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  ات تربیتیتأثیرنی و بازخوا توکل:امن ترین سنگر مستحکم دفاعی
  3سیدابراهیم میر شاه جعفري، 2غربا مبینا، 1زینب السادات اطهري اصفهانی

  
  چکیده

دفاعی که انسان از آغازین روز حیات به آن هاي  این پژوهش با هدف شرح و توصیف یکی از ابزار
ین ابزار درونی که ا. ده استشباشد تدوین  می مفاهیم واالي اسالمی ةمجهز شده است و در زمر

در امان مانده است هیچ حد و حصري ها  آدمی به قداست وجود آن در برابر کلیه حمالت و آسیب
و همانا ایمان و ایقان به ، عرضه داشتهها  انسانندارد و ارمغانی است که خداوند آن را به تمامی 

مایـان شـود داراي   توکل به میزانی که در وجود انسان متوکـل ن . لطف و کرامت خداوند است
شـیطان و   هاي وسوسهنگهبان آدمی در برابر ها  و زمانها  درجات متفاوتی است که در همه مکان

، کشانند می بخشند و روح آدمی را به اضمحالل می انسانی را تنزل ۀنفوس حیوانی که همگی درج
توکل بر خداوند  به همین خاطر انسان همیشه در حال نبرد بین حق و باطل بوده است و. باشد می

دژي مستحکم براي آدمی است که نقش ابزار ، که همانا ایمان به قدرت الیزال حضرت حق است
 عنوان بهبه بررسی نقش توکل اي  هاین پژوهش با روش کتابخان. نماید می دفاعی را براي وي ایفا

داد به هر میزانی  نتایج این پژوهش نشان. پردازد ها می انساندفاعی نرم جهت حمایت و حفاظت از 
که مخلوق به ریسمان الهی چتک زند و امور خود را به خداوند واگذار نماید بـه همـان میـزان    

 گاه در برابر هجوم دشمنان درون و بیرون بـه خـود بیمـی راه    کند و هیچ می نیازي از غیر پیدا بی
شناسی پدافند عامل و  در این مقاله نخست به مفهوم، به همین دلیل. گردد نمی دهد و مأیوس نمی

آثار و پیامدهاي توکل ، محافظ انسان در برابر حمالت عنوان بهنقش توکل ، مفهوم توکل، غیرعامل
                                       شود.  می پرداخته گیري نتیجهو در نهایت  پدافند غیرعامل عنوان به

    ات تربیتی، تأثیرحکمدژ مست، تدافع، پدافند غیرعامل، توکل: ها کلیدواژه

                                                   
 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان. 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه کاشان. 2
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان .3
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  مقدمه 
این گردونه  و واجب الوجود به عنوان نقطه ثقلدر چرخش روزگار گردون که تنها وجود مسبب االسباب 

آیند و گاه این منزل چه  می خواه ناخواه در منزلی فرودهمه چیز اعم از دارائی و فرزند  نامتناهی ثابت است
آدمی است هیج چیز وجود ندارد که حتی روزنه اي از امید به بد فرودگاهی است این جا اوج اضمحالل 

 پیروزي دیگر را پس از شکست عظیم در وي به ودیعه گذاشته باشد. در این زمان به کدام نیرو و قدرت
خواهد وابسته باشد آنان که خود فانی اند و محتاج؟ اگر از بدو خلقتش فقط نیم نگاهی به آثار وجودي  می
بیند حکم و حجتی براي  می آن چیزي که هست و به عنوان مخلوق ،دانست که همه امور یم انداخت می اش
ست و آن قدر خود را محتاج محتاجان نمی نمود همیشه پیروزي از آن کسانی است که در تمامی وند اخدا

دد تا زمانی د هیچ جبهه اي پیروز نمی گرماینن می امورشان را به وي واگذارکنند و  می امور رهبري را تعیین
که تدبیر امور را به تازه واردها واگذارد در این صورت از همان ابتدا نتیجه مشخص است. حال با ذکر این 

خواهیم بدانیم آدمی که همیشه  در دو راهی گزینش حق و باطل و گرایش به سمت یک کدام  می مطالب
هاي  پس از شکست اکنون تا پیروز گردد دچار آشفتگی گردیده است و گاه خود را نیازمند نیازمندان ساخته

؟ بنابر این باید متعدد چه گونه برنامه ریزي نماید که در این نبرد سهمگین سرفراز و پیروز بیرون بیاید
نه آن   و با اجراي هاي ساخته دست بشر نداردبه کار گیري جنگ افزار که نیازي در اقداماتی انجام دهد

نماید و سبب کاهش آسیب پذیري  می کند بلکه از  تخریب آدمی جلوگیري ی به آدمی وارد نمیخسارت تنها 
کنیم همانا  می در حقیقت آن چه را تحت عنوان حیات آدمی از آن یاد گردد. ها می انسان و یا حتی رفع آسیب

مواجه شدن با باطل و مبارزه علیه آن است و هم چنین به زانو در آوردن هر آن چه آدمی را به حرکت و 
 کشاند با وجود این نیرو که اعتماد و ایمان بر قدرت پروردگار است تداوم ها می رایش به سمت بديگ
ها  و آسیب بحران توانیم با وجود این نیروي درونی که دفاعی در برابر هجوم دشمنان است می یابد. به بیانی می

رین تبه است. مگر جز این است که برتمر بیانگر نقطه اتکال بر خداوند بلندها  همه این را مدیریت نماییم.
انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم "گوید  می در ثنایش چنینمرآت صفات پروردگار است  مخلوق که 

دهد که در برابر هجوم دشمنان  می کند و به او قدرتی می براستی چه کسی انسان را کفایت "الفقیراالّ الغنی
؟ حسین بن علوان از حضرت صادق روایت کرده است که انسانی دفاع کنددرون و بیرون به خوبی از کرامت 

به عزت و جالل و رفعت بر عرشم ": آسمانی خوانده که خداوند فرمودندهاي  آن حضرت در برخی کتاب
کنم و جامه ذلت در نزد مردم  می آرزوي هر آرزوکننده از مردم، بر غیر من را با ناامیدي قطعسوگند همانا 

من توکل علی اهللا الیغلب، و من اعتصم باهللا "فرمایند می ). امام باقر(ع)82ص،1389(عاملی،"پوشانم می را بر او
کسی که بر خدا توکل کند مغلوب نمی شود، و کسی که به دامن لطفش چنگ زند شکست نمی  "الیهزم
کار گیرد که در  بنابراین الزم است تمام نیروي درونی خود را به) 3659ص، 4جالحکمه،  یزانم( "خورد
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نهاده شده در درون آدمی هاي  به خوبی دفاع و مقابله نماید که در رأس تمام قدرت ها  برابر حمالت و آسیب
کند توکل بر خداوند قرار دارد که وحدت  بین تمام عناصر درونی که در  می که وي را از حیوان متمایز

ست که حتی قرار گرفتن در برابر هزاران دشمن و آورد در این صورت ا می زمره فضائل هستند را به وجود
نقشه شوم و حمالت ناگهانی آنان نیز بیمی راه نخواهد داد و در این هنگام کلیه انرژي ذخیره شده رها 

ي درونی درجه امنیت آدمی در برابر هر آدمی زاده اي که قصد بدنبال این آزاد سازي انرژو  خواهد شد
رود چرا که قوت خود را از  می برانسان سلطه نماید باالتر از حد معمولحمله تحکم آمیز را دارد که 

تمامی تهاجمات در هم شکسته خواهد شد. توان بدین سان سرچشمه در یافت نموده است نه از جویبارها و 
را در نظر بگیرید مافوق توان آن در درون آدمی تعبیه شده که سبب گسیختگی تک تک  1یک تی ان تی
گردد. بنابر این آدمی است و هزاران هزار نیروي محافظ که تمامی تحت امر یک پدافند  می نفرات دشمن

