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ABSTRACT
Tawakkul (dependence on Allah) is the firm belief in the occurrence of all
things by God and the non-interference of any power over anything except
through Him. Tawakkul in the affairs of life is one of the most important commands of God and His messengers, which is the result of many factors,
including love for God. The present study explains the relationship between
trusting and loving God, through a descriptive-analytical method and library-software sources and quoting Quranic verses, narrations and sayings
of religious leaders. According to the results of this study, there is a significant correlation between tawakkul and love of God in all its forms, so that the
requirement of trust in God is to love Him. Hence, tawakkul which is based
on love of God, is one of the highest degrees of tawakkul; because in this
way, the person wisely and lovingly recognizes the ownership of God over
all human affairs and does not consider anyone as a sharer in it, and as a
result of this knowledge, he considers only Him as the source of happenings
and to achieve his goals, while providing the necessary means, he considers
their effect to be influential by the power of God. Therefore, loving God as
an inner motivation paves the way for the realization of material and spiritual
activities, and tawakkul as one of its fruits in one's life is a valuable way to
seek God's help, improve the quality of life and double the power to get rid of
fear, reduce anxiety and stress, and create a calm and energetic life.
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تبیین رابطۀ محبت و توکل به خداوند از نگاه قرآن و حدیث
(تاریخ دریافت - 1400/10/20 :تاریخ پذیرش)1400/12/8 :
فاطمه افراسیابی

چکیده

سهراب مروتی

1
2

توکل ،اعتقاد جازم به رخ دادن همۀ امور از جانب پروردگار و عدم دخالت
هیچ قدرت بر هیچ امری ،مگر به واسطۀ اوست .توکل کردن در امور زندگی از
مهمترین دستورات خداوند و فرستادگان ایشان است که معلول عوامل فراوانی
ازجمله محبت به خداوند است .پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و منابع
کتابخانهای-نرم افزاری و استناد به آیات قرآن ،روایات و کالم بزرگان دین ،رابطۀ
بین توکل و محبت به خدا را تبیین میکند و به این نتایج دست یافته است که
بین محبت به خدا ،با همۀ اقسامش ،و توکل نوعی همبستگی معنادار وجود دارد،
به گونهای که الزمۀ توکل به خداوند ،محبت داشتن به اوست .ازاینرو ،توکلی
که اساس آن محبت به خداست ،از اعلی درجات توکل است؛ زیرا فرد ،عالمانه
و عاشقانه مالکیت خداوند بر همۀ امور انسان را به رسمیت شناخته و هیچکس را
در آن سهیم نمیداند و در پی این معرفت ،فقط او را منشأ آثار میداند و برای
رسیدن به اهداف خود ،ضمن فراهم کردن اسباب و مقدمات مورد نیاز ،تأثیر
آنها را متأثر از قدرت خداوند میداند .لذا محبت به خداوند بهعنوان محرکی
درونی ،زمینهساز تحقق فعالیتهای مادی و معنوی است و توکل نیز بهعنوان
یکی از ثمرات آن در زندگی فرد ،راهکاری ارزشمند برای جلب یاری خداوند،
بهبود کیفیت زندگی و نیرویی مضاعف برای رهایی از ترس ،کاهش اضطراب و
تنشهای روانی و ایجاد یک زندگی آرام و بانشاط است.
واژگان کلیدی :محبت ،محبت به خدا ،توکل ،تبیین ،رابطه
 -1دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران (نویسنده مسئول)f.afrasiaby1356@gmail.com .
 -2استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایالم  ،ایالم ،ایرانsohrab_morovati@yahoo.com .
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 .1مقدمه

انسان بهطور طبیعی به گونهای آفریده شده است که برای رفع نیازهایش ،باید به دیگران
مراجعه کند .به همین دلیل ،به خود و سایر موجودات اعتماد پیدا میکند؛ درحالیکه سایر
موجودات نیز در هستی و کمال چیزی از خود ندارند؛ زیرا همۀ موجودات در رسیدن به
کماالت ،اگرچه با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند ،اما جز به خداوند متعال وابسته نیستند.
ُ
{قل َحسبی ُ
هللا َع َل ِیه َی َت َو ُ
کل املومنون}« :بگو
خداوند متعال در آیۀ  83سورۀ زمر میفرماید:
ِ
خدا مرا کافی است؛ توکلکنندگان بر او توکل میکنند ».بنابراین اگر انسان به وجود چنین
رابطهای با خداوند متعال ایمان داشته باشد ،آگاهانه فقط به او تکیه میکند؛ زیرا با کسب
معرفت به خداوند به این نتیجه دست یافته است که فقط خداوند سزاوار محبت کردن است،
لذا با افزایش این معرفت و لذت بردن از آن ،از محبوب تبعیت میکند .بزرگان علم اخالق
معتقدند که «کمال محبت در آن است که به تمامی دل ،خدا را دوست بدارد؛ مادامی که
انسان به غیرخدا بپردازد ،موضعی از دل او به غیرخدا مشغول خواهد بود ،پس هر چقدر به
غیرخدا مشغول باشد محبت از دلش کم میشود ،مگر آنکه التفات به غیرخدا از آن جهت
باشد که مصنوع خدا و فعلی از افعال او و مظهری از مظاهر اسمای اوست (فیض کاشانی،
بیتا .)364 :پس انسان بعد از کسب این محبت که ثمرۀ معرفت است ،میداند که فقط
خداوند به نیاز همۀ بندگان آگاه و بر رفع آنها تواناست؛ زیرا خیرخواه بندگان است و به
آنها رحمت و شفقت دارد؛ لذا نیازهای بندهاش را مطابق خیر و مصلحت او تأمین میکند .به
اعتقاد مؤمن محب ،هیـچ اتفـاقی برای او رخ نمیدهد مگر آنکه خداوند مقدر کرده باشد:
َ ََ
َ ُ
َ َ َ ُ
َ ََ َ ُ ََ ُ َ َ
هللا ف َلیت َوک ِل املومنون﴾ (توبه« :)51 :هرگز به
﴿قل لن یصیبنا إال ما کتب هللا لنا هو مولنا و علی ِ
ما جز آنچه خدا مقرر کرده نخواهیم رسید ،او سرپرست و یاور ماست و مومنان فقط باید بر
خدا توکل کنند ».بنابراین دوستدار خداوند ،فقط خداوند را منشأ آثار میداند و قدرتهای
دیگر را هیچ میشمارد؛ به این صورت که هر چه هست از اوست و غیرخدا در کار او سود
و زیان نمیرساند و بر همین اساس است که نباید به غیرخدا تکیه کرد .بنابراین انسان محب
با چنین عقیدهای در مورد خداوند ،همواره توکل میکند و خوب میداند که انسان متوکل
َ َ َ ََ
َ
غلب» (صدوق،
هللا ال ی ِ
هیچگاه مغلوب نمیشود؛ زیرا امام باقر (ع) میفرمایند« :من توکل علی ِ
1403ق  .)321 :بنابراین در برابر همۀ سنن الهی تسلیم و خاضع است و برای رسیدن به هر
هدفی ،عالوه بر فراهم کردن اسباب ،تأثیر آنها را منوط به خواست و قدرت خدا میداند.
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 .2پیشینه

