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مقدمه :
توكل به خداوند متعال و اعتماد به لطف و مرحمت او در تمام حوادث زندگي مي تواند به عنوان سپري
در مقابل مشكالت تلقي شود .از اين رو روانشناسان آن را يك روش مقابله اي مي دانند .علماي اسالمي
به اهميت توكل در درس خواندن تأكيد نموده اند و دانشجويان را به توكل ترغيب نموده اند 1.چون درس
خواندن را يك چالش مداوم با مشكالت دانستند.
حال بايستي ديد كه توكل به خداوند متعال چيست و چگونه دانشجويان را در حل مشكالت كمك مي كند،
و نحوه ايجاد نگرشي كه منجر به رفتار متوكالنه در دانشجويان مي گردد كدام است؟

توكل چيست؟

توكل عبارت است از نگرش و حالتي كه موجب مي شود شخص در تمام كارهايش بر خداوند متعال
اعتماد كند و اين اعتماد در دل او آرامشي ايجاد مي كند كه در اثر حوادث زندگي دچار لغزش و شك و
ترديد نمي گردد ،اساس نگرش توكل مدارانه از همان آغاز كودكي در خانواده ريخته مي شود و با توجه به
غناي محيطي و تجربيات دوران كودكي اين حالت غنا و تحول پيدا مي كند.
شخص متوكل از هر چه غير از خداست نظر و اميدش را بر مي دارد و ذهن او متوجه و معطوف خداوند
مي گردد .البته ایجاد اين حالت به هيچ وجه منجر به عدم استفاده از اسباب و وسايل ظاهري براي رسيدن
به هدف نمي گردد ،بلكه اميد و اعتماد او به خداوند است نه به اسباب و وسايل ظاهري ،انسان متوكل در
حين اين كه از اسباب و وسايل زندگي در رسيدن به هدف استفاده مي كند ،بر اين باور است كه خداوند
متعال مطلوب او را يا از طريق اين وسايل ظاهري و يا از طرق ديگري كه او تصورش را نمي كند به او
خواهد داد.

 .1از جمله اين علما شهيد ثاني مي باشد كه در كتاب منيه المريد ,طالب را به توكل تحريض نموده است ،و همچنين خواجه نصيرالدين طوسي
كه در آداب المتعلمين فوايد توكل را براي دانشجويان بيان نموده است.
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شكل گيري و تحول توكل در افراد