   هوایی که محیط بر همه است قرار گرفته اند و آن ایمان، ایقان و اعتماد بر ذات اقدس پروردگار است.
  مفهوم شناسی بحث

  غیرعاملپدافند -1
افراد، صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در همه پدافند به معنی حفظ جان مردم، تضمین امنیت "

). پدافند به دو بخش عامل 13،ص1389(احمرلوئی،"در همه شرایط، موقعیت و هر گونه تجاوز است ،مواقع
هاي  شود که پدافند عامل بیشتر در هنگام وقوع بحران(جنگ،سیل، زلزله، شورش می تقسیم غیرعاملو 

هاي  در مقابل دشمن با بکار گیري سالح ها، تجهیزات جنگی، و تکنیک شود و دفاع می داخلی) استعمال
(نیازي "کند می رزمی به منظور از کار انداختن ماشین جنگی دشمن و نابودي آن را تعریف

  ). 15،ص1387تبار،
شـامل مجموعـه طـرح هـا،      غیرعاملپدافند "این تعریف را ارائه نموده اند غیرعاملپدافند  در ارتباط با 

امات و بر نامه ریزي هایی است که بدون به کار گیري سـالح موجـب کـاهش آسـیب پـذیري، افـزایش       اقد
منابع ملی در گستره کشور در مقابـل تهدیـدات خـارجی    هاي  آستانه تحمل و مقاومت مردم و تداوم فعالیت

یاسـی، اجتمـاعی،   ملی خـود (اقتصـادي، س  هاي  که از تمام مؤلفه ده و در واقع دفاع در مقابل دشمن است گردی
نمایـد و یـا بـه بیـانی      مـی  هاجم اسـتفاده هدف و مورد ت فرهنگی، اطالعاتی و...) براي به زانو درآوردن کشورِ

دیگـر بـوده انـد جهـت     هـاي   وارده به کشورهاي  کشورهایی که طعم جنگ را چشیده اند و یا شاهد آسیب
ب پذیري، استمرار تولید و تـداوم خـدمات   ملی و منابع حیاتی خود در راستاي کاهش آسیهاي  حفظ سرمایه

(حسـینی و   "نماینـد  مـی  استفاده غیرعاملکشور در شرایط بحران ناشی از جنگ، از پدافند ضروري و حیاتی 
                                                   

ژول اسـت کـه در اثـر انفجـار یـک تـن        4.184تـی برابـر بـا     ان روشی براي ارزیابی میزان انرژي آزاد شده در اثر انفجار است. یک تن تی .1
  )T.N.T.(گردد آزاد می نیتروتولوئن تري
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  ).114-115، ص1390دیگران،
بیشتر تأکیدش بر مدیریت پیش از بحران اسـت و هـر    غیرعامل) معتقد است دفاع 1390حسینی امینی( 

تجهیـزات،   تأسیسـات و  ،نسانی، ساختمان هـا نه اي که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي ااقدام غیر مسلحا
عامـل  و یا کشور در مقابل بحران هایی با عامل طبیعی( خشک سالی سیل و زلزله،رانش) هاي  اسناد و شریان

یـک  ه روحیـه  گردد. به بیانی هر حرکتـی کـ   می را شامل شود می داخلی، تحریم)هاي  انسانی(جنگ، شورش
کند بدون استفاده از زور و  می در جنگ نرم دشمن سعی". ملت را هدف گیرد، تهدید نرم یا جنگ نرم است

وادار کند که در  انجام اعمال ناخواستهپیچیده و غیر مستقیم طرف مقابل را به تأیید و هاي  با استفاده از شیوه
 به اهداف خود به صور گوناگون عمـل دشمن براي نفوذ و دست یابی این جنگ جهت اهداف خود است. در 

و هـا   نماید. ابتدا با ایجاد تغییر در افکار و آراء نخبگان و کارشناسان براي بوجود آمـدن تردیـد در ارزش   می
مـورد اسـتفاده دشـمن،    هاي  مردم و پذیرش اهداف و ارزشهاي  باورها و سپس با ایجاد تغییر در  افکار توده

آگـاهی رسـانی و آگـاهی     مهم ترین راهبرد غیرعاملدفاع  شود. می من عملیفرصت تهدید، و اعمال قدرت دش
بر این بنیان اسـت   غیرعاملپدافند . تالش اساسی در دشمن استهاي  و شیوهها  بخشی به مردم در مقابل روش

، اسـتمرار  غیرعامـل . هـدف از دفـاع   اسـتفاده از ابـزار نظـامی آشـنا سـازد      دفاع بـدون هاي  ما را به شیوه که
زیر بنایی، تأمین نیازهاي حیاتی، تداوم خدمات رسانی عمومی و تسـهیل اداره کشـور در شـرایط    هاي  فعالیت

تهدید و بحران تجاوز خارجی و حفظ بنیه دفاعی به رغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن از طریق اجـراي  
حسـاس کشـور    تی وو  کاسـتن از آسـیب پـذیري مسـتحدثات و تجهیـزات حیـا       غیرعامـل پدافند هاي  طرح
شـامل مجموعـه تمهیـدات، اقـدامات و      غیرعامـل پدافنـد  "عـالوه بـر ایـن    ).72،ص1390(خرم آبادي،"است
شوند که هدف اصلی  می غیر مسلحانه اي است که قبل از شروع تهاجم و در زمان صلح تهیه و اجراهاي  طرح

در زمان تهاجم دشمن ها  و پروژها ه کارایی دفاعی طرح مالی، ارتقاء سطح و از اجراي آن کاهش تلفات جانی،
گردد این است که  می بنابراین آن چه از بیان این مطالب استنباط). 76،ص1389باشد(نقیب زاده، می نیز "است

نه با هدف  خون ریزي و نبرد خصمانه ي همراه با کشت وکشتار، بلکه به عنوان یک نـوع   غیرعاملپدافند 
گـردد کـه یـک     مـی  یابد و اقسام متفاوتی را شـامل  می وناگون نمودجهاد حق علیه باطل است که به صور گ

نمونه از این نوع دفاعِ مبرا از هر گونه ابزار فیزیکی و نابود کردن آدمیان، ایمان به قـدرت پروردگـار و یـا    
  همانا توکل است. 

  توکل-2
ت اهل یقین است، و از هاي راهروان و یکی از مقامات خداپرستان، بلکه برترین درجا توکل یکی از منزل 

این رو در ستایش و فضیلت و در ترغیب به آن در قرآن کریم و احادیث اسالمی شواهد بسیاري رسیده است 
). انسان با اتصال به بیکران اقیانوس مواج و خروشان 278، ص 1366الدین مجتبوي،  (نراقی، ترجمه جالل
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هاي  گاه: بلند موج گردد و آن شود، بیکران دریا می ترده میایستد، گس گیرد، بر پا می جان می» توکل« الهی یعنی
گیرد و در جوار هزاران مردار، در پرتو تابش هزاران سال  در آغوش می - آرام و نرم -سهمگین و خروشان را

استوار و پا برجا و  -آفتاب، در برودت کشنده و سخت هزاران خزان و با انشعاب هزاران رودخانه و نهر
ها،  ي محدودیت آورد. توکل پیوندي است استوار با حاکم هستی و او که برتر از همه ام میدو -جاویدان

کند  هایمان را ابدي می  بخشد و حرکت هایمان را تداوم می ها و کمبودهاست، تالش ها، جهل ها، ضعف نقص
زند،  را پس میزا  کند. همه عوامل مرگ می» کفایت«سازد و در یک کلمه  مان را بارور می و درخت هستی

ي ایمنی از  بخشد. توکل مایه گیرد و حیاتی جاوید می ها را در راه رویائی ما به کار می ها و ارزش همه سنت
ی یگشا یابی و راه ناپذیري، نفی سلطه شرآفرینان و راه زا، فراتري در توانمندي، پیروزي و شکست عوامل مرگ

