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تفاوت عمل در جهانبینی دینی با دیگر نگرشها در این است کـه عمـل ،صـرفا کـارکرد
مادی و دنیوی ندارد و تنهـا عملـی مایـۀ سـعادت و رسـتگاری اسـت کـه در بارگـاه الهـی
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f.yeganeh87@gmail.com

پذیرفته شود .با تأمل در آیات و روایات میتوان عواملی را که مانر پذیرش عمـل و موجـب
تباهی آن میشود به سه دسته تقسیم کرد 1 :ـ موانـر اعتقـادی از جملـه :کفـر ،شـرک،
نفاق؛  0ـ موانر رفتاری عام مانند :انجام ندادن واجبات ،فسق ،گناه؛  1ـ موانـر رفتـاری
خاص از جمله :دنیاطلبی ،عاق والدین ،تهمت ،غیبـت ،حسـد و ...تقسـیم کـرد .در ایـن
مقاله به استناد آیات و روایات این عوامل شناسایی و بررسی شدهاند.
کلیدواژهها :قبولی عمل ،حبط عمل ،موانر قبولی عمل.

درآمد

از آنجا که قبولی عمل نقشی اساسی در سعادت و نیـکبختـی آدمـی دارد ،در آموزههـای دینـی،
عالوه بر ترغیب مؤمنان به انجام اعمال صال  ،بر تالش برای قبولی عمل در درگـاه الهـی و نیـز
رفر موانر پذیرش عمل تأکید شده اسـت .پـیش از پـرداختن بـه «موانـر قبـولی عمـل» در آیـات و
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روایات ،جا دارد مفاهیم «عمل» و «قبولی عمل» و «حبط» ،که کاربرد زیادی در متـون دینـی در
بحث موانر قبولی عمل دارد ،به اختصار تبیین شود.
 .1مفهوم شناسی اصطالحات
 1ـ  .1مفهوم شناسی عمل

راغب (« )1110عمل» را هر کاری میداند که از روی قصد و عمد از موجود زنده سر زنـد .از نظـر
وی «عمل» اخص از «فعل» است؛ چراکه «فعل» گاهی به کاری نسبت دادهشده که بدون قصـد
و عمد از موجود زنده و گاهی از جمادات سر میزند .اما «عمل» دربارۀ حیوانات و جمادات به کار
نرفته است (.)531
دورۀ  ۴ـ شماره  9ـ بهار و تابستان 939۵

در کاربردهای قرآنی مادۀ «عمل» اغلب بـار مثبـت دارد و از رفتارهـای شایسـتۀ اهـل ایمـان
حکایت میکند .صفت صال برای عمل در قرآن ،دلیل بر ایـن واقعیـت اسـت .امـا مـادۀ «فعـل»
بهنوعی بار منفی دارد و از رفتارهای ناشایست حکایت میکند .از این رو ،گاه بر رفتارهای نادرست

َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ً
َ َ
احشمة (آلعمـران ،)115 :ف َعمل
مَين ِإذا فعلموا ف ِ
افراد ناسالم اطالق مـیشـود؛ ماننـد :وال ِ
َأ َ ََ َ
ُّ َ
السْ َه ُاا (اعراف )155 :و گاه از نزول عذاب بر خطاکاران خبـر میدهـد؛ ماننـد :کيمف فعمل
َ
َر ُّبك ِب َع ٍاا (فجر.)3:

در فرهنگ دین اسالم ،نهتنها اعمال جوارح ،که افکار ،نیات ،اعتقادات ،رفتار و تمامی آناه

انســان در دل دارد و گــاهی آن را مخفــی میکنــد نیــز عمــل محســوب میشــود .در یــک کــالم
اندیشهها ،ارادهها ،اعتقادات و نیات جزو عمل هستند (رضوی.)3 :1152،
چنانکه در روایتی از امام صادق

نقـل شـده اسـت کـه از آن حضـرت سـؤال شـد افضـل

اعمال ،کدام است؟ حضرت فرمودند :ایمان به خدای یگانه که از نظر درجه ،رفیرترین عمل و از
نظر منزلت ،شریفترین آن ،و از نظر بهرهدهی پرفایدهترین آن است (کلرنی.)11/0 :1121 ،
 1ـ  .2مفهوم شناسی قبولی عمل

قبولی به معنـای پـذیرش اسـت؛ هرچنـد کـه از روی رغبـت و رضـایت بـاطنی و درونـی پذیرنـده و
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مقتضی ثواب و پاداش از سوی وی نباشد (ط یحیی .)113/5 :1115،ولـی همـان مـاده از بـاب
ّ
تفعل ّ
(تقبل) به معنای پذیرش چیزی از روی رغبت و رضایت است؛ ماننـد قبـول دعـا و پـذیرفتن

هدیه که اغلب از روی رغبت و رضایت است (طباطبایی .)112/1 :1111 ،این پذیرش ّ
(تقبل) ،با
ثواب و پاداش از سوی پذیرنـده نیـز همـراه خواهـد بـود (راغـب اصـفهانی351 :1111 ،؛ قرشـی
بنایی.)005/5 :1110،

تقبل ،در آیۀ َف َت َق َّب َل َها َر ُّب َها ب َق ُ
تفاوت قبول و ّ
ول َح َس ٍن (آلعمران )11 :مشهود است؛ زیـرا
ب
ِ ٍ

ّ
تقبل ،به معنای پذیرش نیکوست و قبول ،به معنای اصل پـذیرش اسـت .لـیکن قبـول بـا پسـوند
(حسن) همان ّ
تقبل است که به معنای پذیرش نیکوست (طباطبایی.)111/1 :1111 ،
عالوه بر واژۀ قبول ،واژگان دیگری هماون صعود عمل و رفر عمل نیـز بـرای تبیـین عمـل

میزنــد در همــاهنگی بــا ایــن معیــار اســت .آنگونــه کــه خداونــد تصــری فرمــوده ،عمــل تنهــا از
أ
َّ َ ُ َّ
پرهیزگاران پذیرفته میشودِ :إن َما َي َتق َّبل الل ُه ِم َن ال ُم َّت ِق َين (مائده.)01 :
ً
در متون دینی گاه تعابیری از قبیل «رفر عمل» نیز مجازا به معنای قبولی اعمال به کار رفتـه
است (ابن عطیه اندلسی.)11/1 :1100 ،

موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات

مقبول در آیات و روایات به کار رفته است .منظور از قبولی عمل ،پذیرش آن در بارگاه الهی است،
به نحوی که آثار قبولی بر آن مترتب گردد؛ آثاری هماون استحقاق پـاداش و تقـرب بـه خداونـد.
عملی مقبول است که انسان را به خداوند نزدیک کند ،زیرا هدف کلـی دیـن و انسـان در زنـدگی،
قرب به خداوند است ،بنا بر این هر عملی که بتواند انسان را به خداوند نزدیک کند ،عملـی اسـت
که مورد قبول و پذیرش خداوند واقر شده است .معیار کلی ایـن اسـت کـه اعمـال فـرد مـؤمن بـر
اساس معیارهای برگرفته از قرآن و سنت معصومان باشد و اعتبار هر عملی که از انسان سـر

 1ـ  .3مفهوم شناسی واژۀ حبط

بر اساس متون دینی ،برخی از اعمال ناشایست ،اعمال نیک انسان را حبط و بیاثر میکند و مانر
قبولی آن میشود .در قرآن و روایات حبط تنهـا بـه عمـل انسـان نسـبت داده شـده اسـت (راغـب
اصفهانی .)111 :1111 ،اگر اعمال را به عبادی و غیرعبادی تقسیم کنیم ،به داوری عقل ،حبط
به تمامی اینهـا تعلـق خواهـد گرفـت (طباطبـایی )133/0 :1111 ،و إحبـا شـامل آن اعمـال
خواهد شد؛ زیرا مقسم «عمل» است.
ابن فارس ( )1121اصل واژۀ «حبط» را به معنای بطالن میداند ( .)101/0صـاحب کتـاب
التحقیق اصل معنای حبط را سقوطی میداند که محو و نابودی به همـراه خـود دارد ،نـه سـقو
مطلق (.)153
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عالمه طباطبایی ( )1111در این باره مینویسد :کلمۀ «حبط» به معنای باطل شدن عمـل و
از تأثیر افتادن آن است ،بعضی گفتهاند :اصل این کلمه از َح َبط به معنای پرخوری حیوان اسـت،
به طوری که شکمش باد کند و گاهی منجـر بـه هالکـتش شـود (131و  .)133حـبط در کـاربرد
ً
َ أ َ أ َ أ َ َ َ أ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
مون َّن م َ
من
قرآنی صرفا به عمل نسبت داده شده است ،ماننـد :ل ِان أاُکت ليُبطن عملك ولتک
ِ

أ َ
اس ُِ َين (الزمر.)35:
الخ ِ
از این رو میتوان گفت حبط به معنای باطل شدن عمل و از دست دادن نتیجه و خاصیت آن
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است .بر اساس نصوص دینی همانگونه که اعمال شایسته ،گناهـان را از بـین مـیبرنـد و بیاثـر
میکنند« :إ َّن ْال َح َس َن ُ ْ ْ َ َّ ِّ َ
ات» (هود ،)111 :برخـی از گناهـان نیـز میتوانـد اعمـال
ات یذ ِهبن السیئ ِ
ِ
ِ
َ َ أ َ أ ُ أ أ َ َ َ أ َ َ َ َ ُُ
شایسته را تباه و بینتیجه کنند :ومن يکُْ ِب ِاْليما ِ فقد ح ِبط عمله (مائدل.)5 :
به تعبیر شهید مطهری ( :)1151ممکن است عملی هم دارای حسن فعلی باشد و هم دارای

حسن فاعلی .به تعبیر دیگر هم پیکر صحی داشته باشد و هـم روح و جـان سـالم .هـم از وجهـۀ
ُملکی و طبیعت خیر باشد و هم از وجهۀ ملکوتی .ولـی در عـین حـال از نظـر ملکـوتی ،بـه دلیـل
آفتزدگی تباه و پوچ گردد ،هماون بذری سالم که در زمین مساعد پاشـیده میشـود و محصـول
هم میدهد ،ولی قبل از اینکه استفاده شود ،دچار آفت میشـود؛ ملـخ یـا صـاعقهای آن را نـابود
میکند .قرآن کریم این آفتزدگی را حبط مینامد .آفتزدگی اختصاص به کفار نـدارد .در اعمـال
نیک مسلمان نیز ممکن است پیش آید .ممکن است یک مسلمان مؤمن در راه خدا و بـرای خـدا
به فقیر مستحقی صدقه بدهد و صدقۀ او پذیرفته شـود ،ولـی بعـد آن را بـا منـت گذاشـتن یـا آزار
روحی ،نیست و نابود کند (.)111
دربارۀ ماهیت حبط عمل و این که اموری ماننـد ارتـداد چگونـه اعمـال خیـر انسـان را از بـین
میبرد ،آرای مختلفی وجود دارد .عدهای از مفسران بر آنانـد کـه اسـتحقاق پـاداش در هـر کـار
نیکی مشرو و مقید به این است که در آینده ،عامل آن خیر کفر نورزد یا گناه کبیرهای که موجب
بطالن عمل است ،مرتکب نشود .امـا چناناـه مرتـد مرتکـب چنـان گنـاه کبیـرهای شـد ،روشـن
میشـود کــه از روز نخسـت عمــل وی مســتحق پـاداش نبــوده اسـت (طوســی ،بیتــا 023 /0 :؛
طب سی .)550/0 :1110 ،برخی دیگر از مفسـران در اینبـاره میگوینـد :مـؤمن در برابـر عمـل
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صال و ایمان خود مستحق پاداش است و در نامۀ عمل او نیز این پاداش بهصورت قطعی نوشته

میشود؛ ولی ارتداد یا گناهان کبیرۀ دیگر سبب میشود اعمال خیـر ثبـت شـده در نامـۀ عمـل او
محو و باطل گردد (سبحانی.)052/3 :1131 ،
 .2موانع قبولی عمل

