که او بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می5؛« َيَتَوكَّ

 زگار آرامش و عدم نگرانی از حوادث رو . 4

انسانی که به خدا معرفت و به او اتکال دارد، از مخلوقات خدا و حهواد ی کهه ممکهن اسهت در  
زندگی او رخ دهد، هیچ نگرانی ندارد. قرآن کریم در موارد زیهادی بهه ایهن حقیقهت اشهاره کهرده 

 است: 
ِِمن هُِ ِِعن ِدَکِبَيوَتَِطاِئفَ    ْ ُزواِِم َْ َِفَِِّذاِبَ ِيَك تُلُبَِملاَِوِيَقُولُوَ َِطاَع   ُ ِالولِذفِتَُقلوُلَِوِاّلَله َْ َِغي  م 

َِوِكيَلِ  ِ َِوِكََفىِِباّلَله ِ َِعََىِاّلَله َِوِتََوكو   َِعن ُهم  ض  ِْ گوینهد:  آنها در حضور تهو می 6؛يُبَيِّتُوَ َِفَأع 
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های  روند؛ جمعی از آنان بهر خهالف گفتهه فرمانبرداریم، اما هنگامی که از نزد تو بیرون می
گوینهد، خداونهد  دهنهد؛ آنچهه را در ایهن جلسهات می ات سری شبانه تشکیل میتو، جلس

های آنان وحشت نداشته باش[ و بهر خهدا توکهل  نویسد. اعتنایی به آنها نکن! ]و از نقشه می
 کن. کافی است که او یار و مدافع تو باشد. 

ر اسهباآ و یکیه کند و تهأ بنابراین انسان باید در همه امور اعم از مادی و معنوی بر خدای تعالی ت
ِ»علل را از او بداند و به اتل   هکباور و اطمینان داشته باشد « َلِمؤثَِْف ِالوجويِإَلَِاّلَله

اگممرویمملعممالد جنبممدزجممای


درگممیوممانخواهممد ممدای 1نبممرا




 سد: ینو می ان امام خمینییی از اطرافکی
را  ه امهامکهسهانی کاسهت و همهه خاطر  نانی، اطمن تفات روحی امامیی از بارزترکی

 کیههای زنهدگی خهود، حتهی  یها و سهخت بیه در تمام فراز و نشکدانند  اند، می ردهک کدر
م بوده، چه در حهوادث یده است و همیلحظه دچار اضطراآ و تزلزل نگرد شه جازم و مصم 

تههران خواهند بهه سهوی  را ]در عصر طاغوت[ می قبل از انقالآ و چه بعد از آن ... امام
ن یهنهد. اک نند؛ ولی آنان را دعوت به تبر مهیک ه میین گرینار ماشکاران در یت دهند، کحر

ن از جاده اتلی منحرف شد به ین راه قم و تهران ناگهان ماشیه: در بکسخن خودشان است 
ن بهه جهاده اتهلی یشهند، ولهی مجهددًا ماشهکخواهند مرا ب ه میکردم کن یقیی و من کخا

 2ری در من حاتل نشده است.ییچ تغیدم هیردم و دکد مراجعه بازگشت. من در خو

 محبوبيت نزد خدا. 5

ِانَّ اللذَه ُيِحذبُّ »کند:  شان امورشان را کفایت می خداوند متوکلین را دوست دارد و بر اساس توکل
ليَن  انی همچنین خداوند درباره مؤمن«. کنندگان را دوست دارد به راستی که خداوند توکل 3؛الُمَتَوك 

ذاِلَحاِت »فرماید:  که اهل کارهای شایسته از جمله توکل هستند، می يَن آَمُنذوا َوَعِمُلذوا الصَّ ِِ ذ
ِإنَّ الَّ

ا ْحَمُن ُودًّ اند، بهه زودی ]خهدای[  ردهکسته یارهای شاکمان آورده و یه اکسانی ک 4؛َسَيْجَعُ  َلُهُم الرَّ
 «.  دهد ها[ قرار می رحمان برای آنان محبتی ]در دل

ِ»کند:  الله به خداوند عر  می در زیارت امین العابدین مام زینا الََهمَِفاجَع ِنَفسىِ...ُِمِحبول  
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ِِفىِاَرِضَکِوَِسماِئکَِ بارالها، مرا دوستدار خاتان اولیهای خهوید و  1؛ِلَصفَوِةِاَوِلياِئَک،َِمحبُوبَ  
ره اهمیت محبوبیت الههی استاد جوادی آملی دربا«. محبوآ در اهل زمین و آسمان خود قرار ده

شود، ولی تالش باید آن باشد کهه عهالوه بهر  انسان بامعرفت به محبت الهی نائل می»نویسد:  می
محبت به خدا، محبوآ خدا شود؛ زیرا انسانی که محب و محبوآ خهدا شهد، ههم کهار را بهرای 

   2«.گیرد دهد و هم خدای سبحان مجاری ادارکی و تحریکی او را به عهده می خدا انجام می
شخصیتی است که نزد همه ادیهان ابراهیمهی، یعنهی یهودیهت، مسهیحیت و  حضرت ابراهیم

