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 دیپارتمنت زبان وادبیات دری 
 پوهنحی تعلیم و تربیه 

 پوهنتون هرات 

 
  رفای شاعرتوکل کرامیان در آیینه ع

 )نقد مفهوم  توکل در آرای کرامیه(

 
 شفیق رسولیار احمد

 
 چکیده 

عرض  ابو عبدهللا محمد بن کرام یسردمداربه  میالدی در خراسان ۱۳تا  ۱۰طی قرون در که  هبود اسالمی فرقیکی از کرامیه 
آنان معتقد بودند که ایمان جز اقرار و تصدیق  .ندنما شدبه خاطر اعتقاداتشان میان سایر فرق اسالمی انگشت این فرقه .اندام نمود

خداشناسی معتقد به تجسیم بودند، یعنی برای خدا جسم و جهت قائل بودند  خصوص مسألۀدر همچنان ایشاننیست.  شهادتینبه  زبانی
توکل یکی از .ان( رایج بود.پنداشتند. فقه کرامیه مشابه فقه حنفی است که در شرق دنیای اسالم )خراسو خدا را محل تمام حوادث می

این واژه را که  که در فرهنگ و اندیشه اسالمی از اهمیت زیادی برخوردار استهای اساسی در مبحث عرفان اسالمی است. مقول
مفهوم در آرای برخی پیروان کرامیه به مفهوم ترک کسب و کار و تفویض  رساند، لیکن اینمفهوم تفویض امور انسان به خدا را می

رساند. در میان عرفای شاعر اتحاد نظری در خصوص مفهوم واقعی توکل که همان عزم و لق روزی به رازق مطلق را میمط
تری چون موالنا، سنایی، حافظ، سعدی تفویض کار به حق باشد وجود ندارد ولی عمدتاً عرفایی که دارای جهان بینی وسیع

 و برخی صوفیه ابراز داشته اند بل به مفهوم تالش در کسب و کار و تفویض عاقبتباشند مفهوم توکل را نه بدانچه کرامیان و...می
 آن را به خدا دانسته اند ومردم را در راه اندوختن روزی حالل و انکشاف و ترقی و تکامل ترغیب مینمایند.

 

 کرامیه، توکل، شاعران عارفواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه 
هجری ۲۵۵زیسته و درسال به محمد بن کرام که در سدۀ سوم هجری قمری می تسنن، منسوب یی بوده ازکرامیه فرقه

وفات نموده است. این فرقه نخست در سیستان ظهور نمود و دیری نپایید که طرفداران زیادی پیدا نمود و با مخالفان و 
ین دیار را به خود گرویده موافقان زیادی مواجه گشت.عمدتًا تبلیغ و فعالیتش در حوزۀ خراسان بوده و عده زیادی از ا

ساخت. ابن کرام نیز از دست حکام زمان آرام نبود؛ چنانچه برای مدت هشت سال را در زندان طاهریان سپری نمود. 
تا این که سر نوشت، وی را به صوب شام کشانید و بعد از تبلیغ آیین خود کسان زیادی را به خود جلب نمود تا در 

بوده که باور های اعتقادی خویش را درآن بیان داشته  اثر به نامهای عذاب القبر و السر همان جا وفات نمود.وی را دو
است. مگر این دو اثر وی مفقود است و بسا از مسایل و معتقداتی که بدو منسوب میدارند، ممکن است از خود وی 

با آرای احناف سازگار  نسبت میدهند، نباشد. عقاید وی را نزدیک به امام ابوحنیفه میدانند؛ لیکن بسا مسایل که به وی
های مخالفین ابن کرام بوده که نیست. بسیاری از مقاالتی که از جانب برخی اندیشمندان نگاشته شده است، مبتنی به گفته

خود این محققین نیز اذعان داشته اند که این باورها منسوب به ابن کرام بوده و یا هم پیروانش چنین مسایلی را ابراز 
یی از ابهام قرار گرفته است و نمیتوان به طور اشته اند. به باور نگارندۀ این سطور، موضوع آرای ابن کرام در هالهد

حتم موضوعی را به شخص ابن کرام نسبت داد. با وجود این که این عقاید این فرقه را به احناف نزدیک میدانند؛ ولی 
، علمای معاصر حنفی مذهب برخوردار نیست. به باور نگارنده این این گروه از شهرت چندانی در میان شان به ویژه

سطور شناخت این فرقه از جایی ناشی گردیده که تضادهای فرقه یی در میان متکلمین، متصوفین، و متشرعین دورۀ 
یگرفتند طاهری، صفاری، سامانی، و غزنوی او ج گرفته بود و بسا از علما و مشایخ مورد تضاد ها و مخالفتها قرار م

چنانچه حضرت شیخ االسالم خواجه عبدهللا انصاری که قدوۀ مشایخ زمان بود نیز وی را متهم به عقیدۀ تجسم نمودند. 
روی این ملحوظ آرای منتسب به کرامیه، بحث داغ و گرم روزگاران بوده و لی امروزه سراغی از چنین اندیشه هایی 