 -1رابطۀ محبت به خداوند با شادابی انسان ،محمدرضا داوودی ،نشریۀ پاسدار اسالم،
سال  ،1382شمارۀ 226؛ ایشان با معرفی انسان بهعنوان موجودی اجتماعی و نیازمند به روابط
اجتماعی با همنوعان خود ،دوست داشتن و دوست داشته شدن را به جهت دستیابی به شادابی
ازجمله نیازهای انسان میداند و معتقد است که محبت به خداوند موجب نشاط انسان میشود؛
یعنی چه انسان خدا را دوست بدارد و چه خداوند انسان را دوست بدارد ،در هر دو صورت،
شادابی الزم را در زندگی او به وجود میآورد و محرکی درونی برای فعالیتهای مادی و
معنوی بهویژه عبادت میشود.
 -2رابطۀ توکل به خداوند و خودکارآمدی با سالمت روان در بیماران دیابتی ،سوسن
بهدان و رضا دستجردی و غالمرضا شریف زاده ،مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،
پائیز  ،1391دورۀ  ،19شمارۀ 3؛ نگارندگان ضمن معرفی بیماری دیابت ،عوامل متعددی
ازجمله تقویت ایمان دینی ،افزایش خودمراقبتی را در درمان و کنترل عوارض این بیماری
مؤثر میدانند و به این نتیجه میرسند که مداخله برای افزایش ایمان معنوی و خودکارآمدی
در جهت انجام فعالیتهای خودمراقبتی در کاهش آسیبهای دیابت مفید خواهد بود.
 -3رابطۀ بین توکل به خدا و کیفیت زندگی و امید به زندگی در بین معلمان ،رمضان
حسنزاده و سید احمد میربان و فاطمه لزگی ،نشریۀ اسالم و سالمت ،تابستان  ،1393دورۀ ،1
شمارۀ 2؛ نگارندگان با توجه به آیات و روایات از توکل به خداوند ،بهعنوان بهترین تکیهگاه
و وسیلۀ رهایی از رنج و اضطراب یاد میکنند ،نتایج نشان میدهد که بین توکل به خدا و
کیفیت و امید به زندگی در نزد معلمان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
 -4تحلیل روانشناسی -دینی توکل به خدا و نقش آن در تأمین بهداشت روانی ،سیدعلی
مستجابالدعواتی و فاطمه خانصنمی ،سایت سیویلیکا ،1359 ،کد مقاله145-icpe03 :؛
نگارندگان توکل به خدا را از منظر روانشناسی در سه بُعد روانشناختی ،عاطفی و رفتاری
قابل بررسی میدانند .در بعد شناختی ،توکل ،عامل ایجاد این اعتقاد است که فاعل مؤثری
جز او نیست و حکمت او باالترین حکمتهاست که منجر به اعتماد و اطمینان به قدرت و
شفقت خداوند ،آرامش قلبی و جذب یاری خداست .لذا توکل راهکاری ارزشمند برای
تحلیل فشارهای روانی است که عالوه بر دور کردن فشار روانی ،باعث در نظر گرفتن تقدیر
الهی در امور میشود .درنتیجه ترس ،اضطراب و افسردگی از بین میرود و سالمت روحی و
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بهداشت روانی تأمین میشود.
با بررسی پیشینۀ مطرحشده این نتیجه حاصل شد که با وجود پژوهشهای فراوان در زمینۀ
محبت و توکل به خدا ،پژوهشی مشابه با تحقیق مورد نظر ما ،یعنی تبیین رابطۀ محبت و توکل
به خدا یافت نشد.
 .3مفاهیم

مح ّبت

«حب» متضاد بغض و در لغت به معنای مهر ،دوستی ،مودت ،دوست
محبت از ریشۀ ُ
داشتن (ابن منظور1414 ،ق298 :1 ،؛ فیومی1414 ،ق117 :2 ،؛ ابن سیره ،بیتا)524 :2 ،؛ عشق
و دلدادگی (جوهری  )105 :1 ،1404 ،و در اصطالح نیز به معنای اتحاد میان محب و محبوب
ب»
«حب» از َ
است ،که حاصل نمیشود مگر به سبب مالیمت با طبع (نراقیّ .)566 :1386 ،
«حبَ َ
و «حبه» به معنای دانه گرفته شده است؛ چون محبوب در تخم و دانۀ مرکزی قلب محب
رخنه میکند که از آن به سودای دل یاد میشود (جوادی آملی98 :7 ،1394 ،؛ همان،1388 ،
 )268 :8میل به چیزی که آن را میبینی و خیر میپنداری بر سه وجه است .1 :محبّت برای
لذتجویی؛  .2محبّت برای منفعتطلبی؛  .3محبّت به خاطر فضیلت و خصوصیت ارزنده،
مانند محبت الهی بر بنده به صورت عطای نعمتها ،و محبّت بنده به خدا که درخواست
تقرب به پروردگار است (راغب اصفهانی .)169 :1387 ،در پژوهش حاضر ،منظور ما از
ّ
محبّت ،نوع سوم محبت است.
توکل

از ریشه« َو َک َل» در لغت به معنای تفویض کردن امر به دیگری (فراهیدی1409 ،ق،)406 :5 ،
اعتماد کردن و اطمینان داشتن به کسی (فیومی ،همان ،)671 :2 ،اظهار عجز و اعتماد به غیر
(فیروزآبادی ،)636 :3 ،1412 ،تسلیم شدن در برابر غیر (زبیدی1385 ،ق )758 :15 ،واگذاردن
کار به غیر (زمخشری ،بیتا( )368 :1 ،قرشی بنابی )240 :7 ،1307 ،بگذاشتن کار به دیگری
(زمخشری ،)110 :1386 ،اعتماد کردن به غیر و او را نائب خود قرار دادن (راغب اصفهانی،
1387ق )882 :و در اصطالح نیز اصل صحیحی است که داللت میکند بر اعتماد کردن به غیر
در امر خویش (ابن فارس1404 ،ق )136 :6 ،یا قطع امید کردن بنده از مخلوقات به سوی خداوند
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«توکلت لفالن» :یعنی قبول وکالت از او
(طریحی .)494 :5 ،1375 ،البته توکل دو نوع است:
ُ
کردم و «توکلت علیه» یعنی به او اعتماد کردم (راغب اصفهانی1387 ،ق883 :؛ قرشی ،همان:7 ،
 )240یعنی انسان با نور ایمان ببیند که هیچ فاعلی جز خدا نیست و از این رو بر اسباب و وسائط
تکیه نکند و تنها بر خدا اطمینان و اتکال داشته باشد (نراقی.)167 :1 ،1368 ،
رابطه

از ریشۀ «ربط» در لغت به معنای بستن (قرشی ،همان48 :3 ،؛ فیروزآبادی ،همان550 :12 ،؛
جوهری فارابی ،همان )1127 :3 ،بستن و ثبات (ابن فارس ،همان .)478 :2 ،بستن اسب در جایی
که نگهداری و حفظ شود (راغب اصفهانی .)338 :1387 ،و در اصطالح ،واژۀ ربط به معنای
بستن است و از آن جهت گویند« :ربط اهلل علی القلبه بالصبر؛ خداوند با صبر ،قلب او را بست
و استوار ساخت» (طبرسی .)918 :2 ،1372 ،این واژه در قرآن به صورت «رباط» (انفال،)60 :
«یربط» (انفال« ،)11 :رابطوا» (آل عمران« ،)200 :ربطنا» (قصص )10 :به معنای بستن و استوار
کردن آمده است .البته رابطه یا ارتباط به سه شکل دوسویه ،یکسویه و تعاملی تقسیم میشود.
در رابطۀ تکسویه ،فقط هدف نشانه گرفته میشود و احتماالً به یکی از حلقههای رنگین صفحۀ
هدف اصابت میکند ،ولی به نقطۀ مرکزی آن برخورد نمیکند .در رابطۀ تعاملی ،طرفین فعال
هستند ،البته نه به یک اندازه ،این امکان برای طرفین درگیر در ارتباط میان فردی بیشتر و در
ارتباط جمعی کمتر است .در رابطۀ دو سویه ،به ازای هر چیزی که گفته میشود ،پاسخی عرضه
میشود (مایرز گیل .)35 :1383 ،منظور از ارتباط بین دو مفهوم «محبت» و «توکل» ارتباط از
نوع دوسویه است؛ به این معنا که افزایش یکی از آنها با افزایش یا کاهش دیگری همراه است.
 .4اقسام محبت به خدا