). توکل، مصدر باب تفعل است و 41-42، صص 1357ر،و در نهایت باروري یک جوانه نوشکفته است (منذ
، ص 1362به معنی سپردن کارها به خداوند و اعتماد بر لطف اوست (سلطانی، » وکالت«ي  در اصل از ماده

اند: توکل یعنی اعتماد و اطمینان قلبی انسان به خداوند در  ). عالمان اخالق در باب ماهیت توکل گفته228
  ).89، ص 1381زاري از هر قدرتی غیر از او (دیلمی وآذربایجانی، ي امور خویش و بی همه
توکل در لغت به معنی اعتماد کردن و تکیه کردن بر کسی و اعتراف کردن به عجز خود، به خدا سپردن  

االسباب توجه نمودن، پناه بردن به خـدا و امیـد بـه خـدا و      و دل برداشتن از اسباب دنیا و به حضرت سبب 
و نزد اهل حقیقت اعتماد کردن به تکیه و اعتماد بر خدا، گردن نهادن به خدا و اعتماد و اطمینان کردن به او 

در حـدیثی از پیـامبر    ).43، ص 1376یأس از آن چه در دست انسان اسـت (زرهـانی،    آن چه از خداست  و
توکل بر خداوند بزرگ چیست؟ » ما التوکل علی اهللا عزّوجل«اکرم (ص) آمده است از جبرئیل سوال فرمود: 

حقیقـت توکـل   » و الیعطی و الیمنع و استمال الیاس من الخلق العلم بان المخلوق الیضر و الینفع«عرض کرد: 
تواند زیانی برساند و نه سودي، و نه چیزي ببخشـد و نـه از او بـاز     علم و آگاهی به این است که مخلوق نمی

دارد و (دیگر) به کار بستن یأس از خلق است. سپس فرمود: هنگامی که بنده خدا چنین باشد، جز براي خدا 
بندد، این است حقیقت  امید و ترسی جز به خدا ندارد و به هیچ کس جز خدا دل نمی م نمی دهد وعملی انجا

همچنین، در حدیث دیگري از امام معصوم (ع) پرسیدند: توکل چیست؟  ).138، ص 28توکل (بحاراالنوار، ج 
). بنـابراین، روح  143ص  ،68توکل این است که از غیر خدا نترسی (بحـاراالنوار، ج  » ال تخاف سواه«فرمود: 

توکل انقطاع الی اهللا یعنی بریدن از مخلوق و پیوستن به خالق است؛ البته تحقق این حالت در انسـان متوقـف   
یقین و قوت قلب نسبت به این که هیچ قوت و قدرتی جدا از خداونـد در کـار عـالم و آدم     ایمان و است بر

کننـد، کـه خـود در     ي او عمل مـی  اند و تحت اراده ت الهیباشد و همه علل  و اسباب مقهور قدر اثرگذار نمی
اي از مراتب توحید است. بنابراین، توکل به معناي نفی انتساب امور به انسـان یـا اسـباب و علـل      واقع مرتبه

). مگر جز این 89-90، صص 1381اوند است (دیلمی و آذربایجانی، طبیعی و ارجاع اصالت و استقالل به خد
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و هـا   بنابر این هیچ گاه کسی نیست که در معرض سختی ها، دشمنی کند می خلوق را کفایتاست که خالق، م
  حمالت قرار گیرد و خداوند را بخواند و او جوابش را ندهد.

  نقش توکل به عنوان محافظ انسان در برابر حمالت-3
زمینه الزم جهت رشد و در نظر گرفته شده که باید بستر و ها  توکل به عنوان نیروي دفاعی در برابر آسیب

پرورش آن فراهم گردد تا به عنوان محافظی پرقدرت که نیروي آن نامتناهی است در هنگام هجوم دشمن، 
  عمل نماید. 
آگاهی رسانی و آگـاهی بخشـی   مهم ترین راهبرد  غیرعامله دفاع از آن جا کدارد  می بیان) 1387( فردرو

داراي سـطوح و درجـات مختلفـی جهـت پاتـک زدن بـه        است هاي دشمنشیوهو ها  به مردم در مقابل روش
 می که در درون آدمی به ودیعه نهادهبه همین خاطر دژ مستحک .باشد می آنانهاي  دشمن و خنثی نمودن نقشه

کـردن بـه    متـوکلین در تکیـه  "باشـد  می شده است نیز داراي درجات و مراتب مختلفی از منظر دارندگان آن
ه او با هم فرق دارند و درجه و مرتبه توکلشان متفاوت است؛ به همین دلیل برخی خداوند و واگذاري امور ب

  باشد اند که به شرح زیر می اي قائل شده گانه از عالمان اخالق براي توکل به خداوند درجات سه
نخستین درجه توکل آن است که انسان رابطه خود و خداي خود را مانند رابطه وکیل و موکل قرار دهد. 

کند و او را جانشین خویش در رسیدن به هدف مـورد نظـر قـرار     جا، موکل کامالً به وکیل اعتماد می ایندر 
تر از وکیـل ظـاهري کـه بـراي رسـیدن بـه        دهد. پس نخستین درجه توکل آن است که انسان خدا را کم می

نوعی ابزار دفـاعی و   ). در حقیقت این اعتماد142، ص 1374پور،  (رشید "کند نداند مقاصد خویش اختیار می
یا به بیانی آشنایی با یک  شیوه دفاع است در برابر شیاطین آشکار و پنهان که قصدشان غلبه و به تسخیر در 

  .آوردن آدمی است
دومین درجه توکل آن است که انسان از اصل توکل غافل و در وکیل خود یعنی خداونـد فـانی اسـت، در    

کند. کودك در  نه اعتماد می کند که کودك به مادر خویش اعتماد میاین مرتبه آدمی به خداوند، همان گو
او اعتمـاد نـدارد، و چـون او را ببینـد، بـه دامـن وي         غیـر   شناسد، و به ابتداي طفولیت کسی جز مادر را نمی

نگام کند و به ه اي براي او پیش آید فوراً مادر را صدا می آویزد، و اگر مادر حضور نداشته باشد هر حادثه می
اي باالتر از توکل است، زیرا در این حالت انسان غـرق عنایـات حـق     طلبد. بنابراین، این درجه گریه او را می

). در حقیقـت  592، ص 1351زند (نراقی،  غیر او را صدا نمی ،بیند و در مشکالت است و جز او کسی را نمی
پیر  داند و گویا مسلک می دانایی خودی و در این مرحله متوکل، خداوند صاحب قدرت را مایه افزایش توانای

بهشت در پاي عارفان خار است جوینده تو را با بهشت چه کار هاي  الهی گل": گزیند می ات را بر خود برهر
دانـد کـه نقیـب     مـی  . عاشقانه معبود را خواستن و صدا زدن را بهترین دارایی و نهایت توانمنـدي خـود  "است
  .داند می را زمینه اي جهت افزایش توانایی در مقابله با تهدیدات دشمن غیرعامل) نیز دفاع 1389(زاده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 q  59  نی تأثیرات تربیتیتوکل:امن ترین سنگر مستحکم دفاعی و بازخوا
 

 

باشد، این است که آدمی به طور کامـل در برابـر    سومین درجه توکل که باالترین و آخرین درجه آن می
خدا از خویش سلب اختیار کند، یعنی خودش را هیج نبیند و نداند و چیزي نخواهـد مگـر آن کـه خداونـد     

آن راضی و خشنود باشد. تفاوت این نوع از توکل با نوع دوم در این است که در این جا شخص حتی متعال به 
کند و باور دارد که خداوند امـور را بـه حکمـت خـویش      التماس و درخواست و تضرع و دعا را هم رها می

