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 چکيده
کارافرینی  و دین حوزه دو تقاطع در که است این قصد اصلی، هدف عنوان به پژوهش این در

و  اسالمی، قرآن متون از برگرفته توکل، نام به دینی مفاهیم از یکی نقش و پرداخته تحقیق به

 کارآفرینی حوزه و افزایش مقاومت کارآفرینان ایرانی و مسلمان را در ابهام تحمل روایات را در

نماید. برای این هدف از روش پژوهش تحلیل، تبیین و توصیف کارکردهای آیات و روایات  تبیین

گیرد و میمطمئن به کار در متون دینی بهره گرفته و آنها را در حوزه کارآفرینی در شرایط غیر

نماید و پیشنهاداتی در راستای حوزه کارافرینی ارائه نتایج مثبت آنرا ترسیم و گزارش می

 .نمایدمی

 .توکل، متوکل، کارآفرینی :يديکل واژگان
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 3 نژادسيدمهدي حسينی،  2 زاري مصلیبهزاد الله،  1 غالمرضا منتظري

 .استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1
کسب و کار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علی آباد کتول، گروه کارآفرینی،  -دانشجوی دکتری کارآفرینی  2

 .علی آباد کتول، ایران
د کتول، گروه کارآفرینی، کسب و کار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علی آبا -دانشجوی دکتری کارآفرینی 3

 .علی آباد کتول، ایران
 

 نام نویسنده مسئول:
 بهزاد الله زاري مصلی

 نقش توکل در کسب و کار
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 مقدمه
بر  را جهان خداوند که است مسئله این بیانگر بشر و عمر زمان طول در آن تطورات و تحوالت تا خلقت بدو از آفرینش نظام کاوی ژرف

 استوار پایه این نیز بر را موجودات تکامل و تکاملی سیر نیز طرفی است، از داده قرار امور گردش و حرکت، کار، تغییر، فعالیت، تالش اساس

 خواهند آسیب نظام این از ایگوشه به خویش مقدار به ایستند باز کار و از فعالیت اگر بزرگ و کوچک موجودات تمام که ای گونه به است نموده

 یصحنه چنین در است و جهان این از جزیی نیز (. انسان1388جوادی آملی،) کنند می ایجاد خلل و وقفه نیز خود تکاملی در سیر و زد

 حرکت و هافعالیت از موجودی که است انصاف و عقل از دور زیرا شود ظاهر ورز اندیشه کارآفرین هیأت در باید بماند، بلکه بیکار نباید پرتالشی

 و حرکت با مادی و معنوی هایپیشرفت به دستیابی که دانیممی نیز باشد و دیگران سربار و ندهد بهره خود و بگیرد بهره موجودات دیگر های

دارد. می باز کمال به رسیدن از را خود پرهیزدمی کار رنج از و دهدنمی کار به تن که آنکس و ( 15: 1378است )طوسی، پذیر امکان وکوشش کار

 بر نهد ومی به کار ارج فطری هایکشش و هاخواسته مقرراتش شده و بنا فطرت دار ریشه و محکم بر زیربنای قوانینش که اسالم پاک دیانت

و  داردمی وا فعالیت و کار به را خود پیروان اسالم دهندمی ترویج را رهبانیت دارد، افراطی بر در را انسان نهادی بصورت که ادیان برخی خالف

 که چرا ( 12: 1391بپرهیزید )الحرالعاملی، سستی کسالت و از است: آمده اسالم پیشوایان اخبار شمارد. درمی ناروا را رهبانیت و گیری گوشه

(. با در 24: 2004، 1زیگانگاست )فان و  کارآفرینی و فرصتها خلق و کردن کار از ناگزیر نیز زندگی برای کند و زندگی جهان این در باید انسان

پذیری و برد. ولی نباید فراموش کرد که در این راه باید ریسکتوان به اهمیت کسب و کار و تالش برای روزی پینظر گرفتن این مطالب می

کارآفرینی  ، زیرایدنمامی فراوانیاعتقاد به توکل در مفهوم صحیح به رشد کارآفرینی کمک خطرات مسیر کسب و کار را نیز در نظر گرفت. 