ريشه هاي توكل در روان آدمي وجود دارد و انسانها ذات ًا موجودات متوكلي هستند .اين بدان معني
است كه انگيزة توكل و اتكاء به وجود متعالي به عنوان صورت ازلي در روان ناخودآگاه افراد وجود دارد.
چگونگي رشد و تحول اين سازه در افراد بستگي به عوامل زيادي دارد كه فقط تعدادي از اين عوامل
شناخته شده هستند .از همان شكل گيري اوليه جنين در رحم مادر شرايط كلي براي رشد بهينة جنين فراهم
مي شود و اين امر نشان دهندة هدايت شعور برتر براي شكل گيري و تولد جنين سالم است .انحراف از
فراين ِد رشد بهينه يك امر استثنايي است ،انتظار در جهت هدايت شعور برتر براي رشد و تكامل جنين است.
بمحض تولد كودك تمام شرايط الزم براي زندگي او در خارج از رحم فراهم مي گردد ،شرايط پاسخگويي
به نيازهاي كودك با تغييرات زيستي ،بيوشيميايي ،رواني و عاطفي در مادر كام ً
ال فراهم مي گردد .تغييرات
الزم در عواطف و احساسات پدر نيز در جهتي صورت مي گيرد كه كانون خانواده كام ً
ال در جهت مراقبت
از كودك تجهيز شود .در خانواده هاي سالم اين تغييرات در جهت برآورد نيازهاي زيستي و رواني نوزاد
كام ً
ال مشهود است .نيروي برتري كه موجب فراهم شدن اين شرايط بهينه در پدر و مادر و جو خانواده شده
است حكيم و دانا و قدرتمند است.
كودك زماني كه پا به عرصه وجود مي گذارد و انتظار دارد كه نيازهاي او به بهترين نحو برآورده شود،
اگر در خانواده اي متولد شده باشد كه از سالمتي برخوردار است انتظارات او برآورده شده و او به روش
متعادلي رشد مي كند .در رشد متعادل دلبستگي فرد به پدر و مادر ايمن مي شود .كودكاني با دلبستگي ايمن
والدين خود را مراقبت كننده ،در دسترس و پاسخگو به نيازهاي خود مي يابند .اين كودكان ياد مي گيرند
كه به والدين خود اعتماد كنند ،با اتكاء به آنان محيط خود را كشف كنند و جرأت رويارويي با مشكالت و
موانع زندگي را پيدا نمايند .جرأت يابي در حل مشكالت زندگي و كنجكاوي براي سؤال كردن و كشف
حقايق در حيطة معنوي آنان را براي درك بسياري از مسايل آماده تر مي كند .والدينی که نتوانند پناهگاه
امني براي فرزندان خود باشند و پايگاه ايمني را براي آنان فراهم كنند ،امكان دارد كه نتوانند اعتماد فرزندان
خود را جلب نمايند و فرزندان از داشتن دلبستگي ايمن در اين خانواده ها محروم مي مانند و امكان دارد
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دلبستگي آنان اجتنابي و يا اضطرابي باشد .افرادي با دلبستگي ناايمن نمي توانند در شرايط دشوار زندگي
بر روي والدين خود حساب کنند و فكر مي كنند كه آنان براي كمك به حل مشكل اين افراد در دسترس
نخواهند بود و يا قدرت و توانمندي الزم را ندارند که از آنان حمایت کنند.
همگام با رشد شناختي و عاطفي ،مفهوم خدا در ذهن كودكان و نوجوانان شكل مي گيرد .در صورت
مساعد بودن محيط رشد كودكان انگيزة ناخودآگاه خداجويي و ارتباط با وجود متعالي به صورت خودآگاه
در مي آيد ،طرحواره هايي در ذهن آنان شكل مي گيرد كه اعتقادي به وجود خداوند اليزال پيدا مي كنند و
رفته رفته پي مي برند كه دامنة پاسخگويي و در دسترس بودن و قدرت توانمندي والدين در برآورد نيازهاي
كودكانشان محدود و مشروط است و آن وجودي كه نامحدود است وجود خداوند باريتعالي است .از اين
مرحله به بعد فرايند شكل گيري و تحول توکل و اعتماد به خدا به صورت برجسته خود را نشان مي دهد.
انتقال دلبستگي ايمن از والدين به وجود متعالي هر چند به تدريج صورت مي گيرد پايه هاي اصلي توكل
به خدا را تشكيل مي دهد .خداوند به عنوان موضوع دلبستگي ایمن براي نوجوانان همراه با شكل گيري
الگوي دروني دلبستگي در افراد شكل مي گيرد ،و انتقال انتظارات از والدين و دوستان به خداوند در برآورد
نيازها و كمك در شرايط سخت و دشوار هستة اصلي معنويت افراد را تشكيل مي دهد .در مواقعي اين انتقال
دلبستگي به راحتي صورت نمي گيرد ،عواملي كه اين انتقال را تسهيل مي نمايند به قرار زير مي باشند:
 .1تشكيل هستة اصلي دلبستگي ايمن در اوايل زندگي افراد و رشد بهينة آن در دوران تحول
 .2ويژگي هاي خانواده ،جامعه و فرهنگي كه فرد در آن رشد مي كند .در جوامع معنوي اين فرايند اعتماد
به وجود متعالي تسهيل مي گردد.
 .3شكوفايي بهينة تمام نيروها و انگيزه هاي رواني و معنوي افراد در فرايند تحول .در برخي افراد بداليل
مختلف تثبيت شدگي در مرحله اي از زندگي باعث مي شود كه افراد مجال پيدا نكنند نيازهاي معنوي خود
را پاسخگو باشند و در حيطه هاي معنوي رشد و تحول بهينه را پيدا نمايند.
 .4مواجه شدن با چالش هاي زندگي .در چالش هاي زندگي افراد نياز به توكل نمودن پيدا مي كنند و در
فرايند توكل صحيح مقابله هاي آنان تقويت مي شود و به بتدريج در جهت حل مشكل قدم برمي دارند و
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از اين راه تقويت مي شوند كه توكل نمايند.
 .5آموزش صحیح فرايند توكل به افراد از طريق الگوهاي معنوي معاصر و يا از طريق بيان و شرح داستان هاي مذهبي
 .6انگيزه داشتن براي استفاده از روش مقابله اي توكل به خدا و در نظر گرفتن اين روش به عنوان يك
روش در حل مشكالت
 .7آگاهي از همساني و همزماني اتفاقات رواني ،باورها و اعتقادات دروني و رخدادهاي بيروني در عالم كه
توسط يونگ مورد بررسي قرار گرفته است .هنگامي كه عشق و اميد و ايمان به حل مسأله اي در درون ما
شكل گرفت و شكي در اين زمينه به خود راه نداديم ،حوادث و اتفاقات بيروني در راستاي حل آن مسأله
تجهيز مي شوند و اين همان اصل همزماني و همساني اتفاقات رواني با رويدادهاي فيزيكي است كه توسط
يونگ مورد شناسايي و تحقيق قرار گرفته است.
 .8آگاهي از اين امر كه در اثر توكل و ايمان واقعي هم نيروهاي دروني در جهت حل مشكل تجهيز مي شوند
و هم ذهن فرد از اشتغال به مشكل و صرف انرژي اضافي آزاد می شود و نیروی خود را در جهت ّ
حل
مساله بکار می گیرد.
 .9ايما ِن واقعی به کمک خداوند در ّ
حل مشکالت انسان را به مبدا وجود وصل می کند و فرایند توکل به
خدا را تسهیل می کند.
 .10خانواده های مذهبی که رفتارهای معنوی را در فرزندان خود تقویت می کنند می توانند در رشد بهینه توکل با
الگو بودن و تقویت رفتارهای متوکالنه موثر باشند.