رامیان نگاشته شده بیشتر مبتنی بر سخنانی بوده که پیروان محمد در دست نیست. مقاالتی که در خصوص باورهای ک
بن کرام سرداده اند؛ ولی در خود چنین مقاالتی دو باره تصریح شده است که انتساب این سخنان را برخی کرامیان به 

موضوعی که شخص محمد بن کرام مردود شده اند با این وصف، این موضوع در هاله یی از ابهام قرار دارد. عمدتًا 
محور اصلی این نوشته را قرار دارد مسأله توکل است. این موضوع تجلی بارزی در کالم الهی پیدا کرده و احادیثی 
زیادی نیز در این باره وارد شده است ولیکن برخی جریانهای فکری و عقیدتی از جمله متصوفین برداشتهایی از آن 

 ابسامانی کرده اند که در آرای برخی صوفیه نیز پیداست ایشان توکل راکرده اند و لی برخی پیروان کرامیه برداشت ن
به معنای ترک کسب و پیشه دانسته و دادن روزی را مطلقًا به خدا تفویض مینمایند و موجبات رکود اقتصادی و عدم 

نقد و تأمل خواهد  سازند. اگر به حق چنین باوری در میان کرامیان موجود باشد قابلپویایی را در اجتماع فراهم می
گیریم تا متنج به یک برآیند دقیق میان این بود؛ لذا مفهوم توکل را در مقایسه با دیدگاه های چند شاعر عارف پی می

 باور وباورهای دیگر شود. 
 فرقه کرامیه

 دوران هجری، و چهارم سوم هايسده در طریقه این .سیستان اهالي از کرام بن محمد فرقۀ کرامیه منسوب است به

 .داشت رواج خراسان در غزنویانزمان  در نیز و سامانیان
  پدرش و بوده زرنج سیستان یا زریج روستاي اهل در اصل، وي است کرامیه فرقۀ پایه گذار کرام محمدبن ابوعبدهلل
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 جهت این از گویند کرام فارسي به را رزبان و بوده )تاکستان نگهبان( رزبان

وارد خراسان  سپس و شد بزرگ سیستان در ویاست  شده معروف کرام به

 .پرداخت و تعلم تعلیم به نیشابور در و شد

 هشت از بیش ،ماند؛ لیکن از آن جمله نیشابور در سال را چهارده او مدت

پیروانش دلیل زندانی شدنش را شد  سپري طاهریان زندان در سال عمرش

 طاهریان حکومت که دن بود کرده پیشگویي منجمان چنین وانمود کرده اند که

 نیشابور به ابوعبدهلل که آنگاه شد، خواهد برچیده سجستان از مردي دست به

 بن طاهر محمدبن است. مرد همان این کردند گمان یافت، منزلت و درآمد

 .داد را وي بازداشت دستور ) ق( 259 سال در طاهري امیر عبدهلل آخرین

 بیت و شام قصد که بود ق 251 سال حوالي در ابن عبدهلل درگذشت از بعد

 و حسیني (.یافت وفات ق 255 سال در همانجا در ظاهرا و کرد المقدس

 (۳-۲: ۱۳۹۱، علمی

 

 عقاید کرامیان و باز تاب مفهوم توکل در اندیشۀ این گروه

کرامیه به حیث یک مکتب فکری و عقیدتی توانست که پیروان زیادی به خود 

نگار معاصر افغانستان، با بررسی کوتاهی جلب نماید. عبدالحی حبیی تاریخ 

از این فرقه، وی را زاهدی وارسته دانسته و بسا از موضوعاتی که مخالفان 

شمارد و او هم در ذیل سخنانش زیر ابن کرام بدو نسبت داده اند مردود می

عنوان عقاید کرامیان به نقل از عبدالقاهر بغدادی و دیگران تجسم، کیفوفیت، 

امام و...  ودن خدا، انحصار ایمان تنها به اقرار به زبان، تعددمحل حوادث ب

 (.۸۸۹-۸۸۵: ۱۳۹۰را به وی منسوب داشته است. )حبیبی:

که زیر نام کرامیه  همچنان سید باقر حسینی و قربان علمی در مقالۀ پژوهشی 

و تصوف نگاشته اند در کنار موارد قابل توجهی که در خصوص کرامیه 

مسألۀ توکل که یکی از مقامات و وادیهای سیر و سلوک متذکر شده اند، 

عارفانه است صحبت نموده و دیدگاه کرامیان را در مورد توکل چنین ابراز 

 شانمیان در تصوف روح از حاکي توکل بر آنان تأکید و اصرار »داشته اند: 

 این در و کردند مي کار و کسب ترک حتي که بود چنان آن این تأکید. بود

 را ایشان( ص)پیامبر که کردند مي استناد صفه ل اصحاب احوا به خصوص

 و دانستند مي زهد الزمه را توکل کرامیان.نکرد مالمت کار این جهت به

 بن محمد خود تفسیر دیدند مي ناپسند آالیش نوعي مثابه به را کسب به اشتغال

 بدست براي تالش عدم یعني) کار و کسب ترک توکل همان از نیز کرام

 چنین او قول از کرام ابن به منسوب تفاسیر یکي در. است( روزي وردنآ

 التعب و العناء و فالکد مقسومة االرزاق کانت ان ابوعبدهلل سئل» که: آمده

. ) از ابو (۳-۲: ۱۳۹۱، علمی و )حسیني«. مقسومۀ ایضا انها: فقال لماذا؟

نج و خواری عبدهللا پرسان شد که اگر روزی تقسیم شده است پس این همه ر

  کشی و خستگی برای چیست؟ وی گفت: این هم جزء مقسومات است(.