نمایند طی و مشکالت را حل میسیرهای پر ابهام را م یخطرها را پذیرفته و با درایت و دوراندیشافراد  با توکل بر خدا،، پذیری استمتضمن ریسک

 ی اشاره گردد.(. لذا در این نوشتار سعی گردیده است تا مطالبی برای توجه بیشتر به اهمیت توکل در کسب روز1388،حبیبی و جعفری)

 

 2آشنایی با مفاهيم توکل و متوکل -1
 و در اصطالح است دیگری به و اعتماد کردن اظهار عجز در کاری معنای به در لغت . توکلاست و اخالقی و عرفانی دینی ، اصطالحیتوکّل

 ، متوکلاساس . بر ایناست او اعتماد کردن و تنها به خدا بودن تسلیمو  از مردم خدا و یأس به خدا باشد، اطمینان دیگری و اختصاصاً وقتی

اما  ،نیامده در قرآن غیر او ندارد. مصدر توکل و امید به است او متکی به ینرو فقطا کند و ازمی و امر او را کفالت داند خدا رزقمی که است کسی

 مضمونی مهمترین توانرا می و ایمان توکل میان . نسبتاست کار رفته ، بهگوناگون با مضامین هفتاد بار، مرتبط با آن ریشههم هایو واژه مشتقات

. است نسبت ینا از اهمیت حاکی متعدد قرآن هایدر سوره 3اللّهِ فَلْیَتَوَکَلِالمُؤمنونوعَلی . تکرار عبارتاست آمده توکل دربارة در قرآن که دانست

در کنار  و توکل دارد و از ایمان داللت مطلب نیز بر این متعدد دیگری شمارد، آیاتمی ایمان را الزمة توکل بصراحت ، کهعبارت از این گذشته

 مفاهیم به ، توجهاساس است. بر این یاد شده 6با توکل و از صبر نیز همراه کار رفته به در کنار هم 5و تقوا توکل . در قرآن4گویدمی سخن هم

 االهی پیامبران بودن ، متوکلبا توکل مرتبط در آیات توجه جالب از مضامین دارد. اهمیت توکل قرآنی عمیقتر مفهوم و تقوا و صبر در درک ایمان

خداوند  نیز به السالمعلیه و ابراهیم 7اندکرده خداوند توکل به گویند کهمی ویشخ قوم به السالمعلیهم و هود و شعیب نوح ؛ همچنانکهاست

 نوعی درحقیقت توکل مفهوم . 9اندکرده بر خدا توکل گویند کهمی قوم کافران به خطاب هم شُعَیب . پیروان8«ربَّنا عَلَیکَ تَوَکَّلْنا»گوید: می

 .رسد روانی و روحی صالبت به تا گزیندبرمی وکیل منزلهبه را خدا متوکل، انسان و است خداوند به شدنپناهنده

 

 کسب و کار از نگاه اسالم -2
 تشویق بیشتر خویش فعالیت کار و در را کارآفرین فرد یک تواندمی دارد جامعه افراد تک تک به را توجه بیشترین چون اسالم مترقی دین

 دیگران و نباشد خویش منافع فکر به تنها و کند کسب را موفقیت بیشتری خویش فعالیت و کار در تواندمی دینی دید با کارآفرین فرد کند، و

                                                           
1 Fan & Zigang 

 برگرفته از تارنمای دانشنامه جهان اسالم 2
 10:؛ مجادله13: ؛ تغابن11: ؛ ابراهیم51: ؛ توبه11: ؛ مائده160،122: عمرانآل 3
 2: ؛ انفال99: ؛ نحل36: '؛ شوری23: ؛ مائده84: ؛ یونس29:  ملک 4
 3ـ2: طالق 5
 59: ؛ عنکبوت42: نحل 6
 88، 56؛ هود: 71: یونس 7
 4: متحنهم 8
 89: اعراف 9
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 یک از اسالم که خصوصیاتی و کارآفرین فرد یک هایویژگی به کلی نگاه دهد. با توسعه را کار تا بتواند سازد شریک خویش موفقیت در نیز را

 پذیری، دستیابی به مسئولیت باشد، چون کارآفرین فرد یک تواندمعنی، می تمام به مومن انسان که فهمید توانمی دارد انتظار تقوا با انسان

 تا است شده توصیه انسانها به نیز در اسالم است کارآفرین یک هایویژگی از که فعالیت و امید و شکست تحمل و اجتماعی باالتر هایدرجه

 را گرایی منفی هرگز و کندمی تشویق بودن مثبت و امید داشتن به را یابند، اسالم انسانها دست اخروی و دنیوی کامیابی و موفقیت به بتوانند

 (. 1393آید )قائدعلی و عاشوری،  می شمار به مقدس کار یک اسالم مقدس از دیدگاه کند. کارآفرینینمی قبول

وقتی ابعاد گوناگون  .اردد باالیی ارزش افراد اقتصادی هایفعالیـت( ع)معصـوم  پیشوایان سیـره در. است جامعه یک بقای رمز تالش و کار

مان خود است، بینیم که ایشان در عین حال که زاهدترین فرد زدهیم، می)ع( را مورد مطالعه و بررسی قرار می شخصیتی همچون حضرت علی

