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 عِندَ  مَا وَشکی نیست که خداوند عزوجل جز خیر و سعادت برای انسان چیز دیگری نمی خواهد )چکیده: 

کامیابی، چاره ای جز و انسان ظلوم و جهول، برای دستیابی به سعادت و . 198( آل عمران: لِّل أَب رَارِ خَیر   اللَّهِ 

این ندارد که به خدا روی آورد. یکی از موارد رویکرد انسان به خدا، توکل است که از مراتب عبودیت می 

 مَن وَباشد. انسان متوکّل به ریسمانی چنگ زده که سبب اتّصال اسباب است که امور او را کفایت می کند )

در این مقاله که به روش کتابخانه ای و از نوع توصیفی . 3( طالق: أَم رِهِ بَالِغُ اللَّهَ إِنَّ  حَس بُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلىَیَتَوَکلَ

تحلیلی، نگاشته شده، نگارنده سعی دارد، نقش توکّل را در اخالق سیاسی نشان دهد و سیمای کارگزاران 

 متوکّل را در نظام مردم ساالری دینی، طراحی نماید.

 ، قرآن، عترتمدیرل، ایمان، اخالق، خدا، توکّکلید واژه ها: 

 مقدمه:

ی مکتـب انسـان اخالق نیکو، نماد علم و فرهنگ است و تندیس اندیشه و عمل صالح است. قرآن و عترت )ع( که پدید آورنده

 إِنَّ  أَح سِنُوا نماید ) و ترغیب می 83( بقره: حُس نًا لِلنَّاسِ قُولُوا  وَسازی هستند، انسان را به همین اصل اخالقی دعوت می نماید )

 195( بقره: ال مُح سِنِین یحُبُّ اللَّهَ

 (156، ص 2و نزهه النواظر، ج  الخواطر)تنبیه « احسن الی مَن اساءَ علیک»حضرت علی )ع( می فرماید: 

نیک کـارگزاران  قرآن و عترت)ع( بنا نهاده شده، دوام نظام سیاسی دینی را معطوف به اخالق ستمدّن غنی اسالمی که بر اسا

( و زوال آن را هتک اصـول 342)غررالحکم، ص « مَن حَسُنَت سیاسته دامت رئاسته»آن می داند. حضرت علی)ع( می فرماید: 

یُستَدَّل  علی ادبار الـدول بـأَرب : تضـیی  »اخالقی توسط کارگزاران آن نظام قلمداد می نماید. مولی الموحدین)ع( می فرماید: 

مورد پیچیده می شود: ضای  کـردن ارزشـها،  4طومار دولتها با « = بالفروع و تقدیم االراذل و تأخیر االفاضلاالصول و التمسک 

 (17اهمیت به فروعات دین، مقدم داشتن ناالیقان و به دور نگهداشتن فاضالن)مدیریت اسالمی، ص 
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 متخلّق به اخالق اسالمی، اگر به زینت توکّل آراسته گردد، آثار آن را در زندگی شخصی و اجتماعی خود خواهد دید. مدیریک 

 (64مزین شو به اصل جمله اخالق )گلشن راز، ص   کتاب حق بخوان از نفس و آفاق

 تحت تکفل خویش خواهد شد.آثار توکل در حیات شخصی وی، قرب الی اهلل و در زندگی اجتماعی، باعث ارتقاء جامعه 

بـه  در این مقاله که به روش کتابخانه ای و از نوع توصیفی تحلیلی نگاشته شده، در ابتدا معنا و مفهوم توکل را بیـان و سـ س

 نقش آن در اخالق سیاسی نظام مردم ساالری دینی می پردازد بدین ترتیب:

 معنای توکل 

 توکل در لغت 

 توکل در اصطالح 

 تسلیم رضا وا تفویض و فرق بین توکل ب 

 حقیقت توکل 

 علل توکل 

 آثار توکل 

  ان نظام مردم ساالری دینیمدیرنقش توکل در اخالق 

 الف( تعامل با دشمن

 ب( مأیوس نشدن

 ج( تدبیر با بهره گیری از همه امکانات

 د( تصمیم قاط 

 هـ ( حل اختالف

 و( صبر و پایداری تا رسیدن به نتیجه مطلوب

نقش اخالق در دوام و زوال حکومتها با توجه به گفتار امیر مؤمنان)ع(، بر اندیشمندان و پژوهشگران اسالمی با توجه به اهمیت 

 فرض است تعریفی کاربردی از اخالق اسالمی ارائه داده و بر کارگزاران واجب تا آن را اجرا می نمایند.