همچنان یوسف فان اس مقاله یی را نگاشته و در آن مجموعه  

 مجموعه ای از مواد و منابع در باره کرامیه مطالبی را درج نموده که گویا

بر » ؛ و در آن ابراز داشته که: که از آنها استفاده نشده است وجود دارد

رود، منابع موجود درباره محّمد بن کّرام، متوفی به سال خالف آنچه گمان می

، و طریقت وی اندک نیست.پیروان این عابد 255/869

ای نامطلوب داشتند، زیرا شناخت ساکنان مراکز سجستانی)سیستانی(وجهه

اسالمی، چون بغداد و عراق، از اوضاع و احوال مردم خراسان و ماوراء 

 نقل مسموعات به دست آمده بود. راهها از النهر تن

از طرف دیگر دو تن از فرق نویسان بنام، یعنی بغدادی در کتاب فرق بین 

الفرق و شهرستانی در کتاب ملل و نحل در این مورد خاص، نه تنها روایات 

دهند که بر اساس آنها، دست دّوم، بلکه حتی روایات دست اّول ارائه می

اند.لذا از انکه این فرقه مدتها یدایی خود قرنها حیات داشتهکّرامیّه در حوزه پ

تا حدودی تحت الّشعاع سایر جنبشهای کالمی قرار داشت، سرانجام، به نحوی 

(.گویا ۱۷: ۱۳۷۱) فان اس، .«گر شدبارزتر در تاریخ فرهنگ ایرانی جلوه

که وی برخی مطالب را که توسط بسا نویسندگان در مورد این گروه بیان 

پذیرد و در مورد توکل که موضوع مطمح بحث این داشته است، به آسانی نمی

قدرت توکل او بیش از هر چیز مورد : » پژوهش قرار دارد چنین بیان داشته

که کّرامیّه با آن سر وصدا «تحریم االمکاسب»توّجه است، یعنی همان عقیده

شود و انسان یزیادی ایجاد کردند. بنابر این عقیده معاش)رزق(قسمت آدم م

 (.۱۷: ۱۳۷۱فان اس،«.)آوردخود آن را به دست نمی

 

 توکل
کسی، تکیه کردن و اعتماد نمودن بر  کردن تکیه به معنایتوکل در لغت  

توکل در . (۳۷۶۸: ۱۳۷۷و ا عتراف کرن بر عجز خود. )دهخدا،  برکسی

دلبستگی و « توکل»لغت به معنی اعتماد کردن است، در اصطالح عرفا

اد کامل به پروردگار و کار خود را به او سپردن است و این مقام از اعتم

کمال معرفت است؛ زیرا انسان هر اندازه که خدا را بهتر بشناسد و از قدرت 

و رحمت و حکمت او بیشتر آگاه باشد دلبستگی او به آن ذات بی همتا بیشتر 

ی آن را می شود. توکل مقام واالیی است که جز خواص عرفا و موحدان کس

  (۶: ۱۳۶۵درک نمی کند. )جامی،

گوید: توکل یعنی واگذاری کار خود به کسی خواجه نصیرالدین توسی می

بنده است در کاری که از او « توکل»دیگر و در این موضوع منظور از

آید و چون یقین دارد که خدای تعالی از او صادر می شود یا برای او پیش می

او وا می گذارد تا با آنچه تقدیر کند، خرسند باشد، داناتر است کار خود را به 

زیرا همان گونه که خداوند در گذشته به بهترین شیوه او را بوجود آورد و 

پرورانید و از نقصان به کمال رسانید، حال و آینده او نیز از اراده و تقدیر 

 حق تعالی بیرون نخواهد بود پس باید نگرانی و اضطراب را از خود دور کند

و بر خداوند اعتماد کند و یقین داشته باشد که خداوند کارهای او را به بهترین 

وجه سامان می دهد. این اعتماد و توکل به خداوند نباید باعث شود که اسباب 

را رها کند زیرا خداوند علم و قدرت و اراده خویش را از جمله اسباب و 

جدی تر باشد و تنبلی و  داند به این دلیل بنده باید در کار خودشروط می

 بیکارگی پیشه نکند.