رسد ب فرا می)ع( شخصیتی جامع االضداد است. وقتی خلوت ش خصیت علیگوید: ش)ره( می ترین آنها نیز هست. شهید آیت اللّه مطهریفعال

اش باز و خندان است که از نشیند چنان چهرهشود گویی این آدم آن آدم نیست. با اصحابش که میرسد و روز که میهیچ عارفی به پای او نمی

 . (1380)مطهری،  اش باز و شکفته استجمله اوصافش این است که همیشه قیافه

 

 ي کسب و کارتوکل سرمایه -3
مهمترین سرمایه کسب و کار توکل به خداوند است. در مفهوم توکل مفاهیمی چون اعتماد کردن و مطمئن بودن بنده به خدایی است که 

است. توکل به معنای اعتماد کردن به خدا و او را ولی و وکیل خود قرار دادن و بر اثر آن از حجم مشکالت و انبوه  12و آگاه 11، مهربان10رزاق، توانا

توان امید داشت. توکل باور داشتن این مطلب است که فقط خداوند است که رزق و روزی را می دهد و به دیگران نمی موانع نهراسیدن است.

 مؤمنان فقط باید به خداوند توکل کنند.که بدین مفهوم است:  13وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیتَوَکلِ الْمُؤْمِنُونَ :قرآن در آیاتی چند می فرماید

ام حرکات و سکنات توکل نوعی رابطه فرد با خداست که شخص با توجه به اعتقادی که به قدرت، علم، رأفت و رزاقیت خداوند دارد در تم

دعا و نماز و.. . توفیق  جوید. فرد متوکل ضمن استفاده از اسباب و علل مادی و غیر مادی همچوناستمداد می حضور خدا را در نظر گرفته و از او

 کند.داند و به او تکیه میرسیدن به نتیجه را مشروط به خواست خدا می

 با توکل زانوی اشتر ببند                                گفت پیغمبر به آواز بلند

 14از توکل در سبب کاهل مشو                           حبیب اللّه شنورمز الکاسب 

                                                                           
 آثار توکل -4

نمی بیند و در سایه کسی که به خداوند توکل دارد، از اضطراب به دور است. او در خود احساس ضعف و ناتوانی نمی کند، خود را تنها 

توکل، یاری خدا را به دست می آورد. از بسیاری از بیماری های روحی همچون حرص و حسد در امان می ماند و از رزق و روزی خود نگران 

که  15اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُوَ مَنْ یتَوَکلْ عَلَی  فرماید:نیست. زیرا خداوند از جایی که او گمان نمی برد نیازهایش را برطرف می سازد. قرآن کریم می

مَن تَوَکل عَلَی اللّهِ کفاهُ مَؤنَتَه وَ  پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود: هرکس به خداوند اعتماد کند او برایش کافی است.بدین مفهوم است: 

روزی او را از جایی که گمان نمی برد تأمین می کسی که به خداوند توکل کند خداوند خرجی و بدین مفهوم است:  16رَزَقَهُ مِن حَیث الیحتَسِب

 کند.

 

 جایگاه توکل -5
پندارند که توکل از مرز استفاده از اسباب جداست. بدین معنا که هرگاه اسباب و عوامل کار فراهم است نیازی به توکل نیست و برخی می

کند. درباره دعا و توسل نیز چنین پنداری مطرح است که دعا و توسل تنها در جایی که اسباب و عوامل کار فراهم نیست انسان باید به خدا توکل 

یست در جایی است که از اسباب و عوامل عادی و مادی کاری بر نیاید در حالی که هر دو پندار باطل است و این مرز بندی ها ناروا است. چنین ن

خشی دیگر را با توکل و توسل و دعا، بلکه اینها در همه بخشهای زندگی که انسان بخشی از کارهایش را با اسباب عادی بدون توکل انجام دهد و ب

                                                           
 160آل عمران،  10
 29ملک،  11
 .123؛ هود، 89اعراف،  12
 .23؛ مائده/ 11؛ ابراهیم/ 13تغابن/  13
 .44مثنوى، دفتر اول، ص 14
 .3طالق/  15
 .22567میزان الحکمه، ح  16
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انسان باید در ضمن استفاده از ابزارهای مادی به خداوند توکل  انسان الزم است. حتی در جایی که انسان با وسایل و اسباب مادی ارتباط دارد.