توكل به عنوان روش مؤثر مقابله با مشكالت زندگي
اگر انسان در حين مواجهه با مشكالتي كه از توان او خارج است باور داشته باشد كه خداوند مهربان در
كنار اوست و او را راهنمايي مي كند ،دچار پريشاني و ترس و اضطراب نخواهد شد .چنين فردي بجاي
هراس و خودباختگي با خيال آسوده در مورد حل مشكل فكر مي كند و از ظرفيت و توان فكري خود
بهترين استفاده را براي حل مشكل مي برد.
نمونة اين مسئله به زيباترين صورت در سوره شعرا تصوير شده است :زماني كه حضرت موسي (ع) به
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حكم و الهام خداوندي قوم خويش را شبانه از مصر خارج مي سازد تا آنان را از ظلم و جور فرعون نجات
دهد ،فرعون متوجه اين امر مي شود و عده اي را دنبال موسي و قوم او مي فرستد .به هنگام بامداد وقتي
كه قوم حضرت موسي چشمشان به فرعونيان مي افتد ،تعداد سربازان فرعون موجب ترس و اضطراب آنها
مي شود و آنان با حالت اضطراب به حضرت موسي مي گويند كه لو رفته ايم .ولي حضرت موسي در
جواب آنها مي گويد كه « نگران نباشيد خداوند با من است و مرا راهنمايي خواهد نمود» 1و با شجاعت
وصف ناپذيري قوم خود را براي گذشتن از درياي سرخ رهنمون مي شود و بدين وسيله قوم خود را
نجات می دهد.
حال بايستي ديد كه شما دانشجويان چگونه با توكل به خداوند متعال موسي گونه از درياهاي سرخ
خود (ترسهاي واهي ,اضطرابها و مشكالت  )...مي گذريد و با پيروزي و افتخار و سربلندي از ميان امواج
مشكالت ،خود را به ساحل نجات مي رسانيد و تسليم ترس هاي واهي ،اضطراب ها و هراس ها نمي شويد.
بايستي متوكالنه با مشكالت ظاهرا ً الينحل مواجه شويد و آن وقت نصرت و كمك خداوند را در حل
مشكالت ببينيد .براي داشتن رفتار متوكالنه الزم است كه به هشت اصل زير ايمان داشت.
 .1بايستي اطمينان حاصل كرد كه خداوند كريم كه از رگهاي گردنمان به ما نزديكتر است به ما لطف و
عنايت دارد و هيچ لحظه اي ما را به خود وا نمي گذارد.
 .2بايستي معتقد باشيم كه خداوند حكيم است و صالح ما را بهتر از خودمان مي داند .اي بسا پاي بندي هاي
ما لحظه اي بوده و بر مبناي تمايالت لحظه اي ما تنظيم شده باشند و از دور انديشي الزم برخوردار نباشند،
ولي اعتماد به لطف خدا و اعتقاد به حكمت او باعث مي شود كه ما به اتفاقات زندگي با ديدة باز نگريسته
و معنايي را كه در وراي اتفاقات و حوادث زندگي وجود دارد مالحظه نمائيم .اين حالت از خود فراروندگي
و اعتقاد به معناي اتفاقات زندگي موجب مي شود كه ما تسليم رضاي خداوندي شويم و از بسياري از تنش
هاي غيرضروري در امان باشيم2.
 .3اعتقاد به قدرت خداوند و باور داشتن به اينكه خداوند ناظر تمام حوادث و اتفاقات مي باشد و هيچ
كونْ * َ
َ .1فل ّما تَرا َء ال ْ َجمعا ِن َ
قال كَلاَّ ا ِ َّن َمعِ َي َربّي َسيَ ْهدي َِن (شعراء 61 :و  .)62چون دو لشكر روبرو شدند و اصحاب
,قال ا َ ْص ُ
حاب ُموسي اَنا ل َ ُمدْ َر ُ
موسي (بيم كرده) گفتند به دست فرعونيان سخت هالك مي شويم .موسي گفت :هرگز نترسيد كه خداوند با من است و مرا راهنمايي كرد.
بوا شيئ ًا و ُه َو شَ ٌر ل َ ُك ْم (بقره  )216 :چه بسيار شود كه
َكر ُهوا شَ يئ ًا و ُهو خَ يَ ٌْر ل َ ُك ْم َو َعسي ان ت ُِح ُ
 .2خداوند در اين مورد مي فرماید َ :و َعسي اَنَ ت َ
چيزي را ناگوار شماريد ولي به حقيقت خير و صالح شما در آن بوده و چه بسا شود كه چيزي را دوست داريد و شر و فساد شما در آن است.
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امري صورت نمي گيرد مگر به اذن و مشيت او و او توان برآوردن تمام نيازها و خواست هاي ما را دارد .اين
الح َ
ول
اعتقاد به قدرت و تدبير حضرت حق ما را در توكل نمودن به خداوند متعال استوارتر مي گرداند .جملة ُ
َو ال ُق َّو َه اِالّ بِاهلل اشعار بر اين عقيده دارد كه به زبان مؤمنين جاري مي شود .شاعري در اين باره مي گويد:
			