). یعنـی ایمـان   90، ص 1381کند، اگر چه او هم التماس و درخواست نکند (دیلمـی و آذربایجـانی،    تدبیر می
دارد خدا در ما و با ماست این آمادگی همه مکانی و همه زمانی را خود خداوند تـدبیر نمـوده اسـت و ایـن     

پذیرد. نمونه واقعـی   می مدافع صورت است که به واسطه قادرترینها  آسیبیک شیوه ایمن سازي جهت دفع 
ه نمرودیان او را در منجنیق نهاده تا در آتش این نوع توکل، اتکال حضرت ابراهیم (ع) است؛ زیرا هنگامی ک

کند که از خداوند درخواست یاري و نجات نمایـد، ولـی او در پاسـخ     ي الهی به او یادآوري می اندازند، فرشته
اطالع خداوند از حال من، مرا بی نیاز از درخواست نجات از او می » حسبی من سوالی علمه بحالی«گوید:  می

).  انسانی که بدین مقام واال نائل آید تمام امور خویش را از خدا می داند و رضا 336ص ،14کند (المیزان، ج
رسد که ما کجا و دخالت در کار خدا کجا؟ ما  جا می و خواست او برایش بر همه چیز رجحان دارد و به این

عاملی حفاظـت   کجا و نارضایتی از کارهاي پروردگار کجا؟ در حقیقت اتکال بر خالق هستی بخش به عنوان
باشد گاه آدمیان بـه   می کننده در آدمیان بر حسب مواردي که ذکر آن رفت داراي مراتب و درجات مختلفی

و هـا   زنند و گاه هنگامی که به واسطه آسیب می جهت رسیدن به اهداف غایی انسانی بر ریسمان الهی چنگ
زنند و گروهی دیگـر در زمـره    می چنگ گیرند به ریسمان اتصال بیش از پیش می حمالت مورد تهدید قرار

گیرند که همیشه و در همه حال  نظرشان معطوف بر قدرت پروردگار اسـت ایـن مـوارد در     می کسانی قرار
تـدابیر جهـت راهبـرد نظـامی در برابـر هجـوم        حقیقت همگی الگوهاي رایجی هستند که حتی در تدوین و

داخلی نظیر نفس سبعی و بهیمی آدمی و دشـمنان خـارجی    د چرا که دشمننگیر می دشمنان مورد استفاده قرار
باشند نیز باید با تدابیري قلع و قمع شوند و این امر میسر نیست مگـر   می که همانا مجازاً اطراف و اکناف ما

از استراتژي ویژه اي که همانا توکل اسـت   ،نسانی نگاهبانی ابر قدرت داشته باشد که جهت دفاعاین که دژ ا
نماید بر خوردار باشد به  می گردد و شأن و لیاقت آدمی را افزون می تحاد و انسجام نیروهاي درونیکه سبب ا

همین خاطر شایسته است الگوهایی که جهت دفاع از مرز زنـدگی و حـریم آدمـی وجـود دارنـد را در ایـن       
  قسمت بیان نماییم

اهداف خـود   وها  متناسب با آرماندر این الگو هر کشوري در عرصه بین المللی، : 1الگوهاي هدف محور
  ورزد.  می به تدوین راهبردي خویش مبادرت

در این الگو برخی از کشورها راهبرد نظامی خویش را نه مبتنی بر اهداف بلکـه  : 2الگوهاي تهدید محور
                                                   

1. GoalBase  pattern 
2 based threats Patterns   
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داشته و نمایند. این راهبردها بیشتر حالت تدافعی  می تدوین است تنظیم وها  بر اساس تهدیداتی که متوجه آن
  کنند.  می بر پایه بازدارندگی عمل
این الگو داراي مبانی نظري پراگماتیستی اسـت. چگـونگی راهبـرد نظامی(انتخـاب     : 1الگوهاي توان محور

ارتباط مستقیمی با میزان توان و قدرت کشـور دارد بـه معنـاي اعـم آن(      کهپدافند هوایی)_الگوي تسلیحاتی
  باشد.  می .) مد نظرتوان نظامی، سیاسی، اقتصادي و...

هـاي   اساس این الگو راهبرد نظامی براي کسب آمادگی الزم جهـت انجـام مأموریـت   : بر 2الگوي ترکیبی
ت مختلفـی طراحـی و تـدوین    در مقابلـه بـا تهدیـدا    بایسـت توسـط نیروهـاي مسـلح     مـی  نظامی مورد نیـاز، 

 مـورد اسـتفاده قـرار   هـا   و آسـیب هـا   ). هریک از این الگوها در مواجهه با بحران108،ص1381(گري،"شود
هـاي   بحـران معتقـد اسـت   ) 1389نقیـب زاده (  .دنیاب می د که در جنگ نرم به صوري متفاوت بروزنگیر می

تواننـد   مـی  و آسیب هایی هسـتند کـه  ها  توسعه از جمله بحران هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ، اقتدار و
قرار دهند و اگر به آن رسیدگی نشود مـورد بهـره گیـري     را در دنیاي امروز رسانه ها، مورد تهدیدها  کشور

سیاسـی، اجتمـاعی،   هـاي   و بحـران هـا   گیرد. در جهان امروز براي دفـاع الزم اسـت بـه آسـیب     می دشمن قرار
هسـتند  هـا   ارزش ،فرهنگی، اقتصادي توجه نمود و البته رکن اساسی در تمامی این ابعاد و خاصه بعد فرهنگی

نسـل چهـارم مـردم اولـین کسـانی      هاي  ورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرند. در جنگتا این گونه مسائل م
گیرند چرا که این نـوع جنـگ، جنگـی     می هستند که توسط دشمن به صورت غیر مستقیم مورد تهدید قرار

کنـد.   مـی  روانی است و با سالح سرد و گرم صورت نمی پذیرد اما دشمن تمام قواي خود را جهت حمله مهیا
را هـدف قـرار داده اسـت    هـا   آسـیب زا کـه واژگـون سـازي  ارزش    هاي  در برابر بحرانها  کی از این شیوهی

و ارکـانی بنـا گشـته و درجـات     هـا   واگذاري امور و اتکا بر تدبیر کننده اي قادر است،که این اتکا بر سـتون 
توکل را مشتمل بر چهار رکن اساسی می دانند، که بـه شـرح ذیـل     ،عالمان اخالق. شود می گوناگونی را شامل

  است.
ها: انسان متوکل ایمان دارد علم خداونـد   ایمان به عالم بودن خداوند نسبت به احتیاجات انسان: رکن اول 

ر علمی است مطلق، نامحدود، ازلی و ابدي که به هیچ گونه ابزار و مقدمه و واسطه اي نیاز ندارد، خطا ناپذی
است و مستلزم تاثیر پذیري ذات الهی از غیر خود نیست. بنابراین، خداوند هم به ذات خویش علم دارد هم به 

). نقطه مقابل این رکن این اسـت کـه آدمـی    67،ص1382سعیدي و دیوانی،(ها موجودات هستی و  نیازهاي آن
راه نفوذ و در نهایت تأثیر پـذیري   این دودلی حاصلی جز فراهم سازي .ب نسبت به علم پروردگار باشدبذَذَم

آورد کـه آدمـی را    مـی  و هجوم دشمنان را در پی نخواهد داشت که در نوع خود بحرانی را پدیدها  از آسیب
  .کند چرا که بیشتر در پی این است که امورش را مخلوقات کفایت کنند می سرگشته و حیران

                                                   
3 based power  Patterns 
4 Hybrid models 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 q  61  نی تأثیرات تربیتیتوکل:امن ترین سنگر مستحکم دفاعی و بازخوا
 

 

ها: مقصود از قدرت الهی آن است که  حتیاجات انسانرکن دوم: ایمان به قادر بودن خداوند نسبت به رفع ا
 کند دهد و اگر ترك فعلی را اراده کند آن را ترك می اگر اراده او به انجام فعلی تحقق پذیرد آن را انجام می

داندکه خداوند عز و جل بر انجام تمام امور قادر و تواناست  ). بنابراین، انسان  متوکل می70،ص1382،(همان
باشد. پـس، یکـی از صـفات     ها نیز قادر می وه بر این که بر احتیاجات بندگان عالم است، در رفع آنو لذا عال

پروردگار عالم، قدرت و توانایی او بر انجام امور است. خدایی که تمام موجودات عالم را با قدرت و توانایی 
انسـان  در تقابـل بـا ایـن رکـن      خویش جامه هستی پوشانده، قادر است احتیاجات بندگانش را برآورده سازد.