سبب ساز فراهم آورده و از سوی دیگر ممکن است بر اثر علل خاصی همان کند و از خداوند کمک بخواهد زیرا از یک سو اسباب موجود را خدای 

از  خدای سبب ساز که سبب سوز نیز هست ابزار موجود را از دست ما بگیرد و میان ما و هدفمان حایلی ایجاد کند. بنابراین باید در همه کارها

ینی موردنظر با دیگر کارآفرینان شده است، نگاه ارزش محوری دینی او آنچه سبب تمایز کارآفر. (1389آملی، )جوادی خداوند استمداد نماییم

هایی نظیر توکل به خدا، تفکر توحیدی، شکرگزاری و سایر مفاهیم دینی توان در ادبیات روزمره او نیز مشاهده کرد که از آموزهبود. نگاهی که می

 (.1395گیرد )بیکی و نوروزی، نشات می

مه ایمان به خدا است. توکّل به خدا در کتاب و سنت بارها تکرار شده و از مفاهیم ارزشمند و زیبای دینی تلقی توکّل حقیقتی واال و الز

مرور  شود. یکی از مباحث مهمی که در ارتباط با توکل در قرآن و کلمات مفسرین بیان شده این است که خداوند برای اهل توکل کافی است.می

و بر خدا توکل کن؛ و کارسازی خدا که به مفهوم: . 17وَ تَوَکلْ عَلَی اللَّهِ وَ کفَی بـِاللَّهِ وَکیالً ق توکّل کمک می کند:برخی آیات به تبیین معنای دقی

فرماید که خداوند به عنوان وکیل، کافی است. مراجعه به تفاسیر نماید و اشاره میدر این آیه شریفه خداوند به توکّل توصیه می کافی است.

ا پیش رو قرار می دهد. توکّل بر خدا به معنای تفویض امور خویش به اوست. وکیل به کسی اطالق می شود که تدبیر امور غیر را بر مفاهیمی ر

« کفی»اساس درخواست او انجام دهد و چون خداوند بهترین تدبیرکننده امور بندگان است او بهترین وکیل بوده و کفایت امور بنده می کند. واژه 

موکول »متعدی شود به معنای حافظ و کارساز به کار می رود. وکیل در این گونه موارد به معنای اسم مفعول؛ یعنی « باء»رف اضافه اگر با ح

و، به کار می رود و به معنای کسی است که کاری به او واگذاشته شده است. توکّل به خدا به معنای اعتماد کردن به او، اسناد دادن امر به ا« إلیه

: 1423کاشانی، ) ا مدبّر قرار دادن و تفویض امور به او می باشد. وکیل به معنای حافظ، کفالت کننده در رزق، کارساز و مدبّر به کار می روداو ر

5). 

 

 کاربردهاي توکل -6
این صورت  ت، دراسشود که اگر توکّل به معنای واگذاشتن امور به غیر و تسلیم و تفویض امور به دیگری در اینجا این سؤال مطرح می

دار کارهای خداوند عهده ودهد، پس چه نیازی به کار کردن است؟ اگر کارها به او واگذاشته شود فرد دیگری وجود دارد که کارهای ما را انجام می

بریدن از خلق نتیجه آن  ی وطلب کار خواهد شد. آیا توکّل با این فرض، سبب تنبلی انسان نمی شود؟ آیا انزوااین اساس انسان بی انسان شود، بر

اسباب ظاهری چه معنا و  نخواهد بود؟ آیا پیامد این امر فقر نخواهد بود؟ پس تأکیدهای فراوان دین بر کار و تالش به چه معنا است؟ توسّل به

ی توکّل این است که آیا معنا کند؟ آیا توکّل؛ یعنی بدون کاشت، برداشت نمودن؟ آیا توکّل؛ یعنی بدون تالش نجات یافتن؟ ومفهومی پیدا می

 فرد بدون انجام عمل صالح به اجر و ثواب دست یابد؟

اهد داشت. این هایی در پی خوکنند که نه تنها مفهوم قرآنی نیست، بلکه آفات و آسیبای مطرح میمتأسفانه برخی توکّل را به گونه

ای که نی نشان داد به گونهوکّل ارائه نمود و جایگاه شایسته آن را در مفاهیم دیدهد که باید تحلیل دقیقی از معنای تها نشان میها و نگاهسؤال

 کنیم چه کاری باید انجام دهیم؟بود و نبود آن برای ما معنادار شود، آثار آن فهمیده شود و دقیقاً دانسته شود آن زمان که به خدا توکّل می

دو امر محقق شده  توان گفت گویازند با تحلیل ذهنی میای میست به خلقت پدیدهخداوند تمام اجزا و اشیاء را آفرید. هرگاه خداوند د

هم به آب یک  است؛ یکی اصل وجود آن و دیگری خاصیت بخشی به آن. مثالً آنگاه که خداوند دست به خلقت آب زد، او هم آب را آفرید و