از آیات و روایات چنین استفاده میشود که عوامـل مختلفـی مـانر قبـولی و موجـب حـبط اعمـال
میشود .این موانر را میتوان به دو دسته اعتقادی و رفتاری تقسـیم کـرد کـه در ایـن مبحـث بـه
بررسی نمونههای آن میپردازیم.
 2ـ  .1موانع اعتقادی
ً
به استناد آیات و روایات ،بخشی از موانر قبولی عمل از مقولۀ عقیده است .به نحوی که صرفا باور

 2ـ  1ـ .1کفر

کفر باعث نابودی و از بین رفتن همۀ اعمال صال و نیک میشود که در ذیل به اقسام آن اشاره میشود.
 2ـ  1ـ  1ـ  .1کفر به پروردگار

َ أ
َ
َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ِّ أ َ أ َ ُ ُ أ َ َ َ أ َ َّ أ
َ
َأ َ
ِّ ُ
اص ٍف ج َيق ِد ُرو ِم َّما ک َس ُمبوا
مرل ال َِين کُْوا ِبُ ب ِهْ أعمالهْ کُم ٍاا ااتدت ِب ِه الُ ي ِفي ي ٍوم ع ِ
َ َ
َ َ
َّ َ ُ أ ُ
َعلى ا أي ٍا ذ ِلك ُه َو اليِل ال َب ِعيد (ابراهیم)13 :
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به آن منجر به عدم پذیرش اعمال میشود .این موانر عبارتاند از:

این آیه ،تمثیلی برای اعمال کفار است که هر یک بهمنزلۀ ذرهای خاکستر است کـه در برابـر

تندباد در روزی طوفانی قرار گیرد و اثری از آن باقی نماند .از این جهت که این اعمال هـیا اثـری
در سعادت آنها ندارد و همانطور که احدی نمیتواند خاکسترهای پراکنده را گرد آورد ،کفار نیـز
نمیتوانند از اعمال خود نفعی ببرند .بنا بر این اعمال کفار پوچ و بیثمر است و کفر ،اعمال نیـک
آنها را به باد میدهد.
 2ـ  1ـ  1ـ  .2کفر به آیات الهی

َّ َ َ أ ُ ُ َ َّ
إ َّ َّالَ َين َي أک ُْ ُُو َ ب َ
ين ب َت أيمُ َح ٍّمق َو َي أق ُت ُلمو َ َّالمَ َين َي أمأ ُم ُُو َ ب أالق أسمط م َ
النب ِّي َ
من
و
ل
ت
ق
ي
و
ه
الل
ات
آي
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ َ َ َّ َ ِ َ َ ِ أ ِ َ
َ ِّ ُ َ َ ِ َ
َ
ُ
ُّ
أ
أ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
مْ ممنأ
َ
َ
َ
أ
أ
َ أ أ
َ
اب أ ِل ٍيْ* أول ِاك ال َِين ح ِبطمت أعممالهْ ِفمي المدنيا و ِ
اآلخمُ ٌِ ومما له ِ
اس فبشُهْ ِبعَ ٍ
الن ِ
َ
اص ُِ َين (آلعمران 01 :ـ .)00
ن ِ
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افرادی که به آیات الهی کفر میورزند و انبیای الهی و مؤمنینی را که بـهحق میـان مـردم بـه
اقامۀ قسط می پردازند به دلیل جهالت و گمراهی خود به قتل برسانند ،دچار حبط عمل در دنیـا و
آخرت می شوند و برای چنین افرادی هیا یار و یاوری نیست و در خسران و زیان عاقبت کار خـود
تنها خواهند بود و این نیز بهعنوان یکی دیگر از عاقبتهای ناخوشایند برای فردی است که وجود
خود را در معرض نور ایمان الهی قرار ندهد و در زمرۀ ناسپاسان رحمت وسیر حقتعالی قرار گرفته
است (طباطبایی101/1 :1111 ،؛ ابن عطیه اندلسی.)115/1 :1100 ،
 2ـ  1ـ  1ـ  .3کفر به روز رستاخیز و لقای پروردگار
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َ
َ
َ
ُّ
ُق أل َه أل ُن َن ِّب ُا ُک أْ ب أاْل أخ َسُ َين أ أع َم ًاج* َّالَ َين َى َّل َس أع ُي ُه أْ في أال َُ َ
مْ َي أُ َس ُمبو َ أ َّن ُه أ
المد أن َيا َو ُه أ
مْ
ماٌ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ أ َأ َ ُ
ُ أ ُ َ ُ أ ً ُ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ِّ أ َ َ
مْ َي أمومَ
ميْ َل ُه أ
مال ُه أْ َف َمِ ُنق ُ
ات ر ب ِهْ و ِلق ِائ ِمه فُ ِبطمت أعم
يُ ِسنو صنعا* أول ِاك ال َِين کُْوا ِبآي ِ
ِ
أ
ً
ال ِق َي َام ِة َو أزنا (کهف 121 :ـ .)125

در کنار ه م قرار گرفتن دو واژۀ کفر و حبط در این آیه ،بیانگر ایـن مطلـب اسـت کـه نداشـتن

ایمان واقعی ،به معنای پوشاندن و ندیدن حقیقت آیات و تجلیات الهی و لقای پروردگار ،منجر بـه
بیثمر شدن اعمال و داشتههای افراد میشود؛ و دردناکتر از آن ،عـدم اقامـۀ میـزان در جهـان
آخرت را در پی دارد (طباطبـایی122/11 :1111 ،؛ طب سیی .)131/3 :1110 ،زیـرا سـنجش و
وزن در روز قیامت به سنگینی حسنات است و با حـبط عمـل ،دیگـر سـنگینی بـاقی نمـیمانـد و
درنتیجه دیگر وزن معنا ندارد (طباطبایی.)122/11 :1111 ،
 2ـ  1ـ  .2ارتداد

ارتداد نیز نوعی از کفر است که شخص پس از پذیرش اسالم بدان مبـتال شـود .کسـی کـه مرتـد
گردد همۀ اعمال خیر او حبط میشـود و از بـین مـیرود و ایـن اعمـال هـیا سـودی بـرای او در