محبت به خدا بهعنوان برترین اقسام محبت ،در بین بندگان خداوند ،فقط شامل اهل
معرفت میشود .این نوع از محبت در حقیقت ثمرۀ برداشته شدن موانع غفلت از قلب آدمی
و فراهم شدن زمینۀ نزدیکی به خداوند است .بزرگان اخالق این نوع محبت را به سه شکل
فطری ،اکتسابی و موهبتی قابل دستیابی میدانند (نراقی.)570-590 :1386،
الف) فطری

َ َ
َ َ
با استناد به آیۀ { ِف َ
الناس َعل َیها} (روم« :)30:پس روی خود را با گرایش
هللا التی فط َر
طرت ِ
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تمام به حق ،به سوی این دین کن! با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است».
خداشناسی ،دین و آیین که سرچشمۀ محبت به خداست ،بهطور کلی و در تمام ابعاد یک امر
فطری است و محبت به خداوند به صورت خالص در درون جان آدمی وجود دارد ،هر چند
بسیاری از مردم براثر نداشتن رشد کافی ،قادر به درک این واقعیت نباشند.
ازاینرو ،انسان از همان ابتدای خلقت ،محبت به خدا را به شکل فطری در درون خودش
دارد ،ولی بهسبب دلمشغولی به دنیا ،در حجابی از غفلت قرار گرفته است .علمای اخالق
معتقدند :هیچ دلی نیست که از لمعۀ محبت در آن نوری نباشد و از نشئۀ آن در او شوری
نباشد .پس اکثر اقسام محبت ،فطری و طبیعی است و به اختیار آدمی نیست ،لذا نیاز به کسب
و تحصیل ندارند ،مانند :محبت علت و معلول و محبت صانع و مصنوع ،پس هرکس در
این قسم از محبت ناقص باشد ،به همان اندازه فطرت او معیوب است (نراقی.)570 :1368 ،
بنابراین همۀ اشیا و پدیدههای عالم همراه با تسبیح گویی پروردگار به او محبت تکوینی
دارند که مانند کیفیت تسبیح آنان از فهم انسان به دور است (جوادی آملی.)307 :8 ،1388 ،
در حقیقت ،فطرت حقپویی و حقشناسی و حقخواهی ،نحوۀ هستی و هویت انسان است و
هیچ انسانی بدون چنین فطرتی خلق نشده و نمیشود (همان .)55 :1394 ،یعنی همانطور که
اصل دین محبوب انسان است ،خداوند سبحان نیز که اعتقاد به توحید او در رأس دین است،
محبوب انسان است و هر چه ذاتاً محبوب انسان باشد ،فطرت نیز به او گرایش دارد (همان،
.)28 :1398
بنابراین طبق آیات قرآن (روم30 :؛ یس61-60 :؛ اعراف )171 :و روایات نقلشده ،هستۀ
اولیۀ محبت به حق در روح نوع انسان ،به شکل فطری و تکوینی به ودیعه نهاده شده است و
هر انسانی خواسته یا ناخواسته از این محبت الهی بیبهره نیست و جرعهای از آن را چشیده
است .البته انسان مؤمن با پرورش این حب الهی ،عشق و محبتش را به خداوند روزبهروز بیشتر
میکند و به واسطۀ آن ،زمینه را برای کسب توفیقات بیشتر فراهم میکند.
ب) اکتسابی

دستیابی به محبت خداوند و درک فضیلت این رابطه بر مبنای اختیار هر یک از افراد نهاد
شده است؛ زیرا انسانها با تبعیت از دستورات پیامبران و معصومان (ع) میتوانند محبت به
خدا را به شکل عملی اثبات کنند و از برنامۀ مکتب توحیدی پیروی کنند و به موازات آن
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به مقامی از مقامهای انسانیت و فضایل نائل آیند .برخی از دانشمندان علم اخالق معتقدند:
تحصیل محبت به اختیار و کسب نادر است؛ مانند محبت به احسان و انعام که به معرفت خدا
و تقویت آن و مسلّط ساختن آن بر خزانۀ دل .تحصیل معرفت نیز بر مواظبت بر طاعات و
عبادت و ابتهال به درگاه خداوند و پی بردن به وجود خداوند از طریق مصنوعات وابسته است
که تحصیل این محبت و معرفت برای همهکس مقدور است و نرسیدن بعضی افهام به آن به
جهت کوتاهی در ّ
تفکر و تدبّر و اشتغال به شهوات دنیا و لذات نفسانیه است (نراقی:1386 ،
 .)590-591لذا این نوع محبت بر اساس اختیار آدمی کسب میشود ،یعنی هرکس باید بتواند
با مهار نفس بر قوای علمی و عملی خود چیره شود؛ در استدالل ،حس و خیال و وهم را تحت
سیطرۀ عقل نظری دربیاورد و در عمل نیز قوای شهوت و غضب را مهار و تحت نفوذ عقل
عملی درآورد تا زمینۀ دستیابی به محبت الهی برایش فراهم شود و بتواند از آثار و برکات آن
در زندگی بهره مند شود.
ج) موهبتی

خداوند متعال عقل موهبتی را بهعنوان عطیهای برای شناخت حق از باطل به انسان اعطا
میکند ،همان عطیهای که انسان را از سایر موجودات متمایز میکند .برخورداری انسان از
عقل موهبتی و معرفت قلبی ،او را از حالت تحیر خارج میکند ،اگر چه بهرۀ انسانها از این
موهبت عالی یکسان نیست ،اما هرکس با استفاده از همان بهرهای که از عقل برده است ،قادر
است سعادت خویش را بازشناسد و ظرفیت الزم برای دوستی با خالق را پیدا کند که در پی
آن ،عنایت حق تعالی شامل حال آنها میشود و قلبشان را لبریز از محبت خویش مینماید.
محبت موهبتی به خداوند دراصل ،ثمرۀ عقل موهبتی و عنایت ویژۀ خداوند متعال است.
در کالم بزرگان علم اخالق ،هیچ لذت و محبتی نیست که از ثمرۀ نعمت او نباشد و هیچ
ِ
کرامات الهیه مخصوص
احسانی نیست که از خوان احسان و عطیّۀ او نباشد .این الطاف و
بندگان محبوب خداست (نراقی .)572 :1368 ،البته محبت به ذات اقدس الهی ،هرگز در
دسترس همۀ محبان نیست؛ زیرا انسان تا محبوب حق نباشد ،محب حق نخواهد شد .کسانی
ذاتاً محبوب و بالتبع محب ذات حقاند که هیچ دنس و خبثی در مبادی طبیعی و مثالی و
عقلی وجود آنان راه نیافته باشد ،بنابراین ذاتشان متعلق محبت الهی قرار میگیرد و بدون
هیچ تردیدی مصداق تام این نزاهت و طهارت ،انسانهای کامل و امامان معصوم (ع) هستند
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(جوادی آملی .)111 :7 ،1394 ،بنابراین عنایت ویژۀ خداوند منحصر به کسانی است که
در طریق معرفت به درجۀ کمال رسیدهاند .درنهایت اینکه محبت ریشۀ بسیاری از عملها و
عکسالعملهای انسان به شمار میرود و اگر این محبت به خداوند باشد زندگی و همهچیز
او را در مسیر خدایی قرار میدهد.
 .5راههای دستیابی به محبت خداوند