ا آفرید و هم برای مشیت خدا به آفرینش آتش تعلّق گرفت، او هم آتش رسازد. آن زمانی که خاصیتی داد و آن اینکه عطش انسان را برطرف می

 (. 1387طباطبایی، نظر گرفت که آن سوزانندگی یا احتراق است ) آتش خصیصه و اثری در 

ته باشد، البته این گفته بدین معنا نیست که هر پدیده ای تنها یک خاصیت دارد بلکه یک موجود می تواند ویژگی ها و آثار متنوعی داش

باشد. مهم این است که باید میان اصل وجود اشیاء از یکسو و نیز رافع عطش می 20، موجب حیات19برکت بخش ،18چنان که مثالً آب، پاک کننده

خداوند فوق تمام اشیاء و اسباب قرار دارد و به تعبیری او مسبّب االسباب است. خالق و مالک عالم، به  و خواص و اثربخشی آنها تفکیک شود.

تمام اشیاء اثربخشی و تأثیرگذاری را داده است؛ یعنی اگر آب، رفع عطش می کند این اثربخشی و خاصیت را خداوند به آن داده است. اگر 

ارد این اثر را خداوند به این پدیده عطا نموده است. بر این اساس به خداوند گفته می شود: سبب خورشید، خاصیت نورافشانی و گرم کنندگی د

ی ساز؛ بدین معنا که اوست که اسباب را اسباب کرده است و اوست که عوامل مؤثر را در عالم تأثیرگذار نموده است و اوست که به هر پدیده ا

                                                           
 3احزاب /  17
 48فرقان /  18
 9ق /  19
 30انبیاء /  20
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شود که اثری به نام درآمد یا ثروت دارد. بر اساس تحلیل سابق چنین نتیجه می« کار»که شود حال فرض می خاصیت و اثری بخشیده است.

 شود:خداوند این اثر را به کار و تالش انسان داده است. اگر چنین است که چنین است، چندین فرض دیگر نیز مطرح می

 اما به دنبال آن درآمدی کسب نکند. ـ سبب ساز عالم، اثر را از آن مؤثر سلب کند؛ بدین معنا که انسان کار کند

 ه ثروت را به دنبال آورد.ـ سبب سازِ عالم، آن اثر را به ضدّش تبدیل کند؛ بدین معنا که انسان کار کند اما کار و تالش برای او فقر و ن

 د.ـ سبب سازِ عالم، آن اثر را مضاعف کند؛ بدین معنا که انسان کار کند و درآمد مضاعفی را برداشت نمای

ه از طریق دیگری به ثروت ـ سبب سازِ عالم، آن اثر را از طریق مؤثر دیگری در اختیار قرار دهد؛ بدین معنا که آدمی نه از طریقِ کار بلک

 شوند.بخشند و از رزق الهی بهره مند شده ثروتمند میرسند. آنان میدست یابد. چنان که برخی آدمیان با بخشش به ثروت می

که فقط از طریق  کند و اعتقادش این استکند و فردی که اهل توکّل است این است که فردِ بی اعتماد، کار میوکّل نمیفرق شخصی که ت

رد و از این طریق خود را نابود دارد تا اوالً برای ثروتِ بیشتر به کارِ بیشتر روی آورسد. این اعتقاد او را بر آن میکار و تالش خودش به ثروت می

توانند خود را به رنج و زحمت انداخته کار کنند و ثالثاً چه اطرافیان خود را نظیر همسر و فرزند تحت فشار قرار دهد که آنها هم تا می یاًسازد، ثان

 ه کارهای ناشایستبسا با این تلقی به کارهایی روی آورد که با تالش کمتر، ثروت اندوزی بیشتری در پی داشته باشد و این یعنی تمایل ب

 (.336/  14: 1417باطبایی، ط)

را که خداوندِ سبب کند، اما تالش خود را علّت و سبب مستقل برای کسب درآمد نمی بیند؛ زیاما کسی که اهل توکّل به خدا است کار می

کند ولی اثربخشی آن را این صورت فردِ با اعتماد، تالش می تواند با تمام چهار فرض پیش گفته در باب کار و تالش او تصمیم گیرد. درساز می

 طلبد. این اعتقاد موجب می شود که:از خدا می

 الف( او بیش از اندازه کار و تالش نکند؛

 ب( حق کار را ادا کند؛

 ج( آرامش و نشاط خویش را در کار حفظ نماید؛

 د( با توکّل به آثاری مضاعف و سرشار دست یابد؛

یر و برکت موده تا خِنمؤثر نیافتاد یقین نماید که سبب سازِ عالم در این مورد سبب سوزی در نهایت اگر گاهی کار او جهت کسب ثروت ه( 