هنگام مرگ و قیامت نخواهد داشت .چنانکه قرآن کریم فرمودَ :و َم أن َي أُ َتمد أا م أمن ُک أْ َع أ
من ِا ِين ِمه
ِ ِ
ُ
َ
ُّ
َ َ ُ َ َ َ أ َ ُ َّ ُ
َ
المد أن َيا َ
أ
َف َي ُم أت َو ُه َو َکافُ َفأ َولا َك َحب َط أت أ أع َم ُال ُه أ
مار همْ ِفيهما
الن
اب
مُ
ص
أ
مك
ا
ول
أ
و
ٌ
مُ
أخ
آل
ا
و
ي
ف
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
خ ِالدو َ (بقره.)011 :

اما مراد از حبط عمل مرتد در دنیا و آخرت چیست؟ فخر رازی بر آن است که حبط عمل مرتد
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در دنیا به معنای از بین رفتن آثاری است که بر اسالم و ایمان یک مسلمان مترتـب اسـت؛ ماننـد

حرمت خون ،وجوب دوستی و نصرت و برقراری رابطۀ زوجیت .بر اساس این تفسـیر حـبط عمـل
مرتد در دنیا به معنای حالل بودن خون مرتد بر مسلمان ،نقض زوجیت ،نقض مالکیت و تقسـیم
اموال وی است .حبط عمل در آخرت به معنای بطالن استحقاق ثواب است؛ یعنی مرتد در آخرت
هیا استحقاقی برای دریافت ثواب اعمال خیر ندارد (فخر رازی.)111/3 :1102 ،
برخی مفسران دربارۀ چگونگی حبط اعمال کافران در دنیا معتقدند کافران در دنیا مورد مـدح
و ثنا واقر نمیشوند و اموال و خون آنها محفوظ نخواهد بود (رک ،طوسی ،بیتا.)101/0 :
 2ـ  1ـ  .3شرک

شرک دو صورت دارد :شرک ابتدائی و شرک بعد از ایمان.
عملی که همراه با اخالص و بر پایۀ ایمان و باور حق نیست ،مقبـول درگـاه الهـی قـرار نمیگیـرد.
چنین عملی چون پاشیدن بذر به هواست که نمیتوان انتظار رویش و ثمر از آن داشت .کسانی که
سابقۀ ایمان ندارند و مشرکاند اعمالشان حبط میشود .خداوند در قرآن کریم فرمود:

أ ُأ ُ َ َ
َ َ َ أُ
َ َ َ أ ُ أ َ َ أ َ أ ُ ُ َ َ َ َّ َ
َ أ
ماه ِد َين علمى أنْ ِس ِمه أْ ِبمالکُْ أول ِامك َح ِبطمت
اجد الل ِه ا
ِ
َ ما کا ِللمش ُِ ِکين أ يعمُوا مس ِ
ِ
ُ
َ ُ
أ أع َمال ُه أْ َو ِفي َّالن ِار ُه أْ خ ِالدو َ (توبه.)11 :

موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات

 2ـ  1ـ  3ـ  .1شرک ابتدایی

در صدر آیۀ شریفه ،یکی از مصادیق عمل صال (آبادانی مساجد) مطرحشده است و در ادامه

می فرماید مشرکان را نرسد که چنین کاری را انجام دهند و در انتهای آیه بحث حبط عمل مطرح
شده است .این بدان معنا است که اگر این کار را هم انجام دهند ،هیا فایده و اثـر خیـری بـر آن
مترتب نیست؛ زیرا شرک ایشان مانر قبولی عملشان میشود.
مشرکان نمی توانند دو امر متناقض را باهم جمر کنند؛ زیرا بنای معبد الهی با کفـر بـه خـدا و
عبادت خداوند با هم قابلجمر نیسـت (زمخشـری .)051/0 :1121 ،شـرک ورزیـدن بـه خـدای
یگانه از مهمترین دالیل از بین رفتن اعمال و خلود آنان در آتش است.
 2ـ  1ـ  3ـ  .2شرک بعد از ایمان

کسانی که بعد از ایمان آوردن ،شرک ورزند نیز اعمالشان حبط میشـود .چنانکـه در قـرآن کـریم
آمده است:
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َ َ َ أ ُ َ َ أ َ َ َ َّ َ أ َ أ َ َ أ َ أ َ أ َ َ َ أ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
مون َّن م َ
من
مَين ِممن قب ِلمك ل ِمان أامُکت ليُمبطن عملمك ولتک
ولقد أ ِ
وحي ِإليك و ِإلمى ال ِ
ِ
أ َ
اس ُِ َين (زمر)35 :
الخ ِ

ازجمله پیامدهای شرک که در این آیه بدان اشارهشده ،حبط اعمال است یعنی آثـار و پـاداش

عمل به دلیل آن محو میشود .چراکه شر قبولی اعمال اعتقاد به اصل توحید است و بـدون آن
هیا عملی پذیرفته نیست.
 2ـ  1ـ  .4نفاق

هرگاه افراد روی یک سلسله مالحظات دنیوی ،بهظاهر خـود را مـؤمن بـه خـدا و قـوانین اسـالم
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معرفی کنند ولی درواقر معتقد به آن نباشند و نسبت به آن انکـار قلبـی ورزنـد ،اعمـال نیکـی کـه
ً
احیانا انجام میدهند ،حبط و باطل میشـود .بـه هنگـام حسـاب و پـاداش در رسـتاخیز کمتـرین
نتیجهای برای آنان نخواهد داشت.
قرآن کریم در سورۀ احزاب چهرۀ منافقان را افشا میکند و عذرتراشی و بهانهجوییهای واهی

ُ َ َ َ أ ُ أ ُ َ َ أ َ َ َّ ُ َ أ َ َ ُ أ َ َ َ
آنان را به هنگام پیکار با دشمنان یادآور میشود :أول ِاك لْ يؤ ِمنوا فأحبط اللمه أعممالهْ وکما
َ َ َ َّ
ذ ِلك َعلى الل ِه َي ِس ًيُا (احزاب.)11 :