انسان از دو طریق میتواند محبت به خدا را کسب کند .1 :به شکل مستقیم ،با انجام اموری
چون ترک گناه ،قطع عالقه از دنیا ،یاد خدا ،نماز شب ،ترک هوا ،تفکر و پذیرفتن والیت
رسول (ص) و معصومان (ع)؛  .2به شکل غیرمستقیم ،با انجام اموری چون توبه و طهارت،
نیکوکاری ،صبر ،جهاد در راه خدا ،شکرگذاری ،توکل ،تقوا ،عدل ،یاد مرگ ،سوز دل،
خدمت به خلق ،دوستی بهخاطر خدا ،کمخوری ،کمخوابی و کمحرفی (خلیلی:1432 ،
 .) 574-564به دلیل پرهیز از گسترده شدن دامنۀ بحث از پرداختن به این موارد به شکل
مبسوط خودداری میشود.
 .6تبیین رابطۀ محبت و توکل به خداوند

یکی از نیازهای انسان ،دوست داشتن و محبت به دیگران یا محبوب دیگران واقع شدن
است .قرآن کریم نیز به این جنبۀ عاطفی انسان توجه نموده و دربارۀ محبت انسان به خداوند و
محبت خداوند به انسان سفارشات فراوانی نموده است .از نشانههای محبت داشتن به خداوند،
التزام به اوامر الهی و تبعیت از سیرۀ رسول اهلل (ص) و معصومان (ع) است ،بنابراین کسی که
دوستدار خداوند است باید در انجام اوامر الهی و پرهیز از منهیات خداوند و معصومان (ع)
کوشا باشد ،از طرفی خداوند متعال نیز در آیات متعددی از قرآن و معصومان (ع) نیز در کالم
خویش ،پیروان واقعی خود را به توکل سفارش کردهاند و از آنان میخواهند که در جمیع
امور مهم زندگی خویش ،پس از تالش الزم و انجام مقدمات کار ،به خدای تعالی اعتماد
کنند و امور خود را به او واگذار کنند و از سایر وسایط چشم بپوشند.
الف) استناد به آیات