 دهد.بیشتری به او عنایت کند. لذا نگرانی و اضطراب به خود راه نداده آرامش خود را از کف نمی

نماید؛ نیز ظاهری رخ می ن دو در بُعد قلبی وپس فرق بی اعتماد به خدا و بااعتماد به خدا در کار کردن و کار نکردن نیست، بلکه تفاوت آ

جه دلخواه نشد هرگز نگران بندد و اگر کوشش او منجر به نتیتوکّل کننده با اعتقاد به سبب ساز بودن خدا، اعتماد و امید خویش را فقط به او می

بیند و اعتقاد او چنین است: خود را در دست دیگران می جوید یا رزقنخواهد شد، اما انسان غیر موحّد و نامتوکّل روزی خود را در کار خویش می

ب و نان دیگران آکنم و این من هستم که ام را تأمین مینمایم، این من هستم که روزی خانوادهکنم و کسب ثروت میاین من هستم که کار می

به او نیست بلکه « م کارهاتسلی»به خداست. توکّل « یر کارهاواگذاشتن تأث»به خدا نیست بلکه « واگذاشتن کارها»به بیان دیگر توکّل  دهم.را می

ا است که کار از ما و رزق به اوست. توکّل بدین معنا است که به سبب ساز عالم اعتماد کنیم. توکّل بدین معن« تسلیم و اسناد تأثیرگذاری امور»

 .(55/  4: 1372بخشی از او )طبرسی، 

منطقه ناممکن گشت،  رحمن یاد گرفت؛ آنگاه که هیزم فراوان جمع شد، آتش شعله کشید و ورود به آنتوان از پیامبر خلیل التوکّل را می

 )علیه السالم( فرمود: مام صادق)علیه السالم( را درون منجنیق گذاردند و او را به سوی کوه آتش افکندند. ا ناگزیر از منجنیق استفاده شد. ابراهیم

 ابراهیم« اجتی داری؟کَ حاجَه؟؛ آیا حلَ أ »( به سمت آتش پرتاب شد جبرئیل به او سالم کرد و گفت: )علیه السالم هنگامی که ابراهیم

)علیه  نیاز خود را بخواه. ابراهیم )علیه السالم( اشاره کرد که از خدا جبرئیل به ابراهیم« أمّا إلیک فَال؛ اما به تو نه!»)علیه السالم( جواب داد: 

د به آتش امر کرد که بر در این حالت خداون« بیند، کافی است.مِن سُؤالی عِلمُهُ بـِحالی؛ همین قدر که او حال مرا میحَسبی »السالم( گفت: 

 .(55/  4: 1372)علیه السالم( سرد و سالم باشد )طبرسی،  ابراهیم

ندگان خویش خیانت نکرده خیر و مصلحت آنها نماید. پس او به بهای منتهی به خود را به آدمیان میکند، راهخداوند انسان را هدایت می

دهد. از این رو باید به خداوندی که فقط خیرخواه بندگان است اعتماد جست و تمام امور را به او واگذار کرد. به عبارت دیگر را به آنان نشان می

فقط به خدا توکّل کرد؛ « باید»گوییم تر اینکه میروشنبه تعبیر  فقط باید به خدا توکّل نمود؛ زیرا که فقط او خیرخواه و راهنمای بندگان است.

ای تابد. جهان به گونهنمی زیرا که فقط خداوند مدبر و هادی است. توکّل به خدا ضرورت دارد چون که واقعیت جز این نیست و غیر این را بر

توان بر این اساس می دهد.د و خود را در خدمت انسان قرار میرسانکند و به انسان نفع میاست که تنها با اعتماد به خدا و توکّل به او کار می

خدا و کائناتِ او فقط بر اساس توکّل کارا و کار سازند و بدون توکّل جهان به انسان جواب مثبت  گفت توکّل به خدا ضرورت دارد؛ زیرا که جهان 

اگر انسان ایمان و اعتقادی هم به خدا ندارد بهتر است بر خدا توکّل آید اینکه حتی که از این بیان بدست می دهد. نتیجه جالبیو درخور نمی

لَّوْا فَقُلْ  فَإنْ تَوَ شویم: خدا مرا بس است و این تعبیر با توکّل همراه شده است:کند. در برخی آیات با این تعبیر بسیار معنادار و زیبا مواجه می
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خدایی که هیچ »و اگر )مردم( روی برتافتند، پس بگو: . که بدین مفهوم است: 21الْعَظِیم للَّهُ ال إ لَهَ إ الَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْش حَسْبـِیَ ا