اگر تيغ عالم به جنبد زجاي

نبرد رگي تا نخواهد خداي

 .4اعتقاد به اينكه خداوند به تمام خواستها و دعاهاي ما پاسخ مي دهد و خواست هاي ما را مستجاب
مي كند اگر او را در سختي بخوانيم ما را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.
 .5اعتقاد به اينكه خداوند پايگاه امني براي ما مي باشد و ما با اتكاء به حضرت باريتعالي مي توانيم جرأت
و توان رويارويي با مشكالت را در خود ايجاد كنيم.
 .6باور به اينكه خداوند براي ما پناهگاه امن مي باشد و ما در سختي ها براي احساس آرامش به دامن گرم
او برمي گرديم و از حضرتش نيرو و توان مي گيريم.
 .7تالش و كوشش متعهدانه و خستگي ناپذير در راه رسيدن به هدف نيز يكي از اركان توكل به خداوند
متعال است .فرد متوكل با نگرش مثبتي كه نسبت به نتيجة عمل خود دارد ،با كوشش زايد الوصفي در
راستاي هدف خود كوشش مي كند و اين كوشش برخاسته از تكيه گاه استواري است كه در آن هيچگونه
شكستي را نمي توان تصور نمود.
فرد متوكل عالوه بر اينكه به اين عنصر اصلي توكل (كوشش براي رسيدن به هدف) ايمان دارد و آنرا
مهم و اساسي مي داند از لحاظ عاطفي نيز نيروهاي خود را منسجم و يكپارچه نموده و فقط به هدف
مي انديشد و از شكست و نتيجة ناخوشايندي نمي هراسد ،چون مطمئن است كه تكيه كننده به خداوند
متعال هرگز شكست نمي خورد .اين ايمان به موفقيت موجب رسيدن او به هدف مي گردد .همان اصلي
كه روانشناسان آنرا اثر انتظار مي نامند و معتقدند كه اگر ايمان به موفقيت داشته باشيم و در انتظار موفقيت
باشيم به احتمال زياد موفق خواهيم بود.
 .8سپردن بار زندگي به خداوند متعال و يا تفويض امور به او نيز الزمه داشتن توكل به خداوند متعال
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مي باشد .يكي از مسايلي كه ذهن را خسته و فرسوده مي كند درگير شدن با مسائلي است كه ظاهرا ً راه
حل فوري و مستقيم ندارد ،مثل مواجهه با بيماري هاي صعب العالج شخصي و خانوادگي ،اختالفات
شديد خانوادگي ،مشكالت شغلي و اجتماعي كه در برخي مواقع براي بعضي افراد طاقت فرسا مي باشند.
دانشجويان اگر اشتغال ذهني بيش از حد به اين مسايل ظاهرا ً الينحل داشته باشند دچار اضطراب ،افسردگي،
بي خوابي ،و ساير عوارض ناخوشايند مي شوند .افراد متوكل زماني كه احساس كردند مشكالت زندگي
بر شانه هاي آنها سنگيني مي كند ،مشكل را به خدا سپرده و خود را از فشارهاي رواني آزاد مي سازند.
اين افراد مطمئن هستند كه خداوند مشكل را براي آنان حل خواهد كرد .اين كناره گيري و واگذاري امر به
خداوند نه تنها از بار ذهن خودآگاه مي كاهد و نمي گذارد كه ذهن آدمي خسته و فرسوده گردد ،بلكه به
روان ناهوشيار (ناخودآگاه) نيز مجال مي دهد كه با راحتي دنبال راه حل هاي الزم بگردد و مطابق حديثي
كه از حضرت امام رضا (ع) نقل شده است خداوند به چنين افرادي كه كار را به او مي سپارند و به او اميد
و حسن ظن دارند كمك مي كند كه مشكالتشان حل شود 1.
عنايت به هشت اصل فوق نه تنها به دانشجويان ارجمند قدرت و شهامت الزم براي اقدام به كارهاي مهم
را مي دهد و به آنان جرأت مي بخشد تا در تغيير زندگي خود گام هاي مؤثر بردارند و از عوض شدن و
تغيير روند زندگي نهراسند ،بلكه از اضطرابها ،هراسها و دلشوره هاي زيادي آنان را باز مي دارد و در نهايت
انرژي چنين افرادي صرف مبارزه با نگراني ها و اضطراب هاي ناشي از عوامل زندگي نمي گردد ،بلكه