مشکور باشد و بـرای  یت اعتالی جامعه اسالمی مان، سعیامید است که این مقاله، بتواند هدف مذکور را تبیین نماید و در جه

 رضای الهی، عملی مقبول. کسب

 تقدیم به او که مبعوث شد تا مکارم اخالق را اعتال بخشد و تقدیم به عترت پاکش.
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 معنای توکل

 توکل در لغت:

می باشد و بر وزن تفعّل و بر معنای اعتماد به کسی و واگذار امر خود به او )التحقیق فی لغه القرآن الکـریم، ج  ک لاز ریشه و 

 (213، ص 13

و اگـر بـا  38( الزمر: ال مُتَوَکلِّون یَتَوَکَّلُ عَلَی هِ  اللَّهُ حَس بىِ قُل   بیاید و متعدی شود معنای تفویض می دهد )َ« عَلی»حرف اگر با 

 بیاید معنای اعتماد می دهد.« اِلی»

 توکل در اصطالح:

اظهار عجز خویشتن و اعتماد و اطمینان به خدای سبحان و راضی بودن به رضای او و تسلیم شدن در برابر اوامـر او )ادب قضـا 

 (106در اسالم، ص 

 فرق توکل با تفویض و رضا و تسلیم

 وبه کسی در واگذاری امری به اتوکّل: اعتماد کردن 

 تفویض: کسی را متولی امری کردن به نحوی که اختیار تام داشته باشد و بتواند هر کاری را انجام دهد.

 رضا: تحقق آنچه که انتظار می رفت و مطابقت آن با آنچه که واق  می گردد بدون هیچ کم و کاستی

 تسلیم: قراردادن نفس با کمال خضوع و خشوع در اختیار خداوند تبارک و تعالی

در مقام مرتبت، ابتدا باید به مقام تفویض رسید، س س رضا، آنگاه تسلیم. مقدمه کسب ایـن مراتـب، توکّـل اسـت)التحقیق، ج 

 (.213، ص 13

ایمان چهار رکن است: توکل به خدا، رضا به قضای الهی، تسلیم به امر خدا، تفویض )واگذاری کار بـه »می فرماید:  امام رضا)ع(

 (469 )تحف العقول، ص (خدا

 حقیقت توکل

بر پایه ثبوت معرفت باهلل بنا نهاده شده است که بنده باید به مرحله عین الیقین بلکه حق الیقین رسیده باشد به گونـه ای کـه 

مکان و زمان برای او محدودیت ایجاد نکند و قدرت و علم و اراده پروردگار را در امور ببیند و جاری و ساری بداند. توکل بـدان 

یست که انسان سعی و تالش نکند بلکه با تدبیر و کوشش خود، کارها را انجام داده و نتیجه را بـه خـدا واگـذار نمایـد. معنی ن

رم را آزاد گذارم و توکل کنم یا آن را ببندم و توکل کـنم  پیـامبر )ص( تشخصی خدمت حضرت رسول )ص( رسید، پرسید: ش

 (319ن )مشکاه االنوار، ص یعنی ببند و توکل ک« اِعقلها و توکّل»فرمودند 
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 (947، بیت 44کشت کن پس تکیه بر جبار کن )مثنوی معنوی، دفتر اول، ص   گر توکل می کنی در کار کن

در واق ، برای رسیدن به هدف و مقصد در این عالم ماده هم احتیاج به اسباب طبیعی و مادی است و هـم احتیـاج بـه اسـباب 

روحانی و معنوی. نقل است که کریم خان زند در حین ساخت ارگ معروف خود، دید کارگری به نیکی سنگ را تا بـاالی ارگ 

مثل او توانای انجام این کار را نداشت. بعد از اتمام کار آن روز، از وی پرسـید،  می اندازد و به دست بنا می رساند و کسی دیگر

 علی رغم جثّه نحیفی که داری، خوب سنگ را به دست بنا می رساندی! 