از ریشه « حسبی»واژه  ست.معبودی جز او نیست، مرا بس است؛ تنها بر او توکل کردم؛ و او پروردگار تخت بزرگ )جهان داری و تدبیر هستی( ا

رسد شود که خداوند به لحاظ حسابرسی برای من کافی است؛ زیرا آن گونه به محاسبه من میاین اساس مضمون آیه چنین می است. بر« حساب»

ین تدبیرها را برای من انجام دهد و از آنجا که او بهترین و زیباترکران در اختیار من قرار میهای فراوان و بینیاز کرده نعمتکه مرا از غیر بی

 .(434/  6: 1422دهد، پس سزاست که فقط به او اعتماد کرد و توکّل جست )زحیلی، می

 است این و خداست آن از نیروها و هاتحول یت توکل در کسب و کار را اینگونه بیان نمود: تمامتوان با این عبارت اهمبطور خالصه می

 هستی تمام مالک و خالق همو است، اشیاء کل تدبیرکننده او است، امور تمام منتهای و مبدأ خداوند. بِاهلل إالّ قُوَّه ال وَ الحَولَ: جمله این معنای

 به. دهد قرار خویش کیلو امور تمام در را خداوند که است الزم مؤمنی و معتقد هر بر پس. است وکیل اشیاء تمام بر خدا تنها اساس براین. است

 .(1384است )مطهری،  کائنات تمام مدبّر و وکیل او که زیرا دهد؛ قرار خود وکیل را خدا باید انسان دیگر بیان

 

 دستيابی به توکل در کسب و کار -7
باشد. البته او می توکل یکی از فضائل اخالقی است که به معنای اعتماد کردن بنده به خدای متعال و واگذار کردن همه کارهای خود به

شود که انسان حاصل می باشد و این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. این صفت ارزشمند در صورتیخداوند مانع از توسل به اسباب نمیتوکل واقعی به 

ای باشد که حول و قوه گیرد، از جانب پروردگار بداند و هیچ قدرتی را جز او مؤثر نداند و معتقدهمه کارهایی را که در عالم هستی انجام می

ند و بدین سبب توکل به که واسطه او. اگر کسی واقعاً چنین اعتقادی داشته باشد، در دل به خدا اعتماد پیدا کرد و بر او تکیه می نیست مگر ب

گیرد، از نجام میشود که انسان همه کارهایی را که در عالم هستی ااین صفت با ارزش در صورتی حاصل می گردد.خدا روز به روز زیادتر می

چنین اعتقادی  سی واقعاًای نیست مگر به واسطه او. اگر کگار بداند و هیچ قدرتی را جز او مؤثر نداند و معتقد باشد که حول و قوهجانب پرورد

 لی اخالقی بهره مند بودند کهبزرگان دین، نیز از این مرتبه عا .(1381)نراقی،  کندداشته باشد، در دل به خدا اعتماد پیدا کرده و بر او تکیه می

واهلل هیچ گاه من »فرمود: مثال بارز آن مرحوم حضرت امام )ره( در کشاکش پیروزی انقالب و در مواجهه با رژیم طاغوت زمان خود همواره می

 و عوامل طبیعی با روح بنابراین توجه به عالم اسباب که خود نشان دهنده توکل فراوان حضرت امام )ره( به قدرت الیزال االهی بود.« نترسیدم

د از ناحیه خداوند که عوامل طبیعی هر چه دارن توکل سازگار است، زیرا جدا کردن اثرات و عوامل طبیعی از اراده خدا نوعی شرک است، چرا

 .(1385شیرازی، )مکارم است و همه به اراده و فرمان اویند

نه به دست آمده خالقی با ممارست و تالش خالصاهمه صفات و محاسن ابه این نکته باید توجه کرد:  رسیدن به مراحل باالی توکلجهت 

سا تالش او سالها به طول بای را فراگیرد باید تالش مستمری داشته باشد تا به حد استادی برسد و چه یابد. اگر انسان بخواهد حرفهو استمرار می

آید، توکل به یممصادیق مختلفی که برایش پیش  برسد، باید در "توکل "انجامد. اگر شخص بخواهد به مراحل باالی صفات اخالقی از جمله 

کسی که چهل روز عبادت »فرماید:آن می در برخی از روایات درباره اخالص و نتیجه استمرار بر خدا کند و هیچ گاه توکل را از دید خود دور نکند.