جویند کـه   می هایی که دچار ضعف در ایمان و ایقان به قدرت خداوند گشته اند قدرت را در دست ضعیفان
توانند جهت  می خود حتی نفس کشیدن و راه رفتنشان وابسته به نیرویی مافوق است و این جماعت به سادگی

عارفی که اسرار الهـی در   ابوسعید ابوالخیر .هم استفاده کنند 1بر زمین زدن فرد وابسته از مکري نظیر شانتاژ
  نماید. می گردد چه زیبا امید بر خداوندگار عظمت و قدرت را موزون می فصاحت کالمش هویدا
  باید داشت می باید داشت             وز صحبتشان کنار می از اهل زمانه عار

  باید داشت می امید به کردگار   از پیش کسی کار کسی نگشاید                   
رکن سوم: ایمان به جود و سخاوت خداوند: انسان متوکل، خدا را به داشتن جود و سخا وکـرم و بخشـش   

ورزد، او  هـا بخـل    دهد که خداوند در عطا و بخشش نعمت هایش به آن اي احتمال نمی شناسد و هرگز ذره می
راسر گیتی را فرا گرفتـه اسـت و موجـودي نیسـت کـه از      کران خداي قادر، س معتقد است رحمت و کرم بی

  رحمت و نعمات گسترده او بی بهره باشد. 
رکن چهارم: ایمان به محبت و رحمت خداوند:  انسان متوکل معتقد است پروردگار توانـا، مظهـر مطلـق    

توکـل  کرانش سراسر عالم وجود را فراگرفتـه اسـت. بنـابراین،     رحمت و شفقت است و محبت و رحمت بی
به گونه اي که اگر  هاي مذکور مانع تحقق توکل می شود،مبتنی بر پایه هایی است و فقدان هر کدام از پایه 

لیکن ایمان به توانـایی او در بـرآوردن حـاجتش نداشـته     دن وکیل خویش ایمان داشته باشد وکسی به عالم بو
توانا بودن خداوند ایمان داشته باشـد ولـی بـه     چنین، اگر کسی به عالم و تواند بر او توکل نماید. هم باشد نمی

گردد. و چنان چه، متوکل به جود و سـخاوت   جود و سخاوت خداوند معتقد نباشد، برایش توکل حاصل نمی
تـوان او را   خداوند اعتقاد داشته باشد ولی ایمان به محبت و رحمت او نسبت به بندگانش نداشته باشـد، نمـی  

د. بنابراین، انسان متوکل باید به این رکن نیز ایمان آورد و چنان که ایمان یک متوکل حقیقی به حساب آور
). در تقابل با رکن سوم و چهارم نیز  وابسته بودن به دیگران 4-6، صص 1383نیاورد متوکل نیست (اکبري، 

ارت را پستی و حق ،آید و این نیازمندي به سمت انسان ها می معضلی است که به سبب سستی در ایمان بوجود
براي فرد  در پی خواهد داشت چرا که خداوند تنها و تنها موجودي است که پافشاري و اصرار مخلوقـات او  

                                                   
   مکر، فریب، سفسطه. 1
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را به ستوه نمی آورد اما محتاج بودن به مخلوقات ظرف زمانی و مکانی دارد و فرجامی مشخص که خستگی 
  آدمیان و حقیر شمردن فرد طلب کننده ما حصل آن است. 

شود منافاتی با توسل ندارد که آبرومندان درگـاه حـق    می به خداوند که همانا توکل نامیدهواگذاري امور 
و با توکل کردن بر مردم و توقع داشـتن از   ،را واسطه قرار دهیم چرا که در سنت هم این مسئله مطرح است

دهد  می خیصتوسل و توکل به غیر را تش ،گري قوي خداوند متفاوت است و این نیروي درونی هم چون حس
عوامل و ابزار مخاطره  ي این نوع حس گر کلیه :گوید می )2000دقیقا هم چون حس گرهاي سنت که پیک(

را ها  اطالعاتی جنگدههاي  دهد و حتی ضعف سیستم می دور را مورد شناسایی قرارهاي  آمیز، حتی در مسافت
عنصري سرباز خود را که وابسته به غیر است ست کند. به بیانی دژ مستحکم درونی ما نیز س می نیز شناسایی

از سعی و کوشـش   -کامالً -ها باشد که متوکل، در ضرورت توکل بدین معنا نمی"دهد. می مورد شناسایی قرار
البتـه همـان گونـه     -ها باز ایستد و خود را از هلکات و مخاطرات باز نگیرد، بلکه آویختن به وسایل و علت

خود ضروري اسـت ولـی بـا وجـود      -روي در کار ورزي و زیاده است و نه طمعکه در شریعت بدان امر شده 
» مسبب االسباب«ها نبایستی بر تالش و نتایج این اسباب ظاهري اعتماد ورزد که اعتماد و اتکاء او تنها بر  این

کـار   توکل آن است کـه "گویند:  حکیم سبزواري در این باره می ).127، ص 71(بحاراالنوار، ج  "باشد و بس
کننده امور است واگذار کنی و معناي آن این نیست که خود را از کار بازداري، زیرا،  را به خداوند که تقدیر

آید، تمامی و همه آن وسایل، تنها مجاري فیض خدایی است که  بسیاري از کارها به وسایط و وسایل، پدید می
یط، جنبه فاعلیت الهی و حقیقی ندارد و اگر منزه از حصر و مبراي از قید و حد است و هیچ یک از آن وسا

روبـی هـواجس و    دهی، هرگز از اسباب و وسایل پرهیـز نکـن، بلکـه در غبـار     خواهی کار نیکی انجام تو می
خواطر نفسانی که حطوظ شخصی در آن مطرح است کوشش کن، نه آن کـه در مشـتهیات نفسـانی و بـراي     

بنـابراین،  ").352(شـرح منظومـه، بخـش حکمـت، ص      "بازمانیطلبی جدیت کنی و یا از کار  تکاثر و افزون
ي عابد با ایمان در مقام توکل آن است که براي رسیدن به هر خواسته که اسباب عادي و طبیعی براي  وظیفه
ولی رسیدن به مطلـوب را سـرانجام مشـروط بـه اراده و اذن     ر است، به اسباب عادي متمسک شود، آن میس

   ).213، ص 1371(منفرد،  "تکوینی خداوند بداند
در قرآن کریم و روایات اسالمی این معنی نفی شده است که مفهـوم توکـل، تـرك اسـتفاده از اسـباب و      
وسایل عادي باشد. در قرآن می خوانیم که حضرت یعقوب (ع) زمانی که فرزندانش را به مصـر مـی فرسـتد    

ابواب متفرقه و ما اغنی عنکم من اهللا من شیی چنین وصیت می کند:یا بنی التدخلوا من باب واحد وادخلو من 
تان از یک در وارد  ان الحکم اال هللا علیه فلیتوکل المتوکلین. فرزندانم هنگام ورود به دربار پادشاه مصر همه
کند، حکم و دستور  نشوید و از درهاي مختلف وارد شوید. البته این نصیحت من شما را از خداوند بی نیاز نمی