 

 توکل در آیینۀ آیات قرآنی 
نمایند همانا عمده ترین منبعی که مسلمانان در بحث توکل بدان استناد می 

قرآن کریم است. آیات متعددی وجود دارد که مستقیماً مردم را به توکل و 

م وجود دارد که نماید و بسا آیاتی هتفویض امور به ذات احدیت دعوت می

تلویحاً انسان را بر توکل دستور میدهد. در این جا الزم دانستیم تا آیات و 

تراجم آنها را که دعوت مستقیم بر توکل را در پی دارد، گردآوری نماییم و 

ت   إِذ  »سپس به آرای برخی مفسرین بپردازیم:  ُكم   َطاِئفَتَانِ  َهمَّ ُ  تَف َشاَل  أَن   ِمن   َواّللَّ

ِ  َوَعلَى َماَوِلیهُ  ِمنُونَ  فَل یتََوكَّلِ  اّللَّ ( آور یاد به نیز و)(. 122عمران: )آل«. ال ُمؤ 

 راه وسط از و) دهند نشان سستی گرفتند تصمیم شما از طایفه دو که را زمانی

 فکر این از که کرد کمک آنها به و) بود آنها پشتیبان خداوند و ؛(بازگردند

كُمُ  إِن  »کنند(.  توکل خدا بر تنها باید با ایمان، افراد و ؛(بازگردند ُ  ین ُصر   فَاَل  اّللَّ

ُكم   َوإِن   لَكُم   َغاِلبَ  ذُل  ِ  َوَعَلى بَع ِدهِ  ِمن   ین ُصُركُم   الَِّذی ذَا فََمن   یخ   فَل یتََوكَّلِ  اّللَّ

ِمنُونَ   بر کس هیچ کند، یاری را شما خداوند (. )اگر160عمران: )آل«. ال ُمؤ 

 از بعد که کیست بردارد، شما یاری از دست اگر و! شد واهدنخ پیروز شما

 أَیَها یا» کنند(. توکل باید خداوند بر تنها مؤمنان، و کند؟ یاری را شما او،

ِ  نِع َمتَ  اذ كُُروا آَمنُوا الَِّذینَ  م   َهمَّ  إِذ   َعلَیكُم   اّللَّ  فََكفَّ  أَیِدیُهم   إِلَیكُم   یب سُطُوا أَن   قَو 

َ  َواتَّقُوا َعن كُم   أَیِدیُهم   ِ  َوَعَلى اّللَّ ِمنُونَ  فَل یتََوكَّلِ  اّللَّ  کسانی )ای (11)المائدة:«. ال ُمؤ 

 که زمان آن آورید؛ یاد به بخشید، شما به خدا که را نعمتی! ایدآورده ایمان که

 از را شما و) کنند دراز شما سوی به دست داشتند قصد ،(دشمنان از) جمعی

 و! بپرهیزید خدا از! داشت باز شما از را آنها دست خدا اما ،(بردارند میان

ِمنُونَ  إِنََّما»کنند(.  توکل خدا بر تنها باید مؤمنان ُ  ذُِكرَ  إِذَا الَِّذینَ  ال ُمؤ   َوِجلَت   اّللَّ

لُونَ  َربِِّهم   َوَعلَى إِیَمانًا َزادَت ُهم   آیاتُهُ  َعلَیِهم   تُِلیت   َوإِذَا قُلُوبُُهم   (. 2)األنفال:«. یتََوكَّ

 ترسان دلهاشان شود، برده خدا نام هرگاه که هستند کسانی تنها )مؤمنان،

 فزونتر ایمانشان شود،می خوانده آنها بر او آیات که هنگامی و گردد؛می

 فِی َوالَِّذینَ  ال ُمنَافِقُونَ  یقُولُ  إِذ  » .دارند( توکل پروردگارشان بر تنها و گردد؛می

ل   َوَمن   ِدینُُهم   َهُؤاَلءِ  َغرَّ  ض  َمرَ  قُلُوبِِهم   ِ  َعلَى یتََوكَّ َ  فَإِنَّ  اّللَّ «. َحِكیم   َعِزیز   اّللَّ

 است بیماری دلهایشان در که آنها و منافقان، که را هنگامی (. )و49)األنفال: 

 آنها.« )است ساخته مغرور دینشان را( مسلمانان) گروه این: »گفتندمی

 و قدرتمند خداوند( گرددمی پیروز) کند، توکل خدا رب کس هر( که دانستندنمی

ُ  َكتَبَ  َما إاِلَّ  یِصیبَنَا لَن   قُل  »است(.  حکیم اَلنَا هُوَ  لَنَا اّللَّ ِ  َوَعلَى َمو   فَل یتََوكَّلِ  اّللَّ

ِمنُونَ   مگر دهد،نمی رخ ما برای ایحادثه هیچ: »(. )بگو51التوبة:«. ال ُمؤ 

( سرپرست و) موال او است؛ داشته مقرر و تهنوش ما برای خداوند آنچه

 بَاب   ِمن   تَد ُخلُوا اَل  بَنِی یا َوقَالَ »کنند(.  توکل خدا بر تنها باید مؤمنان و ماست؛

قَة   أَب َواب   ِمن   َواد ُخلُوا َواِحد   نِی َوَما ُمتَفَّرِ ُكم   أُغ  ِ  ِمنَ  َعن   إِالَّ  ال ُحك مُ  إِنِ  َشیء   ِمن   اّللَّ

 ِ ل تُ  لَیهِ عَ  ّلِلَّ لُونَ  فَل یتََوكَّلِ  َوَعلَیهِ  تََوكَّ  که هنگامی) (. )و67)یوسف:« ال ُمتََوّكِ