. اگر استمرار و یگر صفات اخالقی نیز، چنین استد« شود.های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میخالصانه خود را برای خداوند بیاورد چشمه

 . (1380)عالمه مجلسی،  مجاهدت باشد این حاالت اخالقی در انسان تبدیل به ملکات شده و ماندگار می شوند

خلط  و را با همداعتقاد قلبی و توکل بر خدا یک باب، و تکلیف من نسبت به کار و تالش، باب دیگری است. اما بسیاری از مردم این 

های رای تأمین نیازمندیبکنند اگر کسی توکل داشته باشد نباید در پی کار و تالش باشد. البته کسی که اعتماد به خدا دارد، کنند و گمان میمی

حفظ آبرویت اش فرموده با گوید. او توکلش بر خداست. خدا هم به بندهبرد و تملق هر کسی را نمیزند، آبروی خود را نمیخود به هر دری نمی

 (.1391)انصاریان،  کنداش نرسید، با توکل بر خدا صبر میکار کن. انسان متوکل خود را به ذلت نمی کشد؛ اگر روزی
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 گيرينتيجه
ترین استدالل در امکان جمع توکل با کسب و کار، آن است که توکل، بنا به تعریف، قلبی و درونی است و با عمل و حرکت بیرونی مهم

آنچه منافی توکل است حرص آوری . منافات ندارد. اعضا و جوارح انسانِ متوکل، به امر خدا، در پی اسبابْ متحرک و قلبش به وعده او آرام است

 امل توان گفت که شرط توکل، ترکبا در نظر گرفتن مجموع این نکات می. پروری است و متوکل باید از امل، طمع و انتظار به دور باشد و آرزو

 (.1368عَبّادی، اردشیر بن )منصور است نه ترک عمل

 بلکه نیست، تالش از برداشتندست  اشالزمه و شود،نمی سستی و تنبلی سبب هرگز اشحقیقی معنایبه توکل گفته،پیش مطالب پایه بر

 بین از را کند اقدام امور آن در باید شخص که اموری در نتیجه به ناامیدیِ شود؛می مهم امور در برداشتن گام برای انسان شجاعت موجب توکل

در  .داشت نخواهد منافاتی نیز تالش و کار با و شد نخواهد رشد مانع توکل از مفهومی چنین. یابدمی خود امور در بزرگی گاهتکیه شخص و برده

پذیری، شود که تعدادی از آنها عبارتند از؛ مرکز کنترل درونی، ریسکهای متنوع افراد کارآفرین اشاره میسیر تبیین مفهوم کارآفرینی به ویژگی

مرکز کنترل توفیق طلبی، تحمل ابهام و خالقیت. که همه این مفاهیم در پرتو اثرات توکل به خداوند جهانیان قابل دستیابی است زیرا افراد با 

کنند در حالی که کارآفرینان واقعی که با توکل به خداوند قدم در بیرونی معتقدند که وقایع خارجی غیرقابل کنترل، سرنوشت آنها را تعیین می

نگاه ارزش دهند. های مشابه نسبت نمیاند به خود ایمان دارند و موفقیت یا شکست را به سرنوشت، شانس یا نیرویعرصه کسب و کار گذاشته

گیرد عواملی هستند که هایی نظیر توکل به خدا، تفکر توحیدی، شکرگزاری و سایر مفاهیم دینی نشات میمحوری دینی، نگاهی که از آموزه

 نقش بسزایی در موفقیت کارآفرینان در عرصه کسب و کار دارند.

ها به خداوند از که با توجه به نیازمندی انسان دی وجود ندارد؛ چراگونه تضاآید که میان توکل و کار و تالش هیچمی از آیات و روایات بر 

کار گیرند و ها باید برای رسیدن به مقصد، تمام قوای خویش را بهیک سو و حاکمیت نظام سببی و مسببی بر جهان هستی از سوی دیگر، انسان

ماند، مگر مقابله صورت دیگر مانعی برای موفقیت و انجام کار باقی نمی از اسباب و عوامل کار استفاده نمایند و برای کسب روزی بکوشند. در این

توکل،  نتیجه دست آورند.گاه بزرگی بهسان تکیهباید بر خداوند توکل کنند تا بدینها میبا عوامل روحی و روانی که برای مقابله با آن نیز انسان

پی توکل خواهد آمد؛  شک شادابی نیز درنجات از خطر فریب شیطان خواهد بود. البته بیاز بین رفتن ترس و نگرانی و دلهره، رهایی از تردید و 

تنها  معناست. بدین ترتیب، توکل نهیابد و با چنین پیوندی دیگر نگرانی و تشویش بیچه آنکه آدمی در مقام توکل با مسبب األسباب پیوند می

 پی دارد. ها را نیز دراجتماعی در تمام زمینهمانع کار و تالش نیست، بلکه رونق اقتصادی فردی و 
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