این آیه و ").67. بر او توکل می نمایم و افراد متوکل همگی باید به او توکل کنند (یوسف، آیه از آن خداست
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بینش توحیدي یعقوب بیانگر آن است که با حفظ بینش توحیدي توکل، به اسـباب و لـوازم طبیعـی توجـه     
خود را رها کرد چنین، در حدیث معروفی می خوانیم: مرد عربی در حضور پیامبر (ص) شتر  داشته باشیم. هم

 "شتر را پایبند بزن و بر خدا توکل کـن » اعقلها و توکل«پیامبر اکرم (ص) فرمود: » اهللا علی  توکلت«و گفت: 
  ).  3661، ص 4الحکمه، ج  (میزان

تفریط را در توکل بر  زا وجود دارد، که دو سر طیف قرار گرفته اند و افراط و در این جا دو قطب آسیب
هد از سمت راست در قطب نخست، توکل به خداوند و ترك استفاده از اسـباب و وسـایل   د می خداوند نشان

است گویا سربازان دژ در برابر هجوم دشمنان تنها ایستاده اند و دستانشان را رو به سوي پروردگار بـاال بـرده   
و اسـتقالل   اند و  دیگر هیچ تالشی جهت جلوگیري از نفوذ دشمن انجام نمی دهند و در قطـب دوم، اصـالت  

قائل شدن براي اسباب است  این جا سربازان آن قدر به نیروهاي خارجی توجه کرده اند که نیروي اصـلی را  
یکی از باشند و اگر فردي در  دو آسیب می از یاد برده اند در هر دو صورت فرجام شکست خواهد بود و هر
زا،  ي دو قطب آسیب کند. اما حد میانه دا میاین دو قطب سر در بیاورد پس از مدتی به قطب مقابل گرایش پی

توکل همراه با کوشش و تالش و استفاده از اسباب و وسایل است. بنابراین، در راه سالمت، توکل بـه معنـاي   
نفی انتساب امور به انسان یا اسباب و علل طبیعی و ارجاع اصالت و استقالل به خداوند است، به طوري کـه  

  گیرد. داف از سایر اسباب و وسایل کمک میفرد در راه رسیدن به اه
  قطب اول                          حد میانه                                      قطب دوم

                          

  توسل به اسباب     توکل به خدا و توسل به اسباب         توسل به اسباب بدون توکل برخداتوکل بدون  
  غیرعاملپیامدهاي توکل به عنوان پدافند  آثار و-4
گذارد؛ در این جا  می يها بر جا توکل به خداوند متعال، پیامدهاي مثبتی در زندگی فردي و اجتماعی انسان 

  به توضیح برخی از این ثمرات و فواید می پردازیم:
  آرامش و اطمینان قلبی 4-1

بخش است، زیرا کسی که  یکی از ثمرات توکل، آرامش درونی و اطمینان قلبی است. توکل به خداوند، آرام
و بر این باور است  پذیرد را هر چه باشد به آسانی میکند نتیجه تدابیر و اقدامات خود  بر خداوند توکل می

شد نیز است و اگر خالف آن بابینی او باشد صالح او چنین بوده  که نتیجه کارهاي او اگر مطابق پیش
بنابراین، انسان متوکل از آینده اضطراب ندارد و با قوت قلب و آرامش به تدبیر  کند. مصلحت او را تأمین می

فان تولوا فقل حسبی اهللا ال اله اال  ). از این رو در قرآن آمده است:4، ص 1381پردازد (غباري بناب،  امور می
ها از حق روي بگردانند (نگران مباش) بگو خداوند مرا  اگر آن ش العظیم.هو علیه توکلت و هو رب العر

). 129احب عرش عظیم است (توبه، آیهکند، هیچ معبودي جز او نیست بر او توکل کردم و او ص کفایت می
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توکل بر خداوند است.  ،اصل آرامش و قوت قلب. خوانیم: اصل قوه القلب التوکل علی اهللا و در حدیث می
پراکندگی است که مراکز حیاتی با فاصله  غیرعاملیکی از اصول پدافند  ).681ص،10ن الحکمه، ج(میزا

گردند تا کمترین ضرر و زیان متوجه مراکز امنیتی باشد. در حقیقت توکل هم  می مناسبی از یکدیگر تعبیه
ی ناشی از وابستگی متعددي است که آرامش قلبهاي  به عنوان یک نوع ابزار دفاعی خود داراي زیر مجموعه

براي انسان به ها  به قدرت خداوند یکی از نتایجی است که  بدنبال دارد که ضریب امنیتی را در برابر آسیب
 رساند چرا که هیج گونه نگرانی و تشویش که در پی عدم وجود تکیه گاه مناسب پدیدار می حد اعلی

  گردد وجود ندارند. می
  افزایش قدرت تفکر 2 -4

بخشد، زیرا، توکل سبب  بینی خاصی به انسان می افزاید و روشن داوند، هوش و قدرت تفکر را میتوکل بر خ
ترین و  گیري را حفظ کند و نزدیک زده نشود و قدرت بر تصمیم  شود انسان در برابر مشکالت وحشت می

ی از امیرالمومنین ).از این رو در حدیث14، ص 1380حل مشکل را بیابد (مکارم شیرازي، برترین راه درمان و
کسی که بر » من توکل علی اهللا اضائت له الشبهات و کفی الموؤنات و امن التبعات«خوانیم:  علی (ع) می

گردد و از مشکالت  شود و اسباب پیروزي او فراهم می خداوند توکل کند تاریکی شبهات براي او روشن می
هاي  قدرت تفکر که یکی از معیارها و مالك بنابراین  ).414، ص 5رهایی می یابد (شرح غررالحکم، ج 

دهد و وجه ممیز انسان از  می شرافت و برتري آدمی است که میزان لیاقت او را در درگاه احدیت نشان
حیوان است که در حد تمام براي بشر در نظر گرفته شده است به منظور رسیدن به درجه اکمال، که بتواند 

روزگاري که دشمنان درون و بیرون در پی ایجاد تردید در وجود آدمیان راه را از چاه باز بشناسد و در 
هستند، شبهات را مرتفع سازد نیازمند به اوج رساندن سطح تفکر خویش است و تنها، اتصال بر دریاي عظمت 

گردد چرا، انسانی که دم اهورایی پروردگار  می و قدرت خداوند است که موجب افزایش سطح فکري انسان
افت نموده است الیق حمایت و پشتیبانی از نیروي ازلی و به اعلی رساندن قدرت تعقل، تفکر و تدبیر را دری
  است. 

  نفس عزت 4-3
کند  ز دیگر ثمرات توکل بر خدا، عزت و سربلندي در بین مردم است. فرد متوکل چون به خداوند تکیه میا

اش  ذا، عزت و سربلندياز مردم التماس نمی کند. لغناي نسبی از مردم دارد و به خاطر رسیدن به مال و مقام 
د: و توکل علی العزیز الرحیم. اي پیامبر بر خداوند عزیز و نو خداوند در قرآن می فرمایشود  حفظ می

د:  و من یتوکل علی اهللا فان اهللا عزیز ن). و در جاي دیگري می فرمای217مهربان توکل کن (شعراء، آیه 
در تفسیر  ).49کل کند او را عزیز (پیروزمند) و حکیم خواهد یافت ( انفال، آیه هرکه به خدا تو الحکیم.