 وارد در یک از! من فرزندان: »گفت( یعقوب کنند، حرکت خواستندمی

 جلب شما سوی به مردم توجه تا) گردید وارد متفرق درهای از بلکه نشوید؛

 حتمی خدا سوی از که را ایثهحاد توانمنمی( دستور، این با من) و(! نشود

 ام؛کرده توکل او بر! خداست آن از تنها فرمان، و حکم! کنم دفع شما از است،

نُ  إِن   ُرسُلُُهم   لَُهم   قَالَت  »کنند(.  توکل او بر باید امت همه و  ِمث لُكُم   بَشَر   إاِلَّ  نَح 

َ  َولَِكنَّ  ِ  ِبإِذ نِ  إاِلَّ  بِسُل َطان   نَأ تِیُكم   أَن   لَنَا َكانَ  َماوَ  ِعبَاِدهِ  ِمن   یَشاءُ  َمن   َعلَى یُمن   اّللَّ  اّللَّ

ِ  َوَعلَى ِمنُونَ  فَل یتََوكَّلِ  اّللَّ : گفتند آنها به (. )پیامبرانشان11)اإلبراهیم:«. ال ُمؤ 

 از کس هر بر خداوند ولی هستیم، شما همانند بشری ما که است درست»

 عطا رسالت مقام و) بخشدمی نعمت ،(بداند شایسته و) بخواهد بندگانش

 از و! )بیاوریم خدا بفرمان جز ایمعجزه توانیمنمی هرگز ما و(! کندمی

 َوَما»کنند(.  توکل خدا بر تنها باید باایمان افراد( هراسیم؛نمی شما تهدیدهای

ِ  َعلَى نَتََوكَّلَ  أاَلَّ  لَنَا بَِرنَّ  سُبُلَنَا َهدَانَا َوقَد   اّللَّ ِ  َوَعلَى آذَیتُُموَنا َما َعلَى َولَنَص   اّللَّ

لُونَ  فَل یتََوكَّلِ   ما اینکه با نکنیم، توکل خدا بر چرا (. )و12)اإلبراهیم:«. ال ُمتََوّكِ

 برابر در مسلم بطور ما و! است؟ کرده رهبری( سعادت) هایراه به را

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 382 ~ 

 و(! داریمنمی بر خویش رسالت از دست و) کرد خواهیم صبر شما آزارهای

 َربِِّهم   َوَعلَى َصبَُروا الَِّذینَ »کنند(.  توکل خدا بر فقط باید کنندگان،توکل

لُونَ   کردند، پیشه استقامت و صبر که هستند کسانی (. )آنها42)النحل:«. یتََوكَّ

 آَمنُوا الَِّذینَ  َعلَى سُل َطان   لَهُ  لَیسَ  إِنَّهُ » .کنند(می توکل پروردگارشان بر تنها و

لُونَ  بِِّهم  رَ  َوَعلَى  و دارند ایمان که کسانی بر او، که (. )چرا99)النحل:«. یتََوكَّ

 َربِِّهم   َوَعلَى َصبَُروا الَِّذینَ » .ندارد( تسلطی کنند،می توکل پروردگارشان بر

لُونَ   و) صبر( مشکالت برابر در) که (. )همانها59)العنکبوت:«. یتََوكَّ

 َخلَقَ  َمن   َسأَل تَُهم   َولَئِن  » .کنند(می وکلت پروردگارشان بر و کردند( استقامت

َماَواتِ  ضَ  السَّ َر  ُ  لَیقُولُنَّ  َواأل  ِ  دُونِ  ِمن   تَد عُونَ  َما أَفََرأَیتُم   قُل   اّللَّ ُ  أََرادَنِی إِن   اّللَّ  اّللَّ

هِ  َكاِشفَاتُ  هُنَّ  َهل   بُِضّر   َمة   أََرادَنِی أَو   ُضّرِ ِسَكا هُنَّ  َهل   بَِرح  َمتِهِ  تُ ُمم   قُل   َرح 

بِی ُ  َحس  لُونَ  یتََوكَّلُ  َعلَیهِ  اّللَّ  چه: »بپرسی آنها از اگر (. )و38)الزمر:«. ال ُمتََوّكِ

 هیچ آیا: »بگو!« خدا:»گویندمی حتما «آفریده؟ را زمین و آسمانها کسی

 زیانی خدا اگر که کنیدمی اندیشه خوانیدمی خدا از غیر که معبودانی درباره

 اگر یا و! سازند؟ برطرف را او گزند توانندمی آنها آیا بخواهد، نم برای

: بگو!« بگیرند؟ را او رحمت جلو توانندمی آنها آیا بخواهد، من برای رحمتی

 أُوتِیتُم   فََما«. »کنندمی توکل او بر تنها متوکالن همه و است؛ کافی مرا خدا»

ِ  ِعن دَ  اَومَ  الد ن یا ال َحیاةِ  فََمتَاعُ  َشیء   ِمن    َربِِّهم   َوَعَلى آَمنُوا ِللَِّذینَ  َوأَب قَى َخیر   اّللَّ