پس نفاق ،عامل حـبط و تبـاه شـدن اعمـال آنـان اسـت چراکـه ایمـان در دلهایشـان جـای

نگرفته؛ هرچند که در زبان آن را اظهار میکنند.
 2ـ  1ـ  .5عدم پذیرش والیت

در روایات متعددی به بیانهای گوناگون ،بر مسئلۀ «والیت» تأکید شده و عنوان شده که خداوند
تعالی در زم ین جانشینانی دارد که فقط با پذیرش والیت ایشان یعنی شـناختن ،دوسـت داشـتن و
اطاعت از آنان ،بندگی او محقق میشـود و بـدون آن هـیا طـاعتی از بنـدگان پذیرفتـه نمیشـود
چنانکه سخن امام صادق

َ
ُ أ َ
دربارۀ پذیرش عمل همراه با والیت در ذیل آیۀ ِإل أي ِه َي أص َعد الک ِل ُْ

َّ
الصال ُ َي أُ َف ُع ُه (فاطرّ )12 :
الط ِّي ُل َو أال َع َم ُل َّ
مؤید این مطلب است .امام بـا دسـت بـه سـینۀ خـود
ِ

اشاره کرد و فرمود:

مقصود ،والیت ما اهلبیت است؛ پس هرکس والیت مـا را نداشـته باشـد ،خداونـد هـیا
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عملی را از او باال نمیبرد (کلینی.)112/1 :1121،

عدم پذیرش والیت بهعنوان عامل حبط اعمال معرفی شده است چنـانکـه پیـامبر اکـرم
خطاب به امام علی

فرمود:

َ َ ُ
َ
َ أ َ
َّ َ
ََ أ
َّ َ
من ل ِقممى اللم َمه عم َّمز َو َجممل ِبتيممُ َوج ِيتممک فقممد َحم ِمبط ع َملم ُمه ( ...ابــن بابویــه،
 ...مم
ِ
:1113ص.)115
هرکس خدا را بدون والیت تو ،مالقات کند عملش حبط و بیاثر میشود.

نیز پیامبر

دربارۀ رزمندهای که در راه خدا کشته شود و بدون والیت باشد ،فرمود:

َّ َ
َ َ َ َ
َو ج أيبقى ل ُه ع َممل ِإج أ أح َمبط( ...امـام یـازدهم11 :1121 ،؛ مجلسیی/01 :1121،
.)112

هیا اعمالی از او باقی نمیماند مگر اینکه حبط میشود و به هدر میرود.

حبط میگردد حتی اگر این عمل کشته شدن در راه خدا باشد.
 2ـ  .2موانع رفتاری

افزون بر موانر اعتقادی که عمل صال را محو یا بیاثـر میسـازد .موانـر دیگـری در رفتـار آدمـی
وجود دارد که مانر قبولی عمل میشود .موانر رفتاری عام و موانـر رفتـاری خـاص (مصـادیق) از
جمله موانر مذکور هستند که در ذیل به شرح آنها پرداخته میشود.

موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات

بنا بر این با توجه به روایات ،اگر کسی والیـت ائمـه

را نپـذیرد اعمـال او پذیرفتـه نشـده و

 2ـ  2ـ  .1موانع رفتاری عام

مراد از موانر رفتاری عام موانعی است که به صورت کلی مطرح شدهاست و خود میتواند مصادیق
متعددی را در بر گیرد ،با بررسی آیات و روایات ،نمونههای مختلفی از اینگونه را میتوان یافت از
جمله:
 2ـ  2ـ  1ـ  .1انجام ندادن واجبات

از آثار انجام ندادن واجبات از بین رفتن اعمال است چنانکه پیامبر

فرمود:

کسی که واجبات را انجام ندهد ،خداونـد اعمـالش را حـبط و نـابود میکنـد تـا آنگـاه کـه
پروردگارش را مالقات کند درحالیکـه بـرای او هـیا حجتـی نیسـت (مجلسـی:1121 ،
.)010/00
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از واجباتی که ـ طبق روایات ـ ترک آن ،تباهی عمل را به دنبال دارد ،ترک عمدی نمـاز اسـت.
نماز جایگاهی مخصوص در میان عبادات دارد و با عنوان ستون خیمۀ دین از آن یاد شـده اسـت
(طوسی .) 501 :1111 ،بنا بر این اگر مسلمانی نماز و عبادت خویش را تـرک کنـد و بـرای تـرک
عبادت خود هیا عذر موجهی نداشته باشد با حبط سایر عبادات روبهرو خواهد شد چنانکـه زراره
گوید :از امام صادق

دربارۀ این گفته خدای پرسیدم« :هـرکس بـه (ارکـان) ایمـان کفـر ورزد،

بیگمان عملش تباه است» (مائده ،)5 :فرمود :ترک کردن کـاری کـه بـدان اقـرار دارد کـه از آن
جمله ،ترک نمـاز بـیهیا بیمـاری و گرفتـاری اسـت (کلینـی131/0 :1121،؛ عیاشـی:1132 ،
.)013/1
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 2ـ  2ـ  1ـ  .2گناه

انسانی که مرتکب گناه شود همین گناه اثر عمل خیرش را کم میکند و در صورت استمرار گنـاه،
اثر خیرات به طور کلی از بین میرود .چنانکه از ائمۀ اطهار

رسیده که فرمودند:

[در انجام عمل صال ] بکوشید و اگر عمل (صال ) نمیکنید گناه نکنید ،زیرا کسـی کـه
بنا را میسازد و خرابش نمیکند ساختمان او هرچند اندک ،باال میرود و کسی کـه بنـا را
میسازد و خراب میکند بنایی ندارد (مجلسی.)033/31 :1121 ،

گناه اعمال صال گذشته را نابود میکند ،یعنی آثار اعمالی را که مورد قبول خداوند بودهاند از
بین میبرد .برخی از گناهان ،عالوه بر این اثر سوء ،مانر قبولی اعمال دیگر نیز میشوند.
 2ـ  2ـ  .2موانع رفتاری خاص