دلیل قدرتی که در این کار از تو دیدیم، چیست  کارگر در جواب گفت: عشق همسرم، چنان نیرویی به من می دهد که قدرت 

 ا دارم.انجام آن ر

بنابراین اسباب معنوی در موفقیت و رسیدن به هدف تأثیر گذار است. ترس، غم و اندوه، شادی، حرص و آز، سفاهت و بداهت، 

تعقل و تدبیر و امثالهم، همگی در انجام امور تأثیر گذارند و اگر همین انسان به سببی متصل شود کـه شکسـت ناپـذیر باشـد، 

ر هیچ کدام از اسباب ناسازگار روحی، بر اراده او غالب نمی آید و به موفقیت و سـعادت خواهـد اراده اش قوی خواهد شد و دیگ

 (101، ص 4رسید )ترجمه تفسیر المیزان، ج 

نتیجه اینکه توکل، منزلی از منزلگاه دین و مقامی از مقامات اهل یقین و درجه ای از درجـات مقـربین اسـت. حقیقـت توکـل 

وند است در همه امور و صرف نظر کردن از غیر اوست و این منافاتی با تحصیل اسباب ندارد، مشروط همان اعتماد قلبی به خدا

(. با این شرط، انسان از غرق شدن در اسـباب 275بر این که اسباب را در سرنوشت خود، اصل اساسی نشمرد )اخالق شبر، ص 

توکل با توسل منافاتی ندارد ولی با اعتماد بـه نفـس متفـاوت  و دل بستن به غیر خدا و آلودگی به شرک، باز می دارد. بنابراین

 است.

عالمه طباطبایی می فرماید: من گمان می کنم غنای طب  و استغنای از خلق و ابای نفس را با اعتماد به نفـس اشـتباه گرفتـه 

یاورم و با سیلی صورت خود را سرخ اند. این که من فقط خود را محتاج خدا و فقیر نعمتهای او بدانم و در برابر خلق سر فرود ن

نموده، خود ر ابی نیاز نشان دهم، استغنای طب  است که اسالم بدان اشاره نموده و نیز ایمانم به خدای تعالی آنقدر زیاد باشـد 

در  از آینده نگران نباشم. این توکل به خداست یا بگو غنای طب  است و فضیلت است و همچنین اینکه فقط ای که در دلم ذره

شود و برابر خدای تعالی اظهار ذلت و حقارت کنم و بس و دیگر تن به هیچ ذلتی ندهم، ابای نفس است و فضیلت محسوب می

اما اینکه من در تعیین سرنوشت خود، تکیه ام به خودم باشد و به قول همین غرب زدگان اعتماد به خودم کنم شرک بـه خـدا 

 (596، ص 4د )ترجمه تفسیر المیزان، ج محسوب می شود و اسالم فضیلتش نمی دان

در حدیث نبوی )ص( آمده که حضرت محمد)ص( از جبرئیل می پرسد: حقیقت توکل چیست  جبرئیل )ع( پاسـ  مـی دهـد: 

علم و آگاهی بـه اینکـه مخلـوق نـه « = »العلم بانّ المخلوق الیضر و الینف  و ال یعطی و ال یمن  و استعمال الیأس من الخلق»
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رساند نه زیانی، نه چیزی می بخشد و نه چیـزی منـ  مـی کنـد. بنـابراین، توکـل، مـأیوس شـدن از خلـق اسـت. سودی می 

 (.23، ح 138، ص 68)بحاراالنوار، ج 

همچنین در کالم معصومین )ع(، دنیا به مثابه دریایی عمیق و تاریک، تقوا به منزله کشـتی و توکـل بسـان بادبـان آن کشـتی 