ُ
َ ُ َُ َ ُ
ُ ُ ُ ُ َن َ َ
للاَ ،ف ّأت َب ُعونی ُی ُ ُ ُ َ َ
وبکم﴾ (آل
غفر لکم ذن
با استناد به آیۀ ﴿قل إن کنتم ت ِحبو
حببکم هللا و ی ِ
ِ
ِ
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عمران« :)31 :اگر خدا را دوست میدارید ،پس از من (پیامبر) تبعیت کنید تا خداوند شما را
دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد ».محبت به خداوند یعنی خواستن او در مقام اطاعت،
به وسیلۀ اطاعت (طبرسی ،بیتا .)37 :4 ،درحقیقت ،هر ادعایی در عمل ،اثبات میشود؛
ازاینرو ،پیروی از پیامبر (ص) نشانۀ عشق به خداست ،پس الزمۀ دوست داشتن خداوند،
پیروی از سنت رسول خدا (ص) است (رضایی اصفهانی .)81 :3 ،1387 ،همچنین با استناد به
آیات  59نساء 32 ،و  132آل عمران 92 ،مائده1 ،و  46انفال 90 ،طه 54 ،و  55سوره نور ،به
این نتیجه میرسیم که اوالً :محبت به خدا در گرو تبعیت از رسول خدا (ص) است؛ و ثانیاً:
اطاعت از رسول و اولی االمر در امتداد اطاعت از خداست.
دوستداری و پیروی با یکدیگر دادوستد دارند .کمینۀ محبت دستمایۀ پیروی است و
کمینۀ پیروی نیز مایۀ فزونی مهرورزی است و این هماهنگی ناگسستنی ،پشتوانۀ روایاتی است
ُ
الدین َإل ُ
الحب» (کلینی ،همان :ج ،8ص .)79
که همۀ دین را با محبت برابر میدانند «هل
ازآنجاکه از یک سو امتثال دستورات الهی ،فرآوردۀ محبت و از سوی دیگر ،کاشف آن و
از سوی سوم ،بستر افزایش آن است ،پس بدون شک عنص ِر محوری دین ،مهرورزی است و
ازآنجاکه نصب و نص به امام معصوم (ع) به دست پیامبر (ص) و به فرمان خداست ،پیروی
از پیامبر (ص) از مودت خاندان او جدانشدنی است؛ زیرا آن حضرت همه را به دوستی و
والیتپذیری آنان فراخوانده است (جوادی آملی و صفایی .)102 :7 ،1394 ،ازآنجاکه انسان
برای پیمودن راه محبت ،راهنما میخواهد ،پس پیامبر (ص) رسالت دارد به مردم بگوید که
اگر دوستدار خدایید از من پیروی کنید تا محبوب خدا شوید (جوادی آملی:14 ،1389 ،
 .)35یکی از نشانههای ساده و عمومی محبت این است که محب ،دوست دارد نام محبوب
خود را زیاد بشنود و به او زیاد توجه کند و این آزمون خوبی برای مدعیان دوستی خداست
که اگر با شنیدن نام او و سخنان او خوشحال میگردند و احساس خستگی نمیکنند؛ یعنی
واقعاً او را دوست دارند (مصباح .)5 :1391 ،ناگفته نماند که الزمۀ دستیابی به این نوع محبت،
علم معرفت یا علم مکاشفه است که اگر انسان به آن آراسته گردد ،پس از حصول معرفت،
محبت به دنبال آن خواهد آمد و با افزایش محبت در دلش از آن لذت میبرد؛ زیرا لذت
تابع محبت و محبت تابع معرفت است (فیض کاشانی .)60 :8 ،1373 ،پس هر چقدر معرفت
فرد به خداوند بیشتر شود ،بر محبت و بزرگداشت او افزوده میشود ،تا جایی که هر کلمه از
کلماتش باعث افزایش مقام او در قلب انسان میشود (ورام ،بیتا )483 :وقتی هم که معرفت
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پیدا شد ،کسی منکر محبت به خدا نمیشود ،مگر کسی که به سبب قصور در درجۀ بهایم
باشد و ادراک او از محسوسات تجاوز نکرده باشد (فیض کاشانی ،بیتا.)355 :
بنابراین به این نتیجه میرسیم که محبت در ارتباط با خداوند به دو شکل وجود دارد که
شکل اول آن ،محبت انسان به خداوند؛ یعنی محب خداوند بودن است و شکل دوم آن،
محبوب خدا بودن است .در شکل اول ،افراد مؤمن ،به واسطۀ معرفت به نفس و اذعان به
شگفتیهای خلقت انسان که دال بر عظمت خداوند و کلید دستیابی معرفت به پروردگار
است ،خداوند را از بین تمام محبوبها بهعنوان تنها محبوب واقعی برمی گزینند و به او عشق
میورزند؛ لذا هر چقدر معرفت بیشتری به خدا داشته باشند ،بر محبت و احترام آنها نسبت
به خداوند افزوده میشود؛ زیرا فقط او را الیق محبت واقعی میدانند .در حقیقت شکل دوم
این محبت ،برتر است؛ یعنی انسان به واسطۀ کارهایی که انجام میدهد ،میتواند خود را به
درجهای برساند که خداوند او را دوست بدارد و به او عشق بورزد ،مانند تبعیت از پیامبر (ص)
و معصومان (ع) ،توکل ،توبه ،احسان ،تقوا و ...درنهایت میتوان گفت :هر دو نوع محبت
دربارۀ خداوند بهنوعی با هم در ارتباط هستند و از هم تأثیر میپذیرند و به رشد مضاعف در
وجود انسان منجر میشوند ،به گونهای که انسان با نهایت تالش سعی میکند همۀ اعمال خود
را با اخالص و نیت پاک و قصد قربت انجام دهد.
خداوند متعال در تأکید بر توکل ،برای تشویق مؤمنان در جهت کسب محبت خداوند
َ
َُ
َ ََ
َ
میفرمایند﴿ :فإذا َع َزمت فت َوکل َعلی هللا إن هللا ُی ِح ُب املت َو ِکلین﴾ (آل عمران)159 :؛ چون
خدای تعالی تو را بهخاطر اینکه به او توکل کردهای دوست میدارد؛ در نتیجه ولی و یاور تو
خواهد بود و درماندهات نخواهد گذاشت ،لذا اثر توکل به خدا ،یاری و عدم خذالن است.
پس مؤمنان به سبب ایمان به خدا و ایمان به اینکه ناصر و معینی جز او نیست باید فقط بر او
توکل کنند (طباطبایی .)87 :4 ،1374 ،یعنی بعد از اینکه در مشاوره ،رأی بر انجام کاری
قرار گرفت ،باید بعد از عزم ،تصمیم قاطع بگیرند و بدون هیچ شکی فقط به خدا توکل کنند؛
چون پس از مشورت و عزم انجام آن ،به هر صورت از اختیار و اراده انسان بیرون میرود
و در مجرای مشیت الهی واقع میشود و چنین توکلی محبوب خداوند است؛ یعنی هر چه
خیر است پیش میآورد ،رسیدن به مقصود و پیروزی باشد یا نرسیدن و شکست؛ زیرا خدا
متوکالن را دوست میدارد و آنان را مدد میکند (طالقانی .)398 :5 ،1362 ،یعنی بعد از به
اجرا گذاشتن کار ،با تکیه به کمک خدای یکتا در به دست آوردن پیروزی ،تجهیزات و نیرو
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را برای خود آماده میسازید (مغنیه )311 :2 ،1378 ،در این راستا عقل نیز به شخص ضعیف
و ناآگاه به مسیر حکم میکند که به فردی قوی اعتماد کند و در صورت عدم اعتماد ،مورد
سرزنش عقل و عقال قرار میگیرد (خلیلی.)75 :1398 ،
بنابراین انسان باید مقامی را که خداوند عزوجل صاحب آن را دوست داشته و ضامن
کفایت مه ّم او شده باشد عظیم بشمارد؛ زیرا محبوب معذب نمیشود و دور و محجوب
َ
نمیگردد ،با تمسک به کالم خداوند﴿ :أ َ ُ
کاف َعبد ُه﴾ (زمر« :)36 :آیا خدا برای
لیس هللا ِب ٍ
بندهاش [در همه امور] کافی نیست؟» هرکس که از غیرخدا طلب کند ،ترک توکل کرده که
در حقیقت تکذیب این آیه است (فیض کاشانی ،بیتا .)383 :پس با توجه به دستور خداوند
و معصومان (ع) و حکم عقل مبنی بر توکل در امور ،ما بهعنوان مسلمان وظیفه داریم که از
آنها تبعیت کنیم و با این التزام ،محبت خود را به خداوند اثبات کنیم ،لذا با توکل و سپردن
همۀ امورات به خالق متعال ،عالوه بر تبعیت از آنها بهعنوان مقدمهای برای ابراز عشق و عالقۀ
خود ،محبت آنها را نیز جذب خواهیم کرد؛ زیرا خداوند متعال در آیات قرآن صراحتاً فرد
توکلکننده را محبوب خود معرفی میکند ،درنتیجه ،رابطۀ عاشقانۀ دوطرفهای بین عبد و
معبود شکل میگیرد که اگر به آن التفات شود سبب دستیابی به نور معرفت الهی میشود.
این نور عالوه بر روشن ساختن درون و ایجاد بصیرت برای دستیابی به حقایق ،به زندگی او
نیز تحرک و نشاط و حیات مضاعف میبخشد.
در حقیقت ،خداوند متعال در مقابل شیطان برای انسان دو حصن محکم قرار داده است؛
یکی از آنها اخالص در اطاعت خداوند و دیگری ایمان و توکل به خداوند است؛ یعنی
شیطان رجیم و لشکریانش به خاطر وجود این دو حصن ،هرگز او را نابود نخواهند کرد و
تا ابد هیچ صدمهای بر او وارد نخواهد شد (ابن طاووس)148 :1388 ،؛ زیرا توکل به معنای
دستیابی به سومین قسم توحید است .قسم اول :توحید در ذات ،قسم دوم :توحید در وجوب
وجود ،و قسم سوم :توحید در تأثیر و ایجاد است ،که در این قسم ،آدمی در جمیع امور
توکل بر خدا میکند و با واگذاشتن امور خود ،دیده از همۀ وسایط میپوشاند؛ زیرا [برای او]
روشن میشود که به غیرخداوند ،هیچکسی منشأ هیچ امری نیست ،بلکه مبدأ هر موجودی و
هر فعلی ،اعم از خلق و رزق و غنا و فقر و مرض و صحت و ذلت و عزت و حیات و موت و
غیره فقط حق تعالی است (قمی.)60 :1364 ،
بنابراین خداوند متعال توکل را پشتوانهای محکم ،ابزاری قوی و نیرویی مضاعف برای
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انسانهای مؤمن قرار داده است تا بتوانند در مواقع لزوم از آن بهعنوان بهترین تکیهگاه برای
رهایی از رنج و اضطراب و فشارهای روانی استفاده کنند و با در نظر گرفتن تقدیر الهی در
امور زندگی خود ،لطف و یاری او را همواره جذب کنند .اگر این دو شکل از محبت ،با هم
در یک امر جمع شوند؛ یعنی انسان به شکل عملی با تبعیتپذیری از اوامر خدا و سنت پیامبر
(ص) در انجام اعمال شایسته ،ثابت کند که محب خداوند است و بدین وسیله خود را در
زمرۀ محبوبان خداوند قرار دهد ،آنگاه بهیقین میتوان گفت سبب رشد مضاعف در وجود
خویش میشود ،که این ثمره به واسطۀ توکل دستیافتنی است؛ یعنی محب خداوند به سبب
التزام به اوامر الهی و سنت رسول اهلل (ص) در هر کاری ،پس از تدبیرات الزم ،فقط خداوند
را عامل مؤثر در جهان خلقت میداند و به او تکیه میکند و به شکل عملی ،خود را در زمرۀ
محبوبان خداوند قرار میدهد ،لذا بستر و مقدمات الزم برای آن رش ِد مضاعف فراهم میشود
و به تحول عظیم در درون انسان منجر میشود .پس انسان محب با نهایت تالش وارد میدان
عمل میشود و فقط به دنبال جلب محبت و رضایت خداوند است.
ب) استناد به روایات