صرف حل مشكالت واقعي زندگي مي شود .اين افراد مي توانند با خيال آسوده براي حل مشكالت برنامه
ريزي كنند .توفيق ما در به كارگيري اين راهبرد مؤثر (توكل به خداوند متعال) بستگي به ميزان ،درجه و
شدت ايمان و باور و عمل صادقانه ما به هشت اصل فوق دارد .اين ايمان در اوايل زندگي از همان زمان كه
فرد تجربيات دلبستگي ايمن به والدين خود را كسب نمايد ،شكل مي گيرد و رفته رفته با رشد معنويت در
مراحل مختلف زندگي ،داشتن تجربيات حل مشكالت در اثر توكل به خداوند ،داشتن محيط غني معنوي
و روحاني و مطالعة زندگي پيامبران و اولياي خداوند تقويت مي گردد.
وج َّل َكريم يَستحي اِنْ يخ ُلف ظنُّ َعبدُ ه َو َرجائ َه (بحار االنوار ج  .68ص  )145بدرستي كه خداوند كريم ابا دارد از اينكه خالف
 .1أِلن اللهّ َع َّز َ
گمان ،اميد و انتظار (مثبت) بنده اش عمل كند.
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تفاوت توکل به خدا با رفتارهای منفعالنه و اجتنابی
توکل به خدا یک روش فعال برخورد با مسایل و مشکالت می باشد .اساس توکل به خدا در باورها
و اعتقادات درونی افراد قرار دارد .توکل به خدا یک روش مقابله ای فعال است که نیروهای فردی را در
جهت حل فعاالنه مشکل تجهیز می کند در حالی که رفتارهای منفعالنه و اجتنابی ناشی از عقب نشینی در
برابر مشکل و انفعال در تجهیز نیروها می باشد .در توکل ،فرد به پشت گرمی حمایت خداوند در رسیدن
به هدف انرژی مضاعف در خود می یابد و نیروهای طبیعی را از طریق ایمان واقعی به حل مشکل با خود
هماهنگ می کند .در حالی که در روشهای منفعالنه و اجتنابی افراد نه در جهت تجهیز نیروهای درونی
برای حل مشکل سرمایه گذاری می کنند و نه نیروهای طبیعی را با خود هماهنگ می نمایند .توکل چون
ِ
روشهای موجود ،و امید و انتظار
روش فعال است منجر به جنب و جوش ،فعالیت و نشاط و استفاده از
برای یافتن روشهای بدیع برای حل مشکل می گردد در حالی که در روش انفعالی و اجتنابی کوشش برای
یافتن راه ّ
حل های بدیع کاهش می یابد ،و فرد دچار یاس ،افسردگی و ناامیدی می گردد.
در فضای تهیه شده در زیر چند نمونه از رفتارهای خود را بنویسید که انگیزه اجتنابی دارند ،و چند نمونه
از رفتارهایی که برمبنای توکل به خدا شکل گرفته اند و تفاوت این دو نوع رفتار را برمبنای شکل و انگیزۀ
رفتار از هم متمایز سازید.
............................................................................................ )1
............................................................................................ )2
............................................................................................ )3
............................................................................................ )4
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روش به كارگيري توكل به خداوند متعال
در نحوه به كارگيري روش توكل به خداوند متعال راههاي عملي زير براي دانشجويان عزيز توصيه مي شود:
 .1داشتن نگرش مثبت به حل مشكالت و موانع .اين بدان معني است كه افراد در حين مواجهه با مشكالت
ايمان داشته باشند كه خداوند متعال توان الزم براي حل مشكالت را در اختيار آنها گذاشته و با توجه به
درجه تعهد افراد براي حل مشكل ،گام به گام آنها را راهنمايي خواهد كرد1.
مشكلي نيست كه آسان نشود