 (.16، ص 1، ج تشبیه شده است )الکافی

 علل توکّل:

 

 56هود:  (رَبِّکم وَ رَبىّ اللَّهِ عَلىَ تَوَکلَّتُ إِنىّخداوند عزوجل، پروردگار و پرورش دهنده همه چیز و همه کس است. ) -1

 67یوسف:  (ال مُتَوَکِّلُونَ فَل یَتَوَکلَ عَلَی هِ وَ  تَوَکلَّتُ عَلَی هِ  لِلَّهِ إِلَّا الح ک مُ إِنِ  حکم قطعی در جمی  امور از جانب خداست ) -2

 إِلَی ـهِ وَ تَوَکَّل ـتُ عَلَی ـهِ هُـوَ إِلَّـا إِلَـاهَ لَا رَبىّ هُوَ قُل غیر از او معبودی نیست و معبود مطاع، فقط خداوند عزوجل است ) -3

 30الرعد:  (مَتَاب

  89( االعراف: تَوَکلَّنَا اللَّهِ عَلىَ  عِل مًا ءٍشىَ کلُ رَبُّنَا وَسِ َعلم او بر همه چیز و همه کس احاطه دارد ) -4

 29ک: ل( المتَوَکلَّنَا عَلَی هِ وَ بِهِ ءَامَنَّا الرَّح مَانُ هُوَ قُل رحمت عامّه او بر جمی  موجودات است ) -5

 12( ابراهیم:سُبُلَنَا هَدَانَا قَد  وَ اللَّهِ عَلىَ نَتَوَکَّلَ أَلَّا لَنَا مَا وَی حق از جانب اوست)هدایت به سمت راهها -6

 49( االنفال: حَکِیم عَزِیزٌ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهِ عَلىَ یَتَوَکَّل  مَن وَعزت و حکمت از آن اوست و به هر کس خواهد می دهد) -7

 3طالق: ال(أَم رِهِ بَالِغُ اللَّهَ إِنَّ  حَس بُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلىَ یَتَوَکلَ مَن وَ  کفایت کننده و کفایت دهنده است ) -8

 123( هود: عَلَی ه تَوَکَّل  وَ فَاع بُد هُ کُلُّهُ ال أَم رُ یُر جَ ُ إِلَی هِ وَهمه امور به سمت و سوی او بر می گردد) -9

 58الفرقان: ( یَمُوت لَا الَّذِى ال حَىّ عَلىَ تَوَکَّل  وَبرای او حدّی در حیات و نهایتی در افاضه زندگی وجود ندارد ) -10

( وَکِیـل ءٍشـىَ کـلُ عَلـىَ هُـوَ وَ  ءٍشىَ کُلّ خَالِقُ اللَّهُخداوند خالق هر چیز است و اوست که مبدأ جمی  عوالم است ) -11

 62الزمر: 

 مَـا لَّـهُآنچه از نظر جسمی و فیزیکی و از نظر معنوی و متافیزیکی در عالم هستی وجود دارد از آن خداوندگار است ) -12

 171( النساء: وَکِیال بِاللَّهِ کَفَى وَ  ال أَر ضِ فىِ مَا وَ مَاوَاتِالسَّ فىِ

 (تغییر اندکی و تلخیص با ،217 و 216 ،215 ص ،13 ج التحقیق،)
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اگر بنده ای، به این صفات دوازده گانه الهی اعتقاد علمی و عملی داشته باشد، مقدمه تحصیل توکل در او به وجود مـی آیـد و 

 عَلـىَ وَ إِیمَانًـا زَادَته ـم  ءَایَاتُـهُ عَلَـیه م  تُلِیَت  إِذَا وَتوکل دست یابد، مقدمه معرفت شهودی را به دست خواهد آورد )اگر کسی به 

 2( االنفال: یَتَوَکلَّون رَبِّهِم 

 

 آثار توکّل:

( و در حدیثی از امـام صـادق )ع( اسـت مـی 3طالق:ال( )أَم رِهِ بَالِغُ اللَّهَ إِنَّ  حَس بُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلىَ یَتَوَکلَ مَن وَ)  کفایت امور: ) -1

به هر کـس دعـا « = »مَن اعطی الدعا، اعطی االجابه، من اعطی الشکر، اعطی الزیاده، من اعطی التوکّل، اعطی الکفایه» فرماید: 

 (65، ص 2)الکافی، ج « کفالت نیزداده شد، اجابت نیز، به هر کس شکر داده شد، زیادت نیز، به هر کس توکل داده شد، 

 (1348، ح 318، ص 1)میزان الحکمه، ج « اصل قوه القلب التوکل علی اهلل»قوت قلب: امیرمؤمنان علی)ع( می فرماید:  -2

 )غررالحکم،« من توکل علی اهلل ذَلَّت له الصفات و تسهَّل علیه االسباب»آسان شدن کارها: امیرمومنان علی )ع( می فرماید:  -3

 (9028ح 

، 4)میزان الحکمه، ج « هرمهلل ال یغلب و من اعتصم باهلل الیمَن توکل علی ا»شکست ناپذیر شدن: امام باقر )ع( می فرماید:  -4

 (22547ح 

یقین دانسته و صفاتی چـون صـبر، رضـا، زهـد و  کل را تنها راه دستیابی بهومقامهای عبودیت: در سیره قولی عترت )ع( ت -5

 .(106آثار توکل به شمار آورده اند )ادب قضا در اسالم، ص اخالص را از 

 )الثقه باهلل« اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبهایی است و نردبانی به سوی هر بلندایی»امام جواد)ع( می فرماید:  :پیشرفت -6

 (.6، ح 136اطر، ص واظر و تنبیه الخومن لکل غال و سلّم الی کل عال( )نزهه النث

ل بر هر کس در هر نقـش تأثیرگـذار اسـت از شاره گردید. این عوامری نیز بر توکل مترتب است که به مهمترین آنها اآثار دیگ

جمله کارگزارانی که در نظام مردم ساالری دینی، انجام وظیفه می نمایند، اگر به توکل متخلّق باشند، بـه عنـوان یـک ابـزار و 

 در امور استفاده نمود و نتیجه های شایان و اثر گذاری از آن تحصیل کرد. داسباب نیرومند و شکست ناپذیر، می توان

 نقش توکل در اخالق کارگزاران نظام مردم ساالری دینی

آثار بسیار زیادی بر آن مترتب است که به برخی از آنان که در زمان کنونی، نیاز بیشتری به آن احساس می شـود، اشـاره مـی 

 رود.
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 الف ـ تعامل با دشمن

 61( انفال/ ال عَلِیم السَّمِی ُ هُوَ إِنَّهُ  اللَّهِ عَلىَ تَوَکلَ وَ لهَا فَاج نَح  لِلسَّل مِ جَنَحُوا  إِن وَ ) 

اگر دشمن به صلح و روش مسالمت آمیز رغبت کرد تو نیز به آن متمایل شو و به خدا توکل کن و ترس از اینکه مبـادا امـوری 

کند و تو به خاطر نداشتن آمادگی نتوانی مقاومت کنی. چون خدای تعـالی شـنوا و داناسـت و  و تو را غافلگیرپشت پرده باشد 

هیچ امری او را غافلگیر نکرده و هیچ نقشه ای او را عاجز نمی سازد بلکه او تو را یاری نموده و کفایت می کند )ترجمه تفسـیر 

دامه این آیه می آید، خدا نیرنگ آنها را به خودشان باز می ( و حتی اگر دشمن خدعه نماید چنانکه در ا154، ص 9المیزان، ج 

 (بِال مُؤ مِنِین وَ بِنَص رِهِ أَیَّدَکَ الَّذِى هُوَ  اللَّهُ حَس بَکَ فَإِنَّ یخَدَعُوکَ أَن یُرِیدُوا  إِن وَگرداند و نصرت را از آنان مومنین می نماید )