کننهد. ایشهان در  اسالم از محبوبیت باالیی برخهوردار اسهت و همهه بهه آن حضهرت افتخهار می
ترین شرایط زندگی خود، تنها بهر خهدا توکهل کهرد و فقهط او را مهدبر امهور  ترین و بحرانی سخت

فرمایهد:  خواسهتند او را در میهان آتهد بسهوزانند، می پرستان که می ن کریم درباره بتدانست. قرآ
ُقوه و انُصُروا اِلهَتُكم ِان ُكنُتم فاِعِليَن » گفتند: او را بسهوزانید و خهدایان خهود را یهاری  3؛قالوا َحِرِّ

م انباشهتند و مشرکان تا آنجا که توان داشتند، هیزم روی هه«. کنید، اگر کاری از شما ساخته است
را در میان آتهد بیفکننهد، از شهدت  ها را آتد زدند و خواستند حضرت ابراهیم آنگاه که هیزم
 توانستند نزدیک آتد شوند تا اینکه شیطان منجنیقی برای آنان سهاخت و ابهراهیم حرارت نمی

   فرماید: می را بر باالی آن نهادند و او را به درون آتد پرتال کردند. امام تادق
َفقلاَل:ِِِفىِالَمنَجنيِقَِوِاَراُيواَِا ِيَُْمواِبِِهِِفىِالنَاِرِأتاُ َِجبْائيل ُِِلََماِاُجََِسِِابْاهيمُِ

َِفقاَلِأَماِِالَيَکَِفلَل كاتُُهَِالََکِحاَجه  َْ َِوِبَ
ِ َلُمَِعََيَکِياِِابْاهيُمَِوَِرحَمُهِاّلَله هنگهامی  4؛السو

به  خواستند او را در آتد بیفکنند، جبرئیل می را باالی منجنیق گذاشتند و که ابراهیم
مالقاتد آمد و پس از سالم گفت: آیا نیاز داری که به تهو کمهک کهنم  ابهراهیم در جهواآ 

 گفت: اما به تو، نه! 
چونرهماازمنجنیمآآممد لیمل



آممممدازدر مممارعممم  جبر یمممل


جَتبمی»گفت «َهلَلَکحاَجٌ یمامج


نممَکیمماَجب»گفممت ممامک الأما «ریمملج


مننمدارمحماجتیازهمیسکمس


 ایکیکارممنافتمادهاسمتو مس


گفممت ممااوجبر یمملایپادشمماه


پسزهرکس اشد حاجت خمواه
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گفتاینجاهسمتنمامحرممقمال


علمممم  الحمممالحسمممبی السممم ال


گممرسمم اوارمممنآمممدسممو تن


لمممیزدفمممباو بایمممددو مممتن


دووانممدآوشممدگلشممنکنمممی


هاراشممماسنسمممترونکنمممدشمممعل 


 واهدج آنچ  واهمداومننمی


1دانممداو ینممدومیحممالمممنمی


کار خود را به خدا واگذاشت و به او اعتماد کهرد و آتهد  در نهایت از آنجا که حضرت ابراهیم
مها گفتهیم: ای آتهد! بهر و 2؛َو ُقلنا يا ناُر ُكونی َبردا  و َسالما  َعلذی ِابذراهيَم »بر او گلستان شهد: 

 «.ابراهیم سرد و سالم باش
   3«.َمِْتََوكوَ َِعََيِهِكَفا ُِ»کند:  آری، کسی که بر خدا توکل کند، خدا او را کفایت می

دالهممموارهوسمملیدرامما مما 


  هرحالیکم  اشمی ما مدا ما 


چوحمآ خشمدکمالهسمر لندی


4وودل ردیگری هرچم  نمدی....


 درباره توکل دعای امام سجادد. 
 خوانیم: درباره درخواست توکل به خدا را می در پایان، دعای امام سجاد

ُعو،َِوِِإلَي َ َِأل َجلُأ،َِوِِبل َِ ُجو،َِوِلََ َِأي  تَِغيُث،َِوِِإيواَكَِأر  ،ِوِِمن َ َِأَخاُف،َِوِبَِ َِأس  ُّْ َِفِِّلَي َ َِأِف
،ِوَِ ُْ تَِعي ِملَ َِأتوِكل َُِِأِثُق،َِوِِإيواَكَِأس  َْ ،َِوَِعََي لَ َِأتََوكولُ ،َِوَِعََلىُِجلوِيَكَِوِكَ ُْ  5؛بَِ ُِأوِم
نمهایم و بهه تهو  ترسم و از حضهرتت فریادرسهی می گریزم و از تو می ]الهی[ به سوی تو می

خواهم و  آورم و به تو اطمینان دارم و از تو یاری می خوانم و به تو پناه می امیدوارم و تو را می
 نمایم. کنم و بر جود و کرمت اعتماد می تو ایمان دارم و بر تو توکل میبه 
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