لُونَ   زندگی زودگذر متاع شده عطا شما به (. )آنچه36)شوری:«. یتََوكَّ

 پروردگارشان بر و آورده ایمان که کسانی برای خداست نزد آنچه و دنیاست،

یَطانِ  ِمنَ  َوىالنَّج   إِنََّما» .است( پایدارتر و بهتر کنندمی توکل ُزنَ  الشَّ  الَِّذینَ  ِلیح 

ِهم   َولَیسَ  آَمنُوا ِ  بِإِذ نِ  إاِلَّ  َشیئًا بَِضاّرِ ِ  َوَعلَى اّللَّ ِمنُونَ  فَل یتََوكَّلِ  اّللَّ «. ال ُمؤ 

 مؤمنان آن با خواهدمی است؛ شیطان سوی از تنها (. )نجوا10)المجادلة:

 بفرمان جز برساند آنها هب ضرری گونه هیچ تواند نمی ولی شوند؛ غمگین

ُ »کنند(.  توکل خدا بر تنها مؤمنان پس خدا؛ ِ  َوَعلَى هُوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  اّللَّ  فَل یتََوكَّلِ  اّللَّ

ِمنُونَ   و نیست، او جز معبودی هیچ که است کسی (. خداوند13)التغابن:«. ال ُمؤ 

ُزق هُ » کنند(. توکل او بر فقط باید مؤمنان تَِسبُ  اَل  َحیثُ  ِمن   َویر   یتََوكَّل   َوَمن   یح 

ِ  َعلَى بُهُ  فَُهوَ  اّللَّ َ  إِنَّ  َحس  ِرهِ  بَاِلغُ  اّللَّ ُ  َجعَلَ  قَد   أَم  (. 3)الطالق:«. قَد ًرا َشیء   ِلكُلِّ  اّللَّ

 کند، توکل خدا بر کس هر و دهد؛می روزی ندارد گمان که جایی از را او )و

 خدا و رساند؛می انجام به را ودخ فرمان خداوند کند؛می را امرش کفایت

 است(. داده قرار ایاندازه چیزی هر برای

یا هم  از آنها تصریحاً و در تمام آیاتی که بیان داشتیم در هیچ یک 

با  اشاره بر ترک کسب و کار نشده است و همه مبین آنست که انسان تلویحاً 

همه نعمت  وجود همه تالش خویش توکل اش را بر ذات خدا نماید و مسبب

 های زندگی را خدا دانسته و حتی به دست آورد کسب و کار را نیز مرهون

الکیف الطاف خداوندی بداند و انسان باید بداند که در پی هر موفقیتی دست ب

ده خدا دخیل بوده و خداست که اسباب معیشت انسان را از هر طریقی که ش

. اد الهی محروم خواهد شدفراهم میسازد و اگر انسان متکی بر خود شد از امد  

 

 صوفیه و برداشته های نادرست از توکل 

جریان تصوف و عرفان از بدو پیدایش خود همواره در جدل های متشرعانه 

قرار داشته است. مالک اصلی این نهضت، مبتنی بر ریاضت و مجاهدت 

و پشت پا زدن بر  طاقت فرسای مستمر بوده و افراط در انجام عبادات نافله

اسباب معیشت از مسایلی بوده که  اهر زندگی و نا چیز پنداشتن مال دنیا وظو

طبقات تصوفی و عرفانی غیر قابل انکار است. انزوا و گوشه گیری  در تمام

و رهبانیت و ترک لذایذ دنیوی را اسباب رسیدن به مقام اشراق و شهود 

یتوکل علی هللا  و من»میدانستند. لذا با بهره گیری از مفهوم این آیۀ متبرکۀ 

(. بر ترک کسب و کار و تفویض رزق به رازق ۳)طالق:«. فهو حسبه

ورزیدند. البته تاریخ تصوف اسالمی نشان میدهد که این خصیصه اصرار می

در وجود بزرگان متصوفه موجود نبوده و بلکه با همان مناعت طبع و عزت 

با توجه به »وده اند. نفسی که داشته اند از راه کسب و کار امرار معیشت مینم

مضمون همین آیه برخی گفته اند توکل آن است که از صمیم قلب یقین داشته 

باشی که آفریننده تو ضامن روزی توست و اگر روزی تو در اندیشه تو، آن 

هم اندکی دیر رسید از خدای تعالی نخواهی که بی اسباب تو روزی فراهم 

 کند.