آیات و روایات فراوانی حکایت از عدم پذیرش عمل به دلیل انجام کارها و رفتـار خـاص دارنـد کـه
عبارتاند از:
 2ـ  2ـ  2ـ  .1بداخالقی و بدرفتاری با دیگران

همانگونه که حسن خلق و خوشرفتاری از مکارم اخالق و از ارزشها محسوب مـیشـود ،سـوء
خلق و بدرفتاری با دیگران ضد ارزش است و سبب از بـین رفـتن اعمـال خـوب انسـان و یـا عـدم
پذیرش آنها میگردد .چنانکه امام صادق
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فرمود« :بهدرستی که بـداخالقی عمـل را فاسـد

میکند همانگونه که سرکه عسل را» (کلینی.)101/0 :1121،

 2ـ  2ـ  2ـ  .2بلندتر کردن صدا بر صدای پیامبر

بیحرمتی نسبت به پیامبر

از عوامل احبا عمـل شـمرده شـده اسـت ،یکـی از مظـاهر ایـن

بیحرمتی آن است که انسان بلندتر از پیامبر

سخن بگوید و در سخن گفتن با حضرت فریـاد

بزند چنانکه قرآن در این زمینه میفرماید:

َ
َ َّ
أَ
َّ َ َ
ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ
« َيا أ ُّي َها ال َِ َين َآمنوا ج ت أُف ُعوا أ أص َواتک أْ ف أوق َص أو ِت الن ِب ِّي َوج ت أج َه ُمُوا ل ُمه ِبمالق أو ِل
َ أ َ َ َ أ ُ ُ َأ َ َ أ
َ
ُ
َ
ک َج أهُ َب أع ِيک أْ ِل َب أع ٍض أ ت أُ َبط أع َمالک أْ َوأن ُت أْ ج تش ُع ُُو » (حجُات .)2 :
ِ

عدهای از مفسران فقط کفر را عامل حبط میداننـد درحالیکـه ایـن آیـه خطـاب بـه مؤمنـان
است .لذا اینگونه آیه را توجیه کردهاند که رفر صوت گاهی موجب اذیت پیـامبر میشـده اسـت و
اذیت ایشان هم باعث کفر است که سبب حبط عمل است (فخر رازی.)11/03 :1102 ،
هم هستند که چنین اثری دارند از جمله بلند کردن صدا در حضور رسول خدا (ر.ک ،طباطبـایی،
.)123 /13 :1111
 2ـ  2ـ  2ـ  .3تکبر

خودبینی و توجه به صفات کمالی شخصی و بزرگ دیدن خود در مقایسه با دیگران و عدم فروتنی

موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات

بنا بر نظر صاحب المیزان تنها کفر نیست که موجب حبط عمل میشود بلکه گناهان دیگری

در برابر کسانی که باید در برابر آنان تواضر نمود ،موجب از بـین رفـتن همـۀ اعمـال نیـک انسـان
میشود .امام علی

در خطبۀ قاصعه دربارۀ «تکبر ابلیس» و پیامدهای آن ،فرمود:

َ أ
َّ
أ َ َ َ َ َّ َ
َ
َ
َ أ
فاع َت ِب ُُوا ِب َما کا ِم أن ِف أعل الل ِه ِب ِِ أب ِلي َ ِإذ أ أح َبط ع َمل ُه الط ِو يل َو َج أهمدهُ ال َج ِهيمد َو
ِ
َ َ أ َ َ َ َّ
ُّ
الد أنيا َأ أم م أن سنى اآلأخ ٌَُ َع أ
الل َه س َّت َة َآجا َس َنة َج أيد َر ى َأ م أ
من
ى
ن
س
ن
کا قد عبد
ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َأ
کبم َ َ َ
أ
َ أ َأ أ َ أ ُ
ميت ِه...
مُ سمماع ٍة و ِ
احممد ٌٍ فمممن ذا بعممد ِإب ِلممي يسمملْ علممى اللم ِمه بممهمرل مع ِصم ِ
ِ
(نهجالبِغه)216 :؛

ازآناــه خداونــد دربــارۀ ابلــیس انجــام داده عبــرت بگیریــد ،زیــرا اعمــال طــوالنی و

کوششهای فراوان او را (بر اثر تکبر) از بین برد .او خداوند را شـش هـزار سـال عبـادت
نمود که معلوم نیست از سالهای دنیاست یـا از سـالهای آخـرت؛ امـا بـا سـاعتی تکبـر
همه را نابود ساخت؛ پس چگونـه ممکـن اسـت کسـی بعـد از ابلـیس همـان معصـیت را
انجام دهد ولی سالم بماند.
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برخی از شارحان نهجالبالغه عقیده دارند که سبب احبا عمل ابلیس ،کفر او بوده و چون در
مقابل خداوند و اطاعت او کبر ورزیده است و این کبرش به کفر منجر شده ،بنا بر این اعمـالش را
حبط نموده اسـت ،پـس در حقیقـت عامـل حـبط کفـر او بـوده اسـت نـه کبـر (بح انیی:1131 ،
.)013/1
 2ـ  2ـ  2ـ  .4تهمت

تهمت آثار شومی هم برای تهمت زننده و هم برای متهم به بار میآورد .تهمـت نـهتنها موجـب از
بین رفتن و فساد ایمان مؤمن میشود ،بلکه اعمال نیک انسان را از بین بـرده و نـابود میکنـد از
پیامبر