کننده به او) دچار  گذارد که پناهنده او (توکل اند چون خداوند عزیز است نمی این آیات بیشتر مفسرین نوشته
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» التوکل اوطناالغنی و الغر یجوالن فاذا ظفرا بموضع  ان «ذلت و خواري گردد. امام صادق (ع) فرمودند: 
نیازي و عزت و سرافرازي در گردش و حرکتند، پس هر کجا به توکل برخورد کردند، در آن جا وطن بر  بی
یا ایها الناس توکلوا علی اهللا و «(ع) فرمودند:   چنین، امام علی هم ).126، ص 68گزینند (بحاراالنوار، ج  می

ل کنید و به او اعتماد داشته باشید چرا که انسان را از غیر اي مردم بر خدا توک» اتقوا به فانه یکفی ممن سواه
یا بنی! «در این رابطه لقمان حکیم به فرزندش فرمود:  ). و265،ص 55کند (بحاراالنوار، جلد  نیاز می خدا بی

دم پس از مرسفرزندم! بر خدا توکل کن » الناس، من ذا الذي توکل علی اهللا فلم یکفه؟! توکل علی اهللا ثم سل فی
نیاز نکند و مشکل او را حل نکرده  آیا کسی هست که توکل به خدا کرده باشد و خداوند او را بی .بپرس
در حقیقت معرفت حاصل از توکل بر خداوند با پدید آوردن و یا پرورش  ).4؟! (میزان الحکمه، ج »باشد

این بازدارنده بودن، در برابر دارد و  می دادن حس عزت نفس در آدمیان آنان را از ارتکاب به معصیت باز
گناهان، یک نوع حافظت از انسان است چرا که معصیت هم به علت عوامل داخلی و هم خارجی ممکن 
است بوجود آید و نتایج متعددي را هم در پی داشته باشد که پس از نفوذ به درون آدمی تمام فضائل و 

  سازد. می ودحسنات را که کالبد آدمی به آن مزین گردیده، سیاه اند
  جلوگیري از غرق شدن در مادیات 4-5

تر می تواند از غرق شدن در مادیات  انسان متعالی و خداپرست در پرتو پیوند روحی عمیق خود با خدا، آسان
رهایی یابد و تعهدات انسانی و خدایی خود را به کار بندد، زیرا عشق او بر خداوند بر گرایش طبیعی و 

آورد  آالیش، پاك، کمال طلب در می شود و او را به صورت انسانی خود ساخته، بی می هاي دیگر پیروز جاذبه
).در این باره قرآن 23، ص 1360دارد (حسینی بهشتی، که از روي اختیار در جهت تکامل انسانی گام بر می

علی ربهم یتوکلون.آن  می فرماید:فما اوتیتم من شیء فمتع الحیوه الدنیا و ما عنداهللا خیر و ابقی للذین ءامنوا و
چه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیاست و آن چه نزد خداست براي کسانی که ایمان آورده و بر 

بنابراین یکی از بحران هایی که امروزه  ).36کنند بهتر و پایدارتر است (شوري، آیه  پروردگارشان توکل می
که آدمیان را غرق در مادیات دنیوي ساخته است.  گریبان گیر آدمیان شده است، پدیده روز مرگی است

سرگرم شدن به امور مادي و دنیوي ضربه اي کاري از سوي شیطان است چرا که انسان را از یاد خداوند 
سازد. بنابراین توکل به عنوان عامل دفاعی اي عظیم در آدمی موجب ایستادگی و مقاومت وي در  می غافل

  باشد. ها می برابر این گونه بحران
  تقویت اراده 6 -4

در سایه توکل به خداوند انسان حق جو هنگامی که تصمیمی به خاطر خدا می گیرد در تصمیم و اراده خود 
کند که سرمنشأ همه علل و عوامل جهان است، در این صورت  قاطعیت دارد، زیرا فقط بر خداوند تکیه می

فرماید:  ).خداوند در قرآن می9، ص 1383(اکبري،  معنی ندارد که سستی به خرج دهد و در پاي آن نایستد
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المتوکلین.هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن که خداوند  اهللا یحب  اهللا ان فاذا عزمت فتوکل علی
  ).159متوکلین را دوست دارد (آل عمران، آیه 

  شجاعت 7 -4
حیاتش وجود دارد احساس تنهایی اگر انسان در برخورد با کارها و امور بزرگ و کوچکی که در طول 

بینی نشده، یار و یاوري  کرده گمان نماید که در برخورد با مشکالت و پیشامدهاي مهم و ناگوار و پیش
گردد و از دست زدن به هر  ندارد و امکان این که دستی به کمکش بشتابد نیست، دچار تزلزل و سستی  می

وامل و اشخاص با قدرتی باشد که در مواقع حساس به شود. بر عکس، اگر متکی بر ع امري گریزان می
شتابند، جرأت و جسارت الزم براي اقدام به کار را پیدا می کند، به هر حال توکل و اتکاء و  کمکش می

شود که انسان  تر و برتر که بتواند در مواقع حساس به انسان یاري رساند سبب می اعتماد به یک نیروي قوي
و به عبارت دیگر، در عمل کردن نوعی شجاعت و جسارت داشته باشد و از جسارت عمل پیدا کند 

که خداوند کریم در قرآن از قول  ).چنان11، ص 1383مشکالت و موانع احتمالی کارها نهراسد (اکبري، 
واتل علیهم نبا نوح اذ قال لقومه یقوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیري  حضرت نوح چنین می فرماید:

نظرون.  فعلی اهللا توکلت فاجمعوا امرکم و شرکائکم ثم ال یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الی و التبایت اهللا
گاه که به قومش گفت اي قوم من، اگر قیام من و پند دادنم به آیات الهی بر  ها خبر نوح را بخوان آن بر آنو 

شریکانی که قائلید کارتان را هماهنگ  ام؛ شما با شما گران آمده است بدانید که من بر خداوند توکل کرده
و عزمتان را جزم کنید، سپس در کارتان پرده پوشی نکنید، آن گاه کار من را یکسره کنید و مهلتم ندهید 

گردد جبن و بزدلی در برابر باطل و رأي مثبت دادن  می بنابراین آن چه مایه خواري آدمیان ).71(یونس، آیه 
است. در حقیقت توکل بر خداوند و دست نیاز دراز نمودن به درگاه  دهد می به هر آن چه بوي غیر

گردد که گویا شمشیر برنده اي  می باشد که به صورت شجاعت در آدمی ظاهر می پروردگار حالت تدافعی اي
دفاعی هدفی دارد که آن هم جلوگیري از هاي  نماید. و هم چون سایر شیوه می است که دشمن را قلع و قمع

  آید. می نفسانی بوجودهاي  و خواهشها  سان است که بواسطه جبن و ترسویی وي در برابر خواستهتخریب ان
  دوري از صفات رذیله8 -4

توکل، بسیاري از صفات زشت و رذیله را مانند: حرص، حسد، دنیاپرستی، بخل و تنگ نظري از انسان دور 
جایی براي این اوصاف رذیله وجود ندارد (مکارم سازد؛ چرا که وقتی تکیه گاه انسان، خداوند قادر باشد،  می

). به دیگر سخن، اگر انسان به خداوند متعال توکل داشته باشد و دستورات او را به 14، ص 1380شیرازي، 
کار بندد در واقع پوزه او را به خاك مالیده و ابلیس بر چنین انسانی هرگز تسلط نخواهد یافت. انما سلطنه 

اند و بر پروردگارشان توکل  و الذین هم به مشرکون. آري شیطان بر کسانی که ایمان آوردهعلی الذین یتولونه 
گردد هرگونه اقدام  می به همین خاطر وجود این کهن دژ (توکل) سبب ).99کنند دست ندارد (نحل، آیه  می
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شایسته مأمنی گردد ناکام بماند و چه  می حیله گرانه اي که موجب ریشه دواندن رذائل اخالقی در آدمی
  دهد. می است اتکال بر خالق، که این گونه مخلوق خویش را مورد حمایت قرار

  توسعه رزق 4-9
خداوند حکیم در قرآن میفرماید:و یرزقه من حیث الیحتسب و من یتوکل علی اهللا فهو حسبه.و او را از 

). 3را کافی است (طالق،آیهجایی که گمان نمیبرد، روزي رساند؛ و هر کس بر خداوند توکل کند همو  وي 
لو انکم تتوکلون علی اهللا حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر، تغدو حماصاً و «رسول خدا (ص) فرمودند: 

اگر به خداوند، به حقیقت توکل تکیه کنید، خداوند حتماً شما را روزي خواهد داد، آن گونه » تروح بطانا
گردند (محجه  کنند و شب با شکم پر به النه بر می ی صبح میهاي خال دهد. با شکم که پرندگان را روزي می

بنابراین باید دانست جشم امید به دست غیر داشتن گره اي را باز نخواهد ساخت جه  ).379، ص 7البیضاء، ج 
بسا گره اي جدید بر کار بیافکند و طوق بردگی بر گردن انسان بیاویزد. امید به لطف خداوند است که قطغ 

یاز از بندگان را بدنبال خواهد داشت که شکوه این عزت و سربلندي به خاطر وجود پشتیبانی قوي امید و ن
  است که همیشه در حالت آماده باش براي بندگان متوکل است.   