ی، تعادل با دشمن در صورت تمایل وی می باشد که بدین سبب شـرّ و سـتم یکی از آثار توکل در اخالق کارگزاری نظام اسالم

آنان از جامعه اسالمی دور شود تا در سایه این تعامل، خداوند خدعـه هـا و نیرنگهـای آنـا را خنثـی سـاخته و مکرشـان را بـه 

را جهـت پیشـرفت و تکـاثر خـود خودشان برگرداند و جامعه اسالمی به جای وقت و انرژی و هزینه گذاشتن برای تقابل، آنهـا 

صرف نمایند تا خداوند نصرت خود را برساند و خیرات و برکات الهی بر جامعه نازل گردد. در عصر حاضـر و در حـوزه سیاسـت 

خارجی تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در به هدف رسیدن بر جام، تحقق این مطلب است و امید است در سایه این توکـل، 

 تعالی بلیات را از این ملت دف  و برکات را بر این ملت نازل فرماید. خداوند تبارک و

این موضوع تنها ناظر بر حوزه رهبری نظام مردم ساالری دینی نیست بلکه قابل تعمیم به همه حـوزه اخـالق کـارگزاری اسـت 

رضوی )ع( و مباحثات جعفری)ع( آن چنانکه در سیره عترت)ع( باالخص مناظرات  ،مثالً تعامل با دشمن در راستای تولید علم

 قابل مالحظه است.

 ب( مأیوس نشدن:

 51( توبه: ال مُؤ مِنُون فَل یَتَوَکَّلِ اللَّهِ عَلىَ وَ  مَو لَئنَا هُوَ لَنَا اللَّهُ کَتَبَ مَا إِلَّا یُصِیبَنَا لَّن قُل)

بر او توکل می جوید و مشیت خود را به او واگـذار اگر کارگزار به این حقیقت ایمان داشته باشد که والیت از آن خداست قطعاً 

ه اراده او خواهد شد و از آنچه که به دست می آورد مسرور نمی گردد و از آنچه کراضی به رضای پروردگار و تسلیم  می کند و

 .23حدید:ال( ءَاتَئکُم بِمَا تَف رَحُوا  لَا وَ فَاتَکُم  مَا عَلىَ تَأ سَو ا  لِّکَی لَااز دست می دهد مغموم نمی شود )

 نتیجه آن می شود که توکل کردن، انسان را از یأس و نومیدی دور کرده و کارگزار را در انجام امور راس  و ثابت قدم می نماید.

 ج( تدبیر با بهره گیری از همه امکانات

 67(، یوسف: ال مُتَوَکِّلُونَ فَل یَتَوَکلَ عَلَی هِ وَ  تَوَکلَّتُ عَلَی هِ  لِلَّهِ إِلَّا الح ک مُ إِنِ)
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اینکه در تأثیر خود مستقل نبوده و در ذات خود بی نیاز به غیر نیستند ناچـاراً مـی بایـد کسـی کـه در  خاطراسباب عادی به 

وق آنهاست بشـود، فمقاصد و اغراص زندگیش متوسل به آنها می شود، در عین توسلش به آنها متوکل بر غیر آنها و سببی که 

بب این اسباب عادی را سبب شود و در نتیجه سببیت اینها تمام گردد که اگر چنین توکلی کند بر طبق روش صـحیح تا آن س

را بـدون  ود را بر اساس آنها بنا نهاده، مهمل دانسته، هدفهای زنـدگیرفتار کرده نه اینکه اسباب عادی را که خداوند، نظام وج

ی که تمام اسباب در سببیت خود نیازمنـد بـه آن هسـتند همانـا خداونـد طلب کند که چنین طلبی مهمل است. سبب ،طریق

( فلذا بهره گیـری از 299، ص 11سبحان است که باید به او توکل جست که مسبب االسباب است )ترجمه تفسیر المیزان، ج  

کل بر خدا نموده و نتیجه کار را به کارگزار است که تدبیر نماید و تو برهمه امکانات و فراهم آوردن اسباب، از لوازم تدبیر است. 