مرد بايد كه هراسان نشود

 .2نگرش به همراهي خداوند در حل مشكالت موجود .باور داشتن به اينكه خداوند هميشه در كنار آنان
بوده و در حل مشكالت به آنان كمك خواهد كرد .باور به اينكه راه حل مشكالت را خداوند از طريق
اسباب و علل بروني و يا آمادگي هاي دروني و دادن بينش هاي ناگهاني در اختيار آنان خواهد گذاشت .اين
انتظار مثبت به دسترسي خداوند و كمك او  ،نقش اساسي را در حل مشكالت خواهد داشت.
 .3تعريف دقيق مشكل مورد نظر .تعريف كردن مشكل و تحليل آن به اجزاي تشكيل دهنده اش ،تعيين
ميزان ،شدت و وخامت اثر اين مشكل در كاركرد تحصيلي ،اجتماعي ،شغلي و زندگي فردي از اهم اموري
است كه بايستي صورت گيرد .تجسس در منشأ مشكل و عوامل تشديد كننده و يا نگهدارندة آن نيز به
روشن شدن مشكل كمك مي كند.
 .4باور داشتن به اينكه مشكل مورد نظر راه حل هايي دارد ،و بايستي اين راه حل ها را پيدا كرد ،نقش
اساسي در حل مشكل مورد نظر دارد .در اين مرحله است كه دانشجو فهرستي از راه حل هاي موجود را
با مشورت افراد مطلع و با فكر كردن در مورد حل مشكل فهرست مي كند.
ذين جا َهد ُوا فينا لَنَ ْهديَ َّن ُه ْم ُسبُ َلنا(عنكبوت )69 ،آنانكه در راه ما كوشش كنند ما آنها را البته به راه راست هدايت مي كنيم.
 .1الَّ َ

11

توکل به خدا به عنوان راهبرد حل مشکالت

 .5اولويت بندي راه حل هاي موجود قبل از به كارگيري آنها .قبل از اينكه راه حل ها به كار گرفته
شوند بايستي از چند نظر مورد بررسي قرار گيرند كه به مهمترين آنها اشاره مي كنيم :الف) انطباق راه حل
موجود با رعايت حدود خداوندي ،در صورتيكه افراد حدود خداوندي را رعايت كنند و تقوي پيشه نمايند
خداوند آنها را از مشكالت و مخمصه ها نجات می دهد؛ 1ب) قابل پيش بيني بودن نتايج ،بايستي ديد كه
تا چه اندازه نتايج قابل پيش بيني است و احتمال خطا در قضاوت چقدر است؛ ج) تحليل سود و زيان راه
حل هاي بررسي شده و فهرست شده ،بدين معني كه اجراي هر كدام از راه حل هاي پيدا شده و ممكن چه
پيامدهاي ناگوار و چه پيامدهاي دلپذيري بهمراه دارد؛ د) تحليل انطباق هر كدام از راه حل ها با واقعيت
موجود در جامعه مورد نظر ،بدين معني كه كداميك از راه حل ها از پيش فرض هايي استفاده مي كند كه
پيش فرض هايش منطبق با واقعيت موجود است نه مبتني بر فكر انتزاعي و دور از واقعيت فرد تصميم
گيرنده ،هه) مشورت كردن با دوستان با تقوا ،خيرخواه ،مطلع و دانشمند در مورد انتخاب بهترين راه حل
ممكن براي حل مسئله.
 .6در صورتيكه هنوز ذهن شما روشن نشده و ابهامي در گزينش راه حل مسئله داشته باشيد به طرق
زير عمل كنيد:
الف -از خداوند بخواهيد كه راه حل مشكل را به شما نشان دهد .در اين درخواست ،ذهن ،قلب و زبان
خود را هماهنگ كنيد .يعني ضمن اينكه به زبان از خداوند متعال كمك مي خواهيد قلب خود را متوجه
خداوند سازيد و ذهن خود را نيز با اين درخواست ها هماهنگ كنيد .سعي كنيد كه در ذهن خود غير از
خدا كسي و چيزي را تجسم نكنيد كه در حل مشكل به شما كمك مي نمايد ،قبل از درخواست كمك،
خداوند را حمد و ثنا گویيد و از او بخاطر اينكه به شما در حل مشكل كمك خواهد كرد ،سپاسگزاري كنيد.
و به حضرت رسول (ص) و اوالد او قبل از اينكه درخواست خود را با خدا در ميان بگذاريد درود بفرستيد.
شرايط ديگر دعا از قبيل با وضو بودن و رو به قبله بودن را رعايت كنيد.
ب – ايمان داشته باشيد و مطمئن باشيد كه خداوند دعاي شما را مي شنود و در حل مشكل به شما كمك
مي كند .در اينجا الزم است كه تفاوت اميد داشتن و ايمان داشتن به استجابت درخواست را روشن كنيم.
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 .1و َ َم ْن يَ َّتقِ اللهَّ يَ ْج َعل ل َ ُه َمخْ َرج ًا (طالق )2 ،هركس تقواي الهي پيشه كند ،خداوند راه نجاتي براي او مي گشايد.