  امیدواري و تالش 10 -4
دهد و در برابر مشکالت احساس ضعف و  کسی که داراي روح توکل است هرگز یأس به خود راه نمی

کند. کسی که بر خداوند توکل  دارد دلسرد و سرخورده نمی شود؛ بلکه با امید بیشتري به پیگیري  نمیزبونی 
گرمی و داشتن همراه و یاوري کارساز چون خداوند  پردازد؛ زیرا، توکل مایه احساس پشت کار خود می

و لنصبرن علی ما اذیتمونا و  ).و ما لنا اال نتوکل علی اهللا و قد هدانا سبلنا 7، ص 1383متعال است (اکبري، 
هاي سعادت رهبري کرده است،  و چرا بر خدا توکل نکنیم، با این که ما را به راه علی اهللا فلیتوکل المتوکلون.

و ما به طور مسلم در برابر آزارهاي شما صبر خواهیم کرد (و دست از رسالت خویش بر نمی داریم) و توکل 
بنابراین آدمی آن زمان که بداند در هر پله اي که ). 12د (ابراهیم، آیهکنندگان باید بر خداوند توکل کنن

خواهد  می ایستاده است، خداوند در پله اي باالتر از اوست، نه چون که خداوند است بلکه بدین خاطر که
بندد و دیگر بیمی از هجوم بیگانه بر  می دست بنده خود را بگیرد، یأس و نومیدي از کالبد او رخت بر

و آن جاست که سر بر آستان ساحت وجودي خود ندارد چرا که نور امید در دلش روشن است 
خدایا مرا ببخش بخاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه کند که  می ساید و نجوا می پروردگار
  داشت. می خانه ارزانیو فقط خانه اي پوشالی بود که یأس و نا امیدي را صاحب  تو نبود

  نتیجه گیري
توکل، یکی از ارکان ایمان است که بدنبال دست یابی به هدف افزایش ظرفیت وجودي انسان در مقابله با 
تهدیدات و خطرات احتمالی و نیز ارتقاي توانمندي و افزایش آستانه تحمل افراد در مواجهه با شرایط ویژه 
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باشد. استراتژي توکل جهت کاهش و یا  رفع سستی و  می ر متفاوت استکه بسته  به میزان ایمان به پروردگا
ناپایداري و اضمحالل عناصر وجودي براي انسان تعبیه شده است که شأن آدمی را در قیاس با دیگر 

دهد و در حقیقت اهتمامی ویژه  به جهت حمایت از انسان در برابر عوامل واژگونی و  می موجودات نشان
ست.  توکل یعنی در کار خود بر خداوند تکیه کردن و حالتی است در بنده مومن که از تخریب این دژ ا

دفاعی در برابر هاي  معرفت او به خداوند و اوصاف و اسماء حسناي او ناشی می شود یعنی  محدود به ابزار
ه ترین، دشمنان هم چون  سالح سرد و  گرم نیست بلکه ابزار نیازمندي به بی نیازي که سازنده پیچید

باشد و بهترین نیروي تدافعی است که وحدتی درونی اي در  می استها  کارآمد ترین و پایدار ترین سالح
آورد که تمامی فضائل اخالقی دست در دست یکدیگر سعی خود را بر این مبتنی سازند که  می آدمی پدید

توکل نوعی رابطه ایمانی ها.  سیبایمان به قدرت پروردگار رشد یابد به جهت حمایت از انسان در برابر آ
داند که خداوند به نیاز همه بندگان آگاه و بر رفع آن نیازها تواناست،  میان بنده و معبود است. مومن می

رحمت و شفقت دارد و بخیل نیست. پس خداوند هر نیازي را که ها  خداوند خیرخواه بندگان است و به آن
هاي  مکرر و خواهشهاي  او تأمین می کند و از شنیدن خواستهبنده داشته باشد، مطابق خیر و مصلحت 

چنین، انسان متوکل در برابر همه سنن الهی تسلیم و خاضع  متعدد جهت رفع و دفع بالیا عاصی نمی گردد. هم
گزیند،  است و براي رسیدن به هر هدفی اسباب آن را فراهم می کند و در عین حال می داند اسبابی که بر می

در دست خداست و این اسباب در حقیقت ها  در تأثیر و ثمربخشی مستقل نیستند؛ تأثیر همه آنهیچ یک 
تمهیدات و مقدماتی در اجراي این طرح غیر مسلحانه هستند که بواسطه این لوازم باید زمینه سازي الزم 

ت دفاع  صادر صورت بگیرد و آرایش نظامی وجودمان پدید بیاید تا سردار این قلعه دستور نهایی را جه
چنین، توکل آثاري در  بنابراین، این گونه توسل به اسباب با توکل حقیقی، هیچ منافاتی ندارد. هم. نمایند

گذارد از قبیل کنار آمدن با مشکالت، مقاومت در برابر یأس و  ها بر جاي می زندگی فردي و اجتماعی انسان
و رذائل اخالقی و غیره. و در نهایت، راه رسیدن به  نومیدي، مهار اضطراب و افسردگی، جلوگیري از تخلفات

توحید «کالم چنین فضیلتی و استفاده از این آثار و برکات در گروه ایمان به خداوند و شناخت او و در یک 
دارد اگر  انسان به علم الیقین از قدرت و علم  می ) بیان1360است و آن گونه که حسینی بهشتی ( »افعالی

اشد و در پهنه هستی همه چیز و همه کس را ریزه خوار خوان نعمت او بداند و به مفهوم خداوند باخبر ب
چنین، جهان  آشنا باشد و روح و جان و دل خویش را در گرو این امر بداند وهم» الموثر فی الوجود اال اهللا«

مروه نیز به خاطر  را صحنه الطاف بیکران الهی ببیند و بداند که  حتی هبوط آدم و حوا در سرزمین صفا و
وجود دشمن و جدال همیشگی آدمی بین حق و باطل بوده است و تنها پروردگارش آنان را کفایت نموده 
است سعی خورا مبتنی بر این قرار داده که براي رسیدن به صفت توکل  بینش توحیدي را کسب نماید که این 

کند که  توحیدي انسان به این حقیقت برخورد می بینش مستلزم ایمان و ایقان بر خداوند است. زیرا، در بینش
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آفرینش جهان و گردش کار آن فقط به دست آفریدگار توانا و دانا است. این بینش توحیدي به طور طبیعی 
انسان را به این اصل رهبري می کند که تنها اوست که شایسته پرستش و عبادت است و چون سررشته همه 

دست اوست فقط باید بر او توکل کرد چرا که پروردگار هستی هر آن چه را ها و قوانین آفرینش به  پدیده
نمایند و بی اذن و  می و زمین علیه آدمی بر خیزند و در پی هالکت انسان باشند را کن فیکونها  در آسمان

  اراده ایشان حتی برگی از شاخسار درختی بر زمین هبوط نمی کند. 
  منابع و ماخذ

  قرآن کریم
  سوزي. تهران،گلستان ادب سازي و سبب )، مشیت الهی در سبب1383ود(اکبري، محم
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