گروهی از صوفی نمایان تنبلی پیشه این نگرش به توکل باعث می شود که 

کند و کار و پیشه تالش و کسب را رها کنند. بدیهی است که نتیجه چنین 

و خمود و فاقد هر  شود؛ مرده، ایستا، همراه با جمودیی میدیدگاه منفی جامعه

 شود. نوع پویایی که نشانی از شادی و پویایی و نشاط در آن سراغ نمی

را به توکل اختصاص داده است، توکل را از جمله  امام محمد غزالی فصلی 

مقامات مقربان بر می شمارد که درجه آن بزرگ است. غزالی توکل را شرط 

ایمان می داند و می گوید که خداوند متوکالن را دوست دارد و از قول پیامبر 

)ص( نقل می کند که اگر چنانکه حق توکل است، شما بر خدای تعالی توکل 

خداوند روزی به شما می رسانید چنانکه به پرندگان می رساند، کردید، می

آنان هر بامداد از آشیانه بیرون می پرند در حالیکه هم، شکمهای تهی و 

گرسنه است و شبانگاه باز می آیند با شکمهای پر و سیر، بنابراین چون 

 خداوند هزینه وی را کفایت کرده، از جایی که انتظار ندارد روزی او را می

 (۲/۲۷ه :۱۴۱۲رساند. )غزالی، 

وی بر همین اساس نتیجه می گیرد که کسب و تالش و پیشه از مقدمات و  

اسباب توکل است و استدالل می کند که اگر کسی گمان برد که شرط توکل آن 

در گوشه  است که همه کارهای خود را به حق تعالی واگذارد و به اختیار خود

نکند و اگر بیمار شود دارو و درمان نکند واز ای بنشیند و هیچ کار یا کسب 

خطرات نگرزید، این همه خطا و خالف شرع است. سپس دالیل دیگری بر 

شمارد و در پایان یاد آور می شود که دست بازداشتن و ترک کار و پیشه، می

 شرط توکل نیست. 

در روایت است كه مردي نزد پیغمبر )صلى هللا علیه وسلم( آمد و شترش را 

رها  بر دِر مسجد رها كرد، حضرت پرسید: شترت را چه كار كردي؟ گفت:

 كردم به امید خدا؛ حضرت فرمود: با توكل زانوي اشتر ببند!

 

 توکل در اندیشۀ عرفا 
مهدی توحیدی پور در مقدمه یی که بر کتاب نفحات االنس جامی نگاشته این 

دلبستگی و اعتماد  مقوله را چنین تعریف نموده است: توکل عبارت است از

و این مقام از کمال معرفت سالک ناشی میگردد، کامل به پروردگار بزرگ،

... توکل مقام واالیی است که جز خواص از عرفاء و موحدین آن ردک 

نمیکنند به طور کلی معیار شناخمتن توکل اعتماد به حق و ستتن از غیر 

امید به فضل و حق  و است. بدین معنی که سالک باید در تمام امور نظر

تعالی داشته باشد و در حین کار او را مسبب االسباب و خود را آلت بیند. و 

اما توکل نه چنان بود که دست از همه کارها باز دارد که و گوید با خدای 

گذاشتم، بل چنان بود که بعد از آن که به او یقین شده باشد که هرچه چز 

شود به حسب که در عالم واقع می خداست آن از خداست و بسیار چیزهاست

شروط و اسباب ، چه قدرت و ارادت خدا یتعالی بچیزی که تعلق گیرد دون 

چیزی ال محاله بحسب شرطی و سببی که مخصوص باشد بآنچیز تعلق گیرد، 

پس خویشتن و علم و قدرت و ارادت خویشتن را همه از جمله ی اسباب و 

مور باشند که او آن امور را شروط شمرد که مخصوص ایجاد بعضی از ا

نسبت بخود میدهد پس باید که در آن کارها که قدرت و ارادت او از شروط و 

 (.۱۲۰-۱۱۹: ۱۳۶۶سبب وجود آنست مجد تر باشد )جامی، 

 

 بازتاب مفهوم توکل در اشعار شعرای عارف
همان سان که در مبحث توکل و صوفیه بیان داشتیم؛ مفهوم توکل در میان این 

یکسان دیده نمیشود عدۀ زیادی از شعرای عارف در میان مباحث خویش قشر 

به اجمال توکل را به تفویض امور به خداوند متعال دانسته و در کسب و کار 

توانند مسیر انسان را در جهت امرار معیشت تأکید نموده اند. این دیدگاه ها می

اب رونق جهت تکامل مادی و معنوی روشن سازند و نکته های شان اسب

حیات مادی و معنوی بشری را فراهم میسازد. در نخست آرای سرآمد عرفای 

 قرن هفتم هجری حضرت موالنای بلخ را متذکر میشویم که میفرماید:

 کشت کن پس تکیه بر جبار کن گر توکل می کنی در کار کن

(۹۴۷: ۱۳۸۷ی،)مولو)  

ده و پیامد خوب گویا تحرک و پویایی را در صدر برنامۀ حیات بشری قرار دا

و بد آن را بر حضرت خالق محول میسازد.جای دیگر تاکید می کند وظیفه 

 افراد جامعه است که به بهانه توکل، کسب و کار و پیشه را رها نکنند:

 رو توکل کن توکل بهتر است  در حذر شوریدن شور و شر است 

 (۹۱۴:  ۱۳۸۷ی،)مولو 

همت عالی و متعالی ترغیب میکند سپس انسان را بر اراده و تصمیم و داشتن 

 خواهد چون کرامیان گوشۀ انزوا را گزیده و حوالۀ رزق را به عهدۀو نمی

خدا گذارد و از این طریق راه تنبلی و دریوزگی را پیشۀ خود بسازد و در این 

 ابیات چنین میگوید: 