اميد داشتن به معني انتظار برآورده شدن درخواست در آينده است و شايد در اين انتظار شكي نيز وجود
داشته باشد ولي در ايمان داشتن به برآورده شدن حاجت هيچ شكي وجود ندارد و شما يقين حاصل مي كنيد
كه خداوند راه حل مشكل را به شما نشان خواهد داد.
ج – تجسم كنيد كه مشكل در حال حل شدن مي باشد و خداوند راه حل مشكل مورد نظر را به شما نشان
مي دهد .هر روز را روز تازه اي تصور كنيد كه با روزهاي ديگر تفاوت اساسي دارد و منحصر به فرد است.
اگر تا به حال نتوانسته ايد راه حل مشكل خود را پيدا كنيد احتمال دارد امروز خداوند اين راه حل را به
شما نشان دهد1.
د -شب قبل از خوابيدن ضمن ايجاد رابطة صميمانه ذهني ،قلبي ،كالمي و رفتاري با خداوند متعال( مثل
خواندن دو ركعت نماز مستحبي ،خواندن قرآن و يا فكر كردن در مورد الطاف خداوند) مراحل ذكر شده
فوق را تكرار نمائيد و با ايمان به لطف خداوندي در كمك به حل مسئله بخواب رويد .به خداوند متعال
كام ً
ال حسن ظن داشته باشيد .رشته هاي اميد را هر چه مستحكم نگهداريد ،و اميد خود را تبديل به ايمان
نمائيد.
ﻫ  -با حالت آرامش به خواب رويد و اص ً
ال در مورد مشكل و مسئله مورد نظر فكر منفي نكنيد .اجازه دهيد
كه انرژي رواني شما بر لطف و مرحمت خداوندي متمركز شود و خداوند را پيشاپيش بخاطر كمك به
شما در حل مشكل شكرگزار باشيد .سعي كنيد اين سپاس و شكرگزاري را در عمل نشان دهيد (مثل آرام
بودن ،داشتن اطمينان قلبي و حمد و سپاس كالمي) .اگر دچار اضطرابي شديد و دغدغة خاطر در مورد
مسئله مورد نظر شديد به آرامي فكر خود را از مشكل به لطف و مرحمت خداوند متعال معطوف كنيد و به
آهستگي زمزمه كنيد كه خداوند حكيم راه حل مسئله را مي داند و شما را در اين مسير راهنمايي مي كند.
بدون اينكه به خود فشار بياوريد به درون خود توجه نمائيد و ببينيد كه آيا جوابي بهتر براي مسئله مورد
نظر داريد؟ به آهستگي زير زباني زمزمه كنيد كه من در اين امر به خداوند توكل كرده ام ،او را وكيل خود
ساخته ام ،كار مهم خود را بدو سپرده ام و از بار سنگين اضطراب و ناراحتي و افكار منفي نجات يافته ام و
مطمئنم كه او راه حل مشكل را به من نشان خواهد داد .چون به افراد متوكل در قرآن اين قول را داده است
ُ .1ك ُّل يُومِ ُه َو في شَ أنْ (الرحمن )29 ،او هر روز در شأن و كاري است.
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و او در وعده خود خالف نمي كند.
صبح به محض بيدار شدن از خواب بخاطر همه چيز از خداوند شاكر باشيد .بخاطر رهنمودها و آرامشي
كه به شما داده است و به آرامي به درون خود رجوع كنيد كه آيا راه حل بهتري براي حل مشكل داريد .آیا
اطمینان شما به راه حل انتخاب شده در مرحله پنجم بیشتر شده است و یا اینکه راه حل ديگري را بهينه
تشخيص مي دهيد؟ اگر هنوز هم در ذهن ابهامي در حل مسئله مورد نظر وجود دارد نگرش مثبت و ايمان
به هدايت خداوندي را حفظ كنيد .خداوند شما را به وسيله اي (شايد توسط كتابي كه بطور تصادفي مي خوانيد،
شايد توسط فردي كه به تصادف از كنار شما مي گذرد و شايد توسط آيه اي كه در طول روز آن را از كسي
مي شنويد و شايد به وسيلة ديگري  )...راهنمايي خواهد كرد .به خدا ايمان داشته باشيد ،ترس و اضطراب
و افكار منفي را بخود راه ندهيد و ايمان داشته باشيد كه راه حل مسئله در ناخودآگاه شما وجود دارد و
خداوند آن را به سطح خودآگاه هدايت مي كند.
اگر موقع آن رسيده است كه بايستي به تصميم خود عمل كنيد و نمي توانيد بيشتر از اين صبر كنيد ،با
اين همه در شك و ترديد به سر مي بريد ،از قرآن توسط استخاره كمك طلبيد و با توجه به بافت آيه مورد
استخاره روش بهينه را براي رسيدن به هدف انتخاب كنيد ،مطمئن باشيد كه موفقيت با شماست اگر ذهن
شما روشن شده و نيازي به استخاره نمي بينيد به بهترين راه حل ممكن عمل كنيد و ايمان به موفقيت داشته
باشيد خداوند هادي شماست.
 .6نظارت بر نتيجه .بعد از به كارگيري روش استمداد از خداوند و توكل به حضرت حق زماني كه بهترين
راه حل ممكن را به كار بستيد و نتيجة عيني گرفتيد ،سعي كنيد كه بر نتيجه عمل خود نظارت داشته باشيد
و اگر نتيجه صد در صد بر وفق مراد شما نبوده است ،علت را در چه مي دانيد؟ آيا روش هاي پيدا كردن
راه حل را دقيق ًا اجرا نكرده ايد و يا اينكه در ارزيابي نتيجه دچار اشتباه شده ايد و يا اينكه ايمانتان به كمك
خداوند ضعيف بوده است و در سپردن كارتان به خداوند متعال دچار دودلي شده ايد؟ شايد هم خيري در
آينده بر اين تصميم شما مترتب است كه قب ً
ال به ذهن شما نمي آمد.
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اگر فکر می کنید که در بکارگیری روشها دچار مشکل شده اید ،در کدامیک از مراحل شش گانه تصمیم
گیری اشتباه رخ داده است و چرا؟ در آینده چه تغییراتی را در این روند تصمیم گیری ایجاد خواهید
کرد؟