خداوند متعال در این زمینه به عیسی (ع) اینگونه وحی فرستاد« :توجه من به تو به اندازۀ
همت توست ،پس برای روز بازگشت به یاد من باش! به وسیلۀ نوافل و مستحبات به من
نزدیک شو ،بر من توکل کن تا تو را کفایت کنم ،مبادا بر غیر من تکیه کنی که مؤاخذه
خواهی شد .ای عیسی! در بال صبور و در قضای الهی راضی باش! در طلب جلب خشنودی
من باش که شادی من در اطاعت است و ترک معصیت .ای عیسی! یاد مرا با زبانت احیا کن
و محبت مرا در قلبت نگاهدار» (ابن فهد حلی .)156 :1381 ،پیامبر (ص) نیز با تأکید بر اینکه
همهچیز در ید اختیار خداوند است و انسان محب نباید به غیرخدا امید داشته باشد ،در تبیین
َ
َ
ُ َ
َ
ُ
أن املخلو َق ال َی ُّ
الیأس ِم َن الخ ِلق فإذا
استعمال
ضر و ال َیمنع و
امر توکل میفرمایند« :ال ِعلم ِب
َ
َ
َ
َ
َ
الع ُ
بد کذل َ
طمع فی َ
َ
کان َ
ألحد سو َی هللا و لم َی ُ
رج َو لم َیخف س َوی هللا َو لم َی َ
ک لم َی َ
أح ٍد ِس َوی
عمل ٍ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
هللا ،فهذا ُه َو الت َوکل» (طبرسی1385 ،ق241 :؛ صدوق1403 ،ق261 :؛ مجلسی1403،ق:74 ،
 :)20توکل یعنی علم داشتن به اینکه مخلوقی ضرر نمیزند و منفعت نمیرساند و چیزی
نمیدهد و از چیزی منع نمیکند[ .توکل] اظهار یأس از مردم است؛ پس زمانی که بنده
اینگونه بود ،برای غیرخدا عمل نمیکند و از آنها امید و ترس ندارد و به غیرخداوند به کسی
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طمع نمیورزد؛ این است توکل ».همچنین میفرمایند« :اگر شما آنچنان که شایسته خداست
بر خدا توکل میکردید ،شما را روزی میداد ،همانطور که پرنده را روزی میدهد ،صبح
با شکم گرسنه از النه خارج میشود و شامگاه با شکم سیر برمی گردد» (ابن ابی جمهور،
1403ق« .)57 :4 ،ایمان هیچ بندهای کامل نمیشود ،مگر در او پنج صفت باشد :توکل به
خدا ،واگذاشتن کارش به خدا ،تسلیم شدن به فرمان خدا ،خشنود شدن به قضای خدا ،صبر
کردن بر بالی خدا ،دوستی و دشمنی و بخشش و منع برای خدا» (موسوی همدانی،1364 ،
.)196 :17
همچنین پیامبر (ص) در توصیه به ابوذر میفرمایند« :اگر میخواهی قویترین مردم باشی
بر خداوند توکل کن و اگر میخواهی گرامیترین مردم باشی از خدا بترس!» (طبرسی،
ُ
ُ
صف العباده و ُ
الدعا ِنصفها» (بیهقی نیشابوری
 )335 :2 ،1365و نیز میفرمایند« :التوکل ِن
ِ ِ
کیدری)100 :1375 ،؛ یعنی توکل نصف عبادت و نصف دیگر آن دعاست .درحقیقت ،این
روایت به نقش بی بدیل توکل در عبادت اشاره دارد؛ زیرا گاهی برخی از مردم ،محبوبهای
دیگری را به جای خدا میگیرند و به آنها عشق میورزند و در رفع حوائج خود به آنها
تکیه میکنند ،درحالیکه سخت در اشتباهاند؛ زیرا وقتی کسی که در جایگاه معبود پرستیده
غنی مطلق ،قادر مطلق و
میشود و در حوائج به او تکیه میشو،د باید کسی باشد که خود ّ
عالم مطلق باشد و این معبود ،کسی جز خداوند متعال نیست؛ زیرا همۀ امور بندگان به دست
اوست ،پس با یک اعتقاد جازم بعد از محکم کردن پایههای کار خویش فقط به او اعتماد
میکند و جمیع امورش را به او میسپارد .امام علی (ع) نیز میفرمایند« :ایمان چهار رکن
دارد :توکل بر خدا ،تفویض امر به خدا ،رضایت به قضای الهی و تسلیم در برابر خدا» (تجلیل
تبریزی )91 :10 ،1384 ،امام جعفر صادق (ع) نیز میفرمایند« :توانگری و عزت در جوالن و
حرکتاند و در هرکجا که توکل را یافتند وطن میکنند و آرام میگیرند» (حرانی1404 ،ق:
373؛ کلینی1407 ،ق.)64 :2 ،
امام کاظم (ع) نیز در ذیل آیۀ  3سورۀ طالق در مورد توکل میفرمایند« :توکل بر خدا
مراتب دارد؛ اول اینکه فرد به گونهای به خدا توکل میکند که به یک وکیل اعتماد میکند.
در مرتبۀ دوم ،حال متوکل به خدا مانند حال کودک به مادرش است که جز او را نمیشناسد
و به غیر او پناه نمی برد .در مرتبۀه سوم ،متوکل ،خود را مردهای در دست مردهشوی میبیند
که از خود اختیاری ندارد و به اختیار او حرکت می کند (فیض کاشانی ،ب ،همان.)408 :7 ،
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از امام رضا (ع) نیز روایت شده است که در جواب پرسشی دربارۀ مشخص کردن حد توکل
َ ً
َ َ َ ََ
أحدا» (حرعاملی)274 :15 ،1374 ،؛ یعنی از هیچکسی بهجز
هللا
میفرمایند« :أن ل تخف مع ِ
خداوند نترسی .در نهج البالغه نیز از جهات مختلف بر اهمیت توکل تأکید شده ،و پایۀ
ایمان ،عامل متانت اخالقی ،راهی برای دستیابی به فقر عرفانی و عامل تفکر معرفی شده است
(موسوی جشنی و درودی .)125 :1392 ،پس هرکس که همتی عالی دارد و در خود جوهری
مییابد ،باید بکوشد که از راه معرفت ،محبت ،عبودیت ،توکل ،تقوا و طهارت خود را به
مرتبۀ اهل بیت (ع) و خداوند متعال نزدیک کند (فیض کاشانی .)91 :1371 ،بنابراین با توجه
به کالم معصومان (ع) ،هر انسان محبی که بذر محبت خداوند را دل میپروراند ،باید همزمان
متوکل هم باشد و در برابر سنتهای الهی ،حالت تسلیم و خضوع اتخاذ کند ،لذا برای رسیدن
به هر هدفی ابتدا اسباب آن را فراهم میکند؛ اما درعینحال ،متوجه است که او و این اسباب
هیچیک تأثیر مستقلی ندارند؛ بلکه تأثیر تمامی آنها منوط به خواست و قدرت خداست.
البته منزل توکل دشوارترین منزل برای عامه است؛ زیرا خود و متاع دنیا را دوست دارند
و به آن دل بستهاند و برایشان دشوار است که با رها کردن اسباب ،بر حق اعتماد کنند و امور
خود را به خدا بسپارند؛ زیرا ترس از دست دادن جان ،اموال و متعلقات خود را دارند .در نظر
خاصه ،توکل آسانترین راههاست؛ زیرا بهیقین میدانند که همۀ امر از آ ِن خداست و میدانند
که چیزی در اختیار ایشان نیست و همۀ ملک و سلطنت از آ ِن خدای متعال است (فیض
کاشی ،بیتا .)94 :توکل عوام همان تفویض امر رزق به خداوند متعال و ترک وابستگی به
اسباب ثقه به وعدۀ الهی و اعتماد بر کرم اوست؛ اما توکل خواص تفویض امر به خدای تعالی
در همۀ امور است ،تا زمانی که بنده در قضا و قدر الهی با اختیار حرکت میکند؛ یعنی اگر
در قلب او حرکتی باشد ،حرکت به سوی خداست و اگر در قلبش سکونی هم باشد ،برای
خداست (بیهقی نیشابوری کیدری ،همان).
برای توکل سه درجه است که متعلق به عامه است و شامل خواص نمیشود؛ درجۀ اول:
توکل سالک بر خدا و همراه با طلب از مردم و دسترسی به اسباب (به قصد اشتغال نفس و
منع از شهوت) به قصد بهره رساندن به خلق و ترک ادعا؛ درجۀ دوم :توکل سالک بر خدا به
همراه فروانداختن طلب و چشمپوشی از هر سببی به همراه تالش و منع از شرافت طلبی نفس؛
درجه سوم :توکل همراه با شناخت و معرفت به مالکیت خداوند بر همۀ اشیا که مالکیت عزت
است و هیچکس را با او در آن مشارکتی نیست (فیض کاشی ،بیتا .)96 :پس با توجه به این
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سه مرحل ه محرز میشود ،توکلی که از محبت مبتنی بر شناخت واقعی خالق هستی حاصل
شده ،از اعلی درجات توکل است؛ بنابراین بین محبت و توکل به خدا ،نوعی همبستگی و
ارتباط معنادار وجود دارد ،به گونهای که الزمۀ توکل کردن به خداوند ،محبت داشتن به
حق تعالی است؛ زیرا انسان محب با معرفت کامل ،فقط به خالق خود عشق میورزد و با
به کارگیری سایر محبوبها در جهت کسب رضایت خداوند ،فقط او را صاحب اختیار و
ولی نعمت خود میداند ،بنابراین در مسیر زندگی فقط به او اعتماد میکند ،درنتیجه ،عالمانه
و عاشقانه همۀ امورش را به مالک حقیقی واگذار میکند و هیچکس و هیچچیز را در این
مالکیت با او سهیم نمیداند.
بنابراین توکل موقوف است بر اعتقاد جازم به اینکه هر کاری که در خانۀ هستی روی
میدهد ،همه از جانب پروردگار است و هیچکس را جز او قدرت بر هیچ امری نیست ،مگر
به واسطۀ او؛ یعنی تمام علم و قدرت بر کفایت امور بندگان از اوست و غایت رحمت و
عطوفت را به هر فرد از بندگان خود دارد؛ زیرا در دل ،فقط به او اعتماد دارند و التفاتی به
غیر ندارند (نراقی .)780 :1386 ،البته دستیابی به این مقام برای کسانی که طعم محبت به خدا
را چشیدهاند ،چندان سخت نیست؛ زیرا آنها طبق دستورات الهی و سنت معصومان (ع) برای
ِ
محبت درون خویش در ابتدا در طلب کسب معرفت الهی بودهاند و کسی
روشن شدن شعلۀ
که خدا را خوب بشناسد و در طریق معرفت الهی مجاهدت کرده باشد ،بیشتر از هرکسی
میداند که تمام علم و قدرت و تدبیر رویدادهای جهان هستی فقط به او تعلق دارد .لذا محب
صادق برای خود ،در هیچ امری اختیاری نمیگذارد و همۀ اموراتش را به پادشاه عادل وامی
گذارد و این سرسپردگی و اعتماد را با آغوش باز میپذیرد و با تمام وجود توکل میکند.
پس انسان متوکل با اعتقاد به توحید افعالی ،به انسجام شخصیتی دست مییابد و با معنادهی
به رنج و حوادث عالم هستی ،تابآوری او بیشتر میشود و از آثاری چون ارادۀ قوی در
تصمیمگیری ،سازگاری با محیط با وجود تسلیمناپذیری ،آرامش و اطمینان قلبی ،رهایی از
یأس و امیدواری به خدا برخوردار میشود (مرزبند ،زکوی ،حسینی کارنامی)74 :1394 ،
زیرا اطمینان حاصل میکند که امور برای او آسان شده و در تنگناهای سخت و مشکالت
تنها نخواهد ماند (غباری بناب )104 :1377 ،چون تکیه کردن به خداوند و واگذاشتن همۀ
امور به او ،عامل امنیت خاطر و آرامش درونی است و این امنیت روانی ،خوشگمانی را در
میان افراد جامعه به وجود میآورد و در سایۀ آن ،اعتماد اجتماعی ،مسئولیتپذیری و تعهد
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اجتماعی و انسجام و همبستگی در جامعه گسترش مییابد (بهشتی و نودهی.)83 :1396 ،
نتیجۀ نهایی این است که انسان درعینحال که در زندگی خود باید به دنبال وسیله و اسباب
برود؛ اما مسبب االسباب را نباید فراموش کند ،بلکه باید وسایل را پرتوی از ذات احدیت و
ارادۀ او بداند (جعفری.)117 :1388 ،
بنابراین کسی که مدعی محبت به خداوند متعال است و میپندارد که شیفتۀ اوست ،به
کارهایی میپردازد که خداوند دوست دارد و به خاطر شرم از او ،کارهای منکر را در ظاهر
و در خفا ترک میکند؛ زیرا خوب میداند که انجام آنچه خداوند دوست نمیدارد با دوستی
خدا تناقض دارد .از طرفی مدعی مقاماتی چون محبت و رضا و توکل باید از حقیقت این
مقامها و شرایط و نشانههای آن آگاه باشد؛ چون گاهی برخی از افراد که ادعای محبت و
ارادت به خداوند را دارند ،دربارۀ خداوند دچار خیاالتی میشوند که بدعت یا کفر محسوب
میشود و در حقیقت قبل از شناخت خدا مدعی دوستی او شدهاند ،لذا کارهایی میکنند که
او دوست ندارد و هوای نفس خود را بر خواست خداوند مقدم میکنند یا در حضور مردم و
در آشکار ،ترک گناه میکنند ،اما به محض ورود به خلوت ،همان منکرات را انجام میدهند
و آگاه نیستند که همۀ این کارها با دوستی خدا تناقض دارد؛ زیرا نمیشود از دوستی و ارادت
به خداوند حرف زد ،اما به شرایط و نشانهها و آفتهای آن پایبند نبود .محبت چیزی است که
آثار آن در سیما و احوال و اعضا و جوارح آشکار است ،به گونهای که نمیتوان آن را مخفی
کرد و این آثار بر احوال درونی شخص داللت دارد .بنابراین عشق به خداوند باید هرگونه
وسواس و تردید و دودلی را از ریشۀ وجود انسان قطع کند؛ زیرا انسان محب ،فقط محبوب
خودش را میبیند و فقط به او تمایل دارد ،لذا شیطان نمیتواند در او نفوذ کند .بنابراین وقتی
انسان میتواند ادعای محبت به خداوند را داشته باشد ،که به واسطۀ تبعیت از پیامبر (ص) و
معصومان (ع) باطنش را با باطن آنها هماهنگ کرده باشد و قلبش را با نور معرفت آنان روشن
کرده باشد .در آن صورت ،با این نور میتواند زیباییها و برتریهای محبوب خویش را
مشاهده کند و با ملتزم شدن به لوازم محبت ،آن را محکمتر کند تا آثار محبوب برایش بیشتر
نمایان شود که در این صورت ،جایی برای دوستی با غیر باقی نمیماند و عالوه بر گشودن
زبان به ذکر حق و اعتراف به نیاز و حاجت خویش ،در ورای همۀ نعمتها و صفتها فقط او
را میبیند ،محبوب حقیقی را غنی و قادر و عالم مطلق میداند و هیچکس و هیچچیز را قابل
مقایسه با او نمیداند .بنابراین در طریق نیازمندی ،از آنکه خود را مالک چیزی بداند شرم
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دارد ،لذا در همۀ مراحل زندگی ،خود را در پوشش حمایت الهی قرار میدهد و تا زمانی
که در این دنیا باقی است ،خود را به احکام قضا و قدر الهی میسپارد و بعد از محکم کردن
امورات زندگی و تدبیر و مشورت الزم ،خود و همۀ امورش را به او میسپارد و از تعلق و
وابستگی به اسباب رها میشود.
نتیجهگیری