نقل شده است«:هر کس به مرد یا زن پاکدامنی تهمت زند ،خداوند اعمال نیک او را

دورۀ  ۴ـ شماره  9ـ بهار و تابستان 939۵

حبط (و نابود) میکند» (دیلمی.)115 : 1123،
 2ـ  2ـ  2ـ  .5حسد

حسد ،از بدترین موانر سعادت بشر است و تأثیر بسیار بدی بر اعمال آدمی مـیگـذارد و هماـون
آتش که هیزم را طعمۀ خود میکند ،خرمن ثواب و اعمال نیک انسـان را میسـوزاند .پیـامبر
در هشدار دربارۀ خطر حسادت فرمود« :از حسد بر حذر باشید که حسد کارهای نیک را هماون
آتش که هیزم را نابود میکند از بین میبرد» (همان.)151 :
یعنی انسان حسناتی انجام می دهد و در دیـوان اعمـالش حسـنات زیـادی اسـت؛ امـا بعـد از
مرتکب شدن یک حسادت ،تمام اعمالش محو و نـابود میشـود .همچنـین در نهجالبالغـه آمـده
است« :حسد نورزید که حسد ایمان را به باد میدهد ،آنچنانکه آتش هیزم را خاکستر میکنـد»
(همان.)113 :
بیماری حسد ،پیوسته ذهن حسود را به خود مشغول میسازد و همواره در فکـر چیـزی اسـت
که به آن حسد میورزد؛ بنا بر ایـن بـرای او فرصـت و فراغتـی نمیمانـد تـا بـه تحصـیل کمـاالت
بپردازد .باالتر از آن ،حسد باعث میشود صفات نیکی که در جان انسـان نقـش بسـته و ملکـۀ او
شده است همه از بین برود ( هاشمی خویی.)113 /3 :1122 ،
بنا بر این حسد عبادتهایی را که انسان بهجا آورده و شایستۀ پاداش الهی گردیده است از بین
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میبرد و اجر و ثوابی به آن تعلق نمیگیرد.

 2ـ  2ـ  2ـ  .6خصومت

یکی دیگر از بیماریهای زبان که مایۀ پدید آمدن دشمنی و از هم گسیختگی جامعۀ بشری شده
خصومت است .خصومت پیکاری لفظی است که موجب نفاق و زنـده شـدن کینـه و مایـۀ حـبط و
نابودی اعمال انسان است .چنانکه امام باقر

فرمود«:خصومت ،دین را از بین میبرد ،عمل

را نابود میکند و باعث ایجاد شک و تردید میشود» (ابن بابویه.)153 :1113 ،
 2ـ  2ـ  2ـ  .7ریا

عمل ریایی ریاکاران که دل درگـرو دیگـران دارنـد ،باطـل اسـت چنانکـه پیـامبر

در هشـدار

به ریاکاران فرمود« :در انجام کارها ،ریا نکنید چراکه عمل شما را نابود میکند» (دیلمی:1123 ،
نیز رسول خدا

در جای دیگر فرمود:

ریاکار در روز قیامت (به این نام ها خوانده می شـود) :ای گنـه کار ،ای فریبکـار ،ای
نشان دهندۀ کارها به دیگران ،عملـت تـو را گمـراه کـرد و پـاداش تـو نـابود شـد بـرو
پاداش خود را از کسی که برای او انجام می دادی دریافت کن (شهید ثانی:1121 ،
.)113

موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات

.)113

پس الزم است با دور کردن انگیزههـای غیـر خـدایی ،اعمـال خـویش را از خطـر ریـا مصـون
بدارند .چراکه ریا ،هم در این دنیا سبب مالمت و توبیخ خدا میشود و هم در قیامت ورود به دوزخ
را به دنبال دارد.
 2ـ  2ـ  2ـ  .8ستم به کارگر

شناخت و مراعات دقیق حقوق اقتصادی و اخالقی کارگر و رعایت عـدالت و انصـاف در حـق وی
در دین مبین اسالم سفارش شده است؛ نادیده گرفتن این حقوق ،ظلم محسوب میشود و سـتم
کردن بر کارگر از گناهان کبیره شناخته شده است و نفرین خدا را در پی دارد و ستم کردن در مزد
کارگر موجب نابود شدن عمل است .چنانکه پیامبر

فرمود« :هرکس در مزد کارگر ،ستم کند

خداوند عمل او را حبط و نابود میسازد و بوی بهشت را بر او حرام میکند» (ابـن بابویـه:1111 ،
.)10 /1
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 2ـ  2ـ  2ـ  .9سعایت و بدگویی

سعایت و بدگویی یکی از رذایل اخالقی و از گناهان کبیره است .الزم است مؤمن آناـه از احـوال
مؤمنان مطلر است ،سکوت اختیار کند؛ مگر اینکه در حکایت آن سودی برای مسلمانی یـا دفـر
گناهی باشد .سعایت و بدگویی از همکیش خـود نـزد سـلطان موجـب تبـاه سـاختن همـۀ اعمـال
شخص بدگو میشود چنانکه پیامبر اکرم

فرمود:

هرکس نزد سلطانی از برادر همکیش خود بدگویی کند ،چناناه از آن سلطان نسـبت بـه
او بدی یـا چیـزی کـه موجـب نـاراحتی او شـود ،نرسـد؛ خداونـد متعـال همـۀ اعمـال آن
شخص بدگو را تباه سازد و اگر بدی یا رنج و آزاری از جانب سلطان به آن شـخص برسـد،
دورۀ  ۴ـ شماره  9ـ بهار و تابستان 939۵

خداونـد آن شـخص بـدگو را در دوزخ همطبقـه و همردیـف هامـان (وزیـر فرعـون) قــرار
میدهد (ابن بابویه035 :1123 ،؛ مجلسی.)135 :1121 ،
 2ـ  2ـ  2ـ  .11سوگند بر عدم آمرزش خداوند

روزی شخصی گفت :به خدا سوگند ،خداوند فالنی را نمیآمرزد .خداوند متعال فرمود :چه کسـی
سوگند یاد کرد که من فالنی را نمیآمرزم؟ همانا من فالنی را بخشیدم و عمل قسم خورنـده را بـه

َ ِّ َ أ َ َ ُ ُ َ
َ أ ُ َ َ أ َ ِّ َ
دلیل آن سوگندش ،حبط و نابود کردم  ...ف ِِنى قد غْ أُت ِلِْ ٍ َ ،و أ أح َبطت ع َمل ال ُم َتألى ِبق أو ِل ِمه:
َّ ُ َ
َ أ
ج يت ِْ ُُ الل ُه ِلِْ ٍ (طوسی.)53 :1111 ،
 2ـ  2ـ  2ـ  .11طمع