 خدا س ارد که او مسبب االسباب است و اسباب را به گونه ای ردیف می نماید که مترتب بر خیر و صالح باشد.

 د( تصمیم قاطع: 

 .159( آل عمران: ال مُتَوَکلِّینَ یحُبُّ اللَّهَ إِنَّ  اللَّهِ عَلىَ فَتَوَکَّل  عَزَم تَ فَإِذَا  ال أَم رِ فىِ شَاوِر هُم  وَ)

 تَقُولَنَّ لَا وَکارگزاری که خود را مستقل نمی پندارد و معتقد و مقید است که امور به اذن خدا و با مشیت او انجام می گیرد )

عزمش  هر تصمیمی که می گیرد باید با همفکری صاحب نظران24و  23کهف: ال( اللَّهُ یَشَاءَ أَن إِلَّا-غَدًا ذَالِکَ فَاعِلٌ إِنىّ  ءٍلِشَا ى 

و چون  165( بقره: جَمیعاً لِلَّهِ ال قُوَّةَ أَنَّ  با توکل بر خدا جزم نماید  و از خدا بخواهد نیروی انجام آن کار را به او بدهد زیرا )ِ

( ال مِیعَاد یُخ لِفُ لَا اللَّهَ إِنَّخدا متوکالن را دوست دارد، ولی و یاور آنان خواهد بود و نمی گذارد متوکل در کارش درمانده شود )

  9آل عمران: 

 هـ ( حل اختالف

 .10( شوری ـ أُنِیب إِلَی هِ وَ تَوَکَّل تُ عَلَی هِ رَبىّ اللَّهُ ذَالِکُمُ  اللَّهِ إِلىَ فَحُک مُهُ ءٍشىَ مِن فِیهِ اخ تَلَف تُم  مَا وَ)

یک کارگزار معتقد که به درجه توکل رسیده می داند که در نظام تشری ، قوانین و احکامی که خداوند مقرر کرده، انسان را بـه 

ر مرتف  سـاختن آن مـی سعادت و کمال می رساند. فلذا در حل اختالف با رجوع به احکام الهی و به اجرا درآوردن آن، سعی د

کند، س س تدبیر امور را به کسی واگذار می کند که او را هم در نظام تکوین و هم در نظام تشری  مرج  خود مـی دانـد)یعنی 

گشته و به هیچ سـببی اعتمـاد  تکوین از تمامی اسباب ظاهری منقط  همه امور به سوی او بر می گردد( یعنی اینکه در ناحیه

 ( و مسبّب االسـباب32، ص 18ا را یگانه سببی می داند که شکست ناپذیر است )ترجمه تفسیر المیزان، ج نمی کند، چون خد

و در ناحیه تشری  هم در هـر واقعـه ای است و خود در اموری که به او واگذار گردیده تدبیر می کند و چه مدبری بهتر از خدا 

 کند و خدا را موکّل بر وقای  خود قرار می دهد.که در زندگی با آن روبرو می شود به حکم خدا رجوع می 
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 و( صبر و پایداری تا رسیدن به نتیجه مطلوب

را آن پناه می برد ولی این دژ، امنیت و سالمت و حریت حیات صبر، دژ محکمی است که انسان در هجوم رنج ها و مصائب به 

به خدا، این باشد که سعادت و رستگاری او را تأمین نماید فلذا توکل به انسان بر نمی گرداند و چه بسا، محتاج سبب دیگری 

یعقوب)ع( بعد از را به سوی صالح حال او متوجه می سازد. کما اینکه حضرت امر را محقق می بخشد و خداوند همه اسباب 

یا مهاجران با صبر و  18( یوسف: تَصِفُون مَا عَلىَ عَانُال مُس تَ اللَّهُ وَ  جَمِیلٌ فَصَبر   گوید)ها و تدبیرها به فرزندان خود می توصیه

( یَتَوَکلَّون رَبهِّم  عَلىَ وَ صَبرَوا  الَّذِینَ). همراهی و دین خدا را یاری نمودندرسول خدا)ص( را پایداری و تحمّل رنج فراوان، 