انسان مؤمن براثر معرفت به محبوب حقیقی ،فقط خداوند را عامل مؤثر در جهان خلقت
میداند ،لذا در امور مهم زندگی فقط بر او تکیه میکند و با اثبات محبت خویش و قرار
گرفتن در زمرۀ محبوبان ،همۀ امور خود را به پادشاه عادل وامی گذارد.
محب متوکل با چشم فروبستن از غیرحق ،در برابر سنتهای الهی تسلیم و خاضع
انسان
ِّ
است و برای رسیدن به هر هدفی عالوه بر فراهم کردن اسباب آن ،تأثیر آنها را مشروط به
خواست و قدرت خداوند میداند.
توکلی که اساس آن محبت به خداوند و برگرفته از معرفت ناب است ،از اعلی درجات
توکل است ،و دستیابی به این مقام ،نیازمند همتی عالی است ،و هرکس به اندازۀ همت خود،
از نصرت حق بهرهمند میشود.
بین محبت و توکل به خداوند ،رابطهای دوسویه وجود دارد؛ یعنی هرقدر محبت فرد به
خداوند بیشتر باشد ،درجۀ توکل او شدیدتر و قویتر است و به همان اندازه از قدرت ،شفقت
و یاری حق بهره میبرد.
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اسالمی.
 11-جعفری ،مهدی ،)1388( ،ترسیم خطوط و مرزهای توکل و تکلیف ،علمی-پژوهشی ،ش17
 12-جوادی آملی و صفایی ،عبداهلل و محمد ،)1394( ،ادب فنای مقربان ،قم ،اسراء
 13-جوادی آملی ،عبداهلل ،)1389( ،والیت علوی در قرآن ،قم ،اسراء.
  ،)1398( ،________________14-فطرت در آئینۀ قرآن ،فصلنامۀ علمی انسانپژوهی دینی،
محالتی ،ش .23
  ،)1389( ،________________15-تفسیر تسنیم ،قم ،اسراء.
  ،)1394( ،________________16-حکمت عبادات ،قم ،اسراء.
 17-جوهری فارابی ،ابونصر اسماعیل بن حماد1404( ،ق) ،تاج اللغه وصحاح العربیة ،محقق:
عبدالعغور عطار ،بیروت ،دارالعلم مالیین.
 18-حر عاملی ،حسن ،)1374( ،وسائل الشیعه ،قم ،مؤسسۀ آل البیت (علیه السالم) إلحیاء التراث.
 19-حرانی ،ابن شعبه1404( ،ق) ،تحف العقول عن آل الرسول ،چاپ دوم ،قم ،جامعۀ مدرسین.
 20-خلیلی ،اعرافی و موسوی ،احسان ،علیرضا و نقی ،1398 ،بررسی اکتساب توکل از منظر فقه
االخالق ،دوفصلنامۀ علمی مطالعات فقه تربیتی ،ش.33
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المصطفی
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قرآن
 24-زبیدی ،محمدبن محمدبن مرتضی حسینی1385( ،ق) ،تاج العروس من جواهر القاموس،
بیروت ،دارالهدایه.
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 27-صدوق ،محمد بن علی بن بابویه1403( ،ق)  ،معانی االخبار ،قم ،جامعۀ مدرسین.
 28-طالقانى ،محمود ،)1362( ،پرتوى از قرآن ،چاپ چهارم ،تهران ،شركت سهامى انتشار.
 29-طباطبايى ،محمدحسين ،)1374( ،ترجمۀ تفسير الميزان ،مترجم :محمدباقر موسوی همدانی،
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 30-طبرسی ،ابوالفضل علی بن حسن1385( ،ق) ،مشکاة االنوار فی غرر االخبار ،بیجا ،کتابخانۀ
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 32-طبرسى ،فضل بن حسن( ،بیتا) ،ترجمۀ تفسير مجمع البيان ،تهران ،فراهانى.
 33-طریحی ،فخرالدین ،)1375( ،مجمع البحرین ،محقق :احمد حسینی اشکوری ،تهران ،مکتب
المرتضویه.
 34-غباری بناب ،باقر ،)1377( ،توکل به خدا ،مجله فصلنامۀ علمی پژوهشی قبسات ،ش 8و.9
 35-فراهیدی ،خلیل بن احمد1409( ،ق) ،العین ،قم ،دارالهجرة.
 36-فیروزآبادی ،محمدبن یعقوب1412( ،ق) ،قاموس المحیط ،بیروت ،دارالحیاء تراث عربی.
 37-فیض کاشانی ،محمدبن شاه مرتضی( ،بیتا) ،ترجمة الحقائق ،بیجا.
  ،)1373( ،_____________________________38-ترجمۀ محجة البیضاء فی تهذیب االحیاء،
مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی
  ،)1371( ،_____________________________39-ده رسالۀ بزرگ ،اصفهان ،مرکز تحقیقات
امام علی (ع).
 40-فیومی ،احمد بن محمد بن علی1414( ،ق) ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،قم،
دارالهجرة.
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 46-مجلسی ،محمدباقر1403( ،ق) ،بحاراالنوار الجامعة لدرراالخبار االئمة االطهار ،بیروت،
دارالوفاء.
 47-مرزبند ،زکوی و حسینی ،رحمت اهلل ،علی اصغر و حسین ،)1394( ،نقش توکل در سالمت
روانی با تأکید بر آموزه های قرآنی ،دوفصلنامۀ دین و سالمت ،دورۀ سوم ،ش.1
 48-مصباح ،محمدتقی ،)1391( ،اهمیت و جایگاه محبت ( ،)2ماهنامۀ علمی ترویجی معرفت ،سال
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 49-مغنيه ،محمدجواد ،)1378( ،ترجمۀ تفسير كاشف ،قم ،بوستان كتاب ،دفتر تبليغات اسالمى.
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 52-نراقی ،احمد ،)1386( ،معراج السعادة ،تهران ،انتشارات حلم.
 53-نراقی ،محمدمهدی ،)1368( ،جامع السعادات ،نجف اشرف ،مطبعة الزهرا.
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