پيامدهاي توكل به خدا
انسانها در اثر توكل به خدا وجودشان پر از انرژي و نشاط مي گردد ،آمادگي صبر و پايداري در راه رسيدن
به اهداف خويش را پيدا مي كنند و در زندگي خود معنا و مفهومي براي اتفاقات پيدا مي كنند.
در زير برخي از فوايد توكل به خدا اشاره مي شود:
 .1كسب آرامش دروني
 .2جرأت پيدا كردن براي مواجهه با مشكالت و ناهمواري هاي زندگي
 .3آمادگي براي رشد معنوي و ابراز وجود
 .4معنا دادن به اتفاقات زندگي و پيدا كردن معنا در ناهمواريها ،رنجها ،سختيها
 .5ايجاد ارتباط عملي با وجود متعالي
 .6رها شدن از ترس هاي واهي كه مانعي در راه اقدام به كارهاي اساسي و رسيدن به اهداف زندگي مي باشد.
 .7حركت عملي به سوي پيوند عميق تر با وجود متعالي و رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوة دروني و
معنوي و رسيدن به مقام هاي باالتر در سير و سلوك معنوي (تفويض ،تسليم و رضا)
 .8هماهنگ ساختن تدريجي انگيزه ها و خواسته ها با قوانين خداوند متعال در اثر ايجاد هماهنگي با قوانين
متعالي معنوي
 .9تعادل در ابعاد مختلف زندگي فردي ،اجتماعي ،رواني و معنوي
 .10پيوند تدريجي فرد به خود متعالي و حركت به سوي خودشكوفايي تمام عيار در زندگي
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توکل به خدا به عنوان راهبرد حل مشکالت
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