بنابراین کارگزار با توکل به خدا آستانه صبر خود را باال برده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب، در پایداری و مقاومت  .59عنکبوت: 

 کار او را سامان می بخشد و رنج او را برطرف می سازد.خود راس  می ماند زیرا معتقد است خداوند عزوجل، 

 نتیجه:

توکل به خدا، از مراتب کماالت و عبودیت است که آثاری بر آن مترتب است که موجبات خیر و صالح انسان متوکل است. این 

آثار در زندگی فردی و اجتماعی شخص تأثیرگذار است. به کارگیری این آثار در نظام مردم ساالری دینی توسط یـک کـارگزار 

مؤثر و نتایج رضایت بخشی به بار خواهد آورد که اکثریت جامعه از آن منتف  گردیده و معتقد و متوکل، قطعاً در دوام این نظام 

شخص کارگزار نیز به اجر معنوی و کسب مقامات عبودیت نائل خواهد گشت. از جمله این آثار می توان به صبر و پایـداری در 

عدم یـأس و ناامیـدی در بـه یری از همه امکانات مصائب و مشکالت، حل اختالف، تصمیم گیری قاط  در امور، تدبیر با بهره گ

برای کاربردی کردن اخالق اسالمی در جامعه و در هر نظام باالخص نظـام مـردم  ثمر رسیدن امور، تعامل با دشمن اشاره کرد.

ری و ساالری دینی باید به شاخصه های آن توجه کرد که یکی از شاخصه های آن، توکل است. تببین آن و چگونگی به کـارگی

بهره برداری از آن، نیاز به مطالعه متون اسالمی و کالبد شکافی تمدن عظیم اسالمی دارد که این امر موجب شـکوفایی فکـر و 

اندیشه، در جامعه اسالمی خواهد شد که خود در چرخه تولید علم، بازخورد جامعه می گردد. به بیانی ساده تر، حتـی مطالعـه 

امید است با تأسی بـه قـرآن و عتـرت، جامعـه ای  معه خواهد شد چه رسد به اجرایی شدن آن.در این زمینه، باعث اعتالی جا

 بسازیم که مورد رضایت حق تعالی و مورد عنایت اهل بیت اطهار )ع( واق  گردد.

 منابع
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 .1391، ادب قضا در اسالم، قم، نشر اسراء، چاپ سوم، هللآملی، عبدا یجواد -2

 .1366، اخالق کارگزاران در حکومت اسالمی، تهران، نشر فرهنگی رجا، هللجوادی آملی، عبدا -3

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 320 -329، ص 1395 ، فروردین6، جلد 10علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

329 
 

 .1363العقول عن آل الرسول )ص(، قم، مؤسسه انتشارات اسالمی، چاپ دوم، حرّانی، حسن بن علی، تحف  -4

 ق. 1426راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، ذوی القربی، چاپ پنجم،  -5

 .1383سید رضی، محمد بن حسین، نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، قم، قدس، چاپ سوم،  -6

 .1382رمان، انتشارات خدمات فرهنگی، شبستری، محمود، گلشن راز، ک -7

 .1379سیدمحمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، تهران، دارالکتب اسالمیه، چاپ ششم،  ،طباطبایی -8

 ق. 1385طبرسی، علی بن حسن، مشکاه االنوار فی غرراالخبار، نجف، کتابخانه حیدریه،  -9

 اسالمیه، ]بی تا[، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، انتشارات علمیه کلینی -10

 مالکی اشتری، ابوالحسین ورام، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر، قم، مکتبه الفقیه. ]بی تا[ -11

 ق. 1403مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، بیروت، دارامیاد التراث العربی، چاپ سوم،  -12

 محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، ]بی تا[ -13

 .1385حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی، مصطفوی،  -14

 .1361موسوی همدانی، سیدمحمدباقر، ترجمه تفسیر المیزان، تهران، محمدی، چاپ سوم،  -15

 .1375مولوی، جالل الدین محمد، مثنوی معنوی، تهران، راستین،  -16

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/