مردمان پر مردم همت است ای                         مرغ را پر میبرد تا آشیان  

چونکه صیدش موش باشد شد       باز اگر باشد سپید و بینظیر 

 حقیر

ور بود جغدی و میل او به شاه  او سرباز است منگر در کاله     

که طلب در راه نیکو رهبر    در طلب زن دایما تو هردو دست

 است 

(۹۱۴ :۱۳۸۷ی،)مولو  

و  رغیب مان میکندو کار و تالش و پویایی ت موالنا در ابیات زیرین به کسب 

این انزوای کرامیه و برخی صوفی نماهای را طبل خوار میداند و چنین 

 میگوید: 

دست داده استت خدا کاری بکن   مکسبی کن یاری یاری بکن  

هرکه او در مکسبی پا مینهد   یاری یاران دیگر میدهد  

(۴۶۳: ۱۳۸۷)مولوی ،   
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عرفان و ادبیات بوجود  سنایی غزنوی شاعری که توانست پیوند عمیقی میان 

آورده است، در توکل راهی اوسط را برگزیده و از دریچه عارفانه گی توکل 

را به همان مفهومی استفاده میکند که عرفا آن را به حیث یک مقام عرفانی 

گوید که خلوت گزین و رزقت از مطبخ اله حواله دانسته اند و لی هرگز نمی

 میگوید: است و تشویق به تکامل مینماید و 

 جامه خلعتت آفریدستند از پی کارت آفریدستنتد 

 چون نگردی بدان حلل طامع تو به خلقان جرا شوی قانع 

 چون مهی شصت روز بیکاری ملک و ملک از کجا به دست آری 

 پایش از جای رفت و کار از دست هرکه با جهل و کاهلی پیوست 

 ودعقل بود که شاد خوار ب خرد همت همیشه خوار بود 

  دست و پای بزن زیان نکنی اندری ره گرچه آن نکنی 

 (۲۴۵: ۱۳۸۹)سنایی، 

سنایی در کتاب گرانسنگش حدیقه بابی را در خصوص توکل و توحید باز  

کرده و در این جا گاه همان دیدگاه کرامیان را به ذهن تداعی میکند و یا هم 

ا نخور که حق همان سخنی را که عمدتاً صوفیه میگویند که تو غصۀ روز ر

میرساند. یکی دیگر از شاعران وارسته اقبال الهوری که بسا از اعمال 

صوفی نماها را در اشعارش به باد انتقاد میگیرد عزم را بر توکل مقدم شمرده 

و این هردو را الزمۀ ایمان آورده است و گویا آیۀ مبارکۀ فاذا عزمت فتوکل 

گر از عرفای شاعر ادب فارسی علی هللا را به ذهن تداعی میکند. یکی دی

دری شیخ محمود شبستری، در کتاب کنز الحقایقش همان سخنی را در بحث 

رزق و تو کل سر میدهد که کرامیان بدان باورمندند و حواله رزق را مطلق 

 بر خدا محول میکند که دید گاهش در این جا در خورد تأمل است:

د سخن، توکل را به همان سعدی شیرازی این شاعر و عارف وارسته و استا

 نحوی که موالنا بدان پرداخته، بیان میدارد و چنین میگوید: 

علی الخصوص کسی کاندرین زمانه  اگر چه کار عمارت طریق دانش نیست 

 کند

 کسی که از پی مسکن اساس خانه کند بود هر آینه نزدیک عاقالن معذور 

 زبرای خود آشیانه کندبه دست خود  که گرچه مرغ توکل کند به دانه و آب 

 ۱۳۸۴: ۲۴۹-۲۴۸)کلیات سعدی، 

با توجه بدان چه گذشت سعدی شیرازی هم با آوردن چنین حکایتی توکلی را 

که مبتنی بر عدم کسب و کار باشد، نمیپذیرد. این موضوع در جهان بینی 

 سعدی دخلی تمام دارد و مردم را بر تکاپو و تالش ترغیب مینماید.

 

 نتیجه

گفتار صحابه،  مفاهیمی است که درقرآن کریم، احادیث نبوی،توکل از  

تابعیین، اولیاءهللا و عرفا وجود داشته و این مقوله تفویض امور انسان به ذات 

گیری از آیۀ و من یتوکل علی هللا فهو خداوندیست. برخی صوفیه با بهره

قدیر ثابت حسبه، پنداشته اند که روزی را خداوند حواله کرده و میزان آن در ت

است و خود به خود به انسان میرسد لزومی ندارد که انسان در پی کسب و 

کار برود لذا کرامیان که خود جریانی از مکاتب اجتهادی و تصوفی به شمار 

میرفته، توکل را به مفهوم ترک کسب و کار پنداشته اند و این موضوع از 

در این مقال آرای برخی جانب بسا نویسندگان مورد انتقاد قرار گرفته است. 

شعرای متصوف و عارف برچیده شد و در آن ثابت شد که در خصوص این 

مقوله میان عرفای شاعر هم اتحاد نظری وجود ندارد ولی اغلب شعرای 

عارف مانند موالنا و حافظ و سعدی و دگران که طعم زندگی چشیده و شعر 

م را به صوب تکامل شان مبین جهان بینی سیاحت در آفاق و انفس است مرد

و تکاپو و زحمت و کسب رزوی حالل سوق داده و از انزوا طلبی که 

 شریعت اسالم نیز بدان روی خوش نشان نمیدهد مردم را بر حذر میدارند
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