یکی از خصلتهای ناپسندی کـه در برخـی افـراد وجـود دارد ،طمـر اسـت .بـه ایـن معنـا کـه بـه
اموال مردم چشمداشت دارد .همچنین طمر از جمله رذایـل هالککننـده اسـت .بـه شـکلی کـه
ً
انسان بهجای توکل به خدا دائما انتظار بیهوده از کسی داشته باشد و به کمک آنها امیدوار باشد.
کلید هر بدی و سبب حبط شدن هر نیکی است .در حـدیثی از رسـول خـدا

روایـت شـده کـه

فرمود:
از اینکه طمر را شعار و خوی خویش کنید ،بپرهیزید؛ زیرا قلب را به حرص شـدید آلـوده
میکند و بر دل ،مهر دوستی دنیا میزند .طمر کلید هـر بـدی ،سرچشـمۀ هـر لغـزش و
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سبب حبط شدن هر حسنهای است (ابن فهد حلی.)111 :1121 ،

 2ـ  2ـ  2ـ  .12عاق والدین

آزردن پدر و مادر و نافرمانی از آنان در دین اسالم نهی و از گناهان کبیره محسوب شده و موجـب
1

عدم پذیرش و حبط عمل میگردد.

هم چنین اگر کسی به پدر و مادر خود از روی خشم و دشمنی نگاه کند حتی اگر هر دو بـه او
ستمی روا داشتهاند عدم قبولی طاعات و عبادات را در پی خواهد داشت چنانکه امام صادق
فرمود:
اگر کسی با نگاه خشمگین و دشمنانه بـه پـدر و مـادرش بنگـرد ،خداونـد نمـازش را از او
نمیپذیرد؛ حتی اگر آن دو ظلم و ستمی به او کرده باشند (کلینی)111/0 :1121 ،

نیز پیامبر خدا

(شعیری ،بیتا)31 :؛ هرچه میخواهی بکن که تو را نمیآمرزم.
ُ
 2ـ  2ـ  2ـ  .13عجب و خودپسندی

ُعجب حالتی را در انسان ایجاد مینماید که گمان میکند همۀ شرایط و عوامل در اختیـار او و بـه
نفر اوست و خود را تنها مؤثر اعمال خویش میداند لذا اعمالش در نظرش زیبا جلوه مـیکنـد ،از
خود راضی میشود و خدا را فراموش میکند و بر بنـدگان خـدا منـت مینهـد .قـرآن کـریم بـرای

موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات

َ َ ِّ َ َ ْ َ
ْ
فرمود به عـاق خطـاب میشـودْ « :اع َمـل َمـا ِش ْـئت ف ِـإنی ال غ ِف ُـر لـک»

نجات انسان از این آفت بزرگ ،در آیات متفاوت به ایـن صـفت پرداختـه و بـا اشـاره بـه چگـونگی
َ َ
أ ُأ َ
ُ
أ أ ُ َ َّ َ َ أ َ
من نطْمة
آفرینش انسان و امثال آن او را از عجب بر حذر مـیدارد :أ َول أْ َي َُ اْلن َسا أنا خلقناهُ م
َ َ

ِ

َ

ِ

ٍ

ف ِِذا ُه َو خ ِصيْ ُم ِبين (یس.)11 :
عجب و خودبزرگبینی که از حب نفس نشأت میگیرد ،باعث میشـود آدمـی اعمـال خـود را
درست و بیعیب تلقی کند و آن را بزرگ شمارد و به آن ببالد.
امام علی

در فرازی از عهدنامۀ خود به مالک اشتر ،او را از داشتن صفت خودپسندی ،بـر

حذر داشتند و فرمودند:

َ َّ َ
ِّ َ َ
َ أ أ َ َ َأ
أ أ
أ
اب ِبنْ ِسک َو الرقة ِب َما أيع ِج ُبک ِمن َها َو ُح َل ِاْلط َُ ِاا ف ِِ ذ ِلک ِم أن
َو ِإياک و ِاْلعج
َ
َّ َ
من إ أح َسمما أال ُم أُسممن َ
ميطا فممى َن أْسممه ل أيم َُم َمق َممما يکممو ُ مم أ
أ أو َثممق ُفم َ
ين
م
الش
ص
مُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
(نهجالبِغه 000 :م )001؛
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خویشتن را از خودپسندی بر کنار دار و نسبت بـه نقـا ّ
قـوت خـویش ،خـودبین مبـاش،
ّ
مبادا تملق را دوست بـداری؛ زیـرا کـه آن مطمئنتـرین فرصـت بـرای شـیطان اسـت تـا
نیکوکاری نیکان را محو و نابود سازد.
 2ـ  2ـ  2ـ  .14غیبت

در روایات مکرر اشارهشده که وضو ،نماز و روزۀ شخص غیبت کننده باطل است؛ البته مقصـود از
باطل بودن در اینجا بطالن فقهی نیست بلکه منظور ،خالی بـودن ایـن رفتـار از اثـری اسـت کـه
اعمال صال و رفتار شایسته باید روی فرد بگذارد .غیبت مانر پذیرش اعمـال نیـک انسـان اسـت

دورۀ  ۴ـ شماره  9ـ بهار و تابستان 939۵

َ أ َ َ ُ أ ً َ أ ُ أ َ ً َ أ أ َ َّ
الل ُه َت َع َالى َص َمِ َت ُه َو َج ص َ
ميام ُه
فرمود« :م ِن اغتاب مس ِلما أو مس ِلمة لْ يقبل
چنانکه پیامبر
ِ
ِ
َ
َ أ َ َ أ ً َّ
أ َ ُ َ
اح ُب ُه» (مجلسی)053 /10 :1121 ،؛ هرکس از مرد یا زن مسلمانی
أر ب ِعين يوما ِإج آ يت ُِْ له ص ِ

غیبت کند خداوند متعال نماز و روزۀ او را تا چهل شبانهروز نمیپذیرد؛ مگر آنکـه شـخص غیبـت

شده از آن فرد بگذرد.
همچنین امام صادق

َ َأ ُ
أ َ
أ َُ َأ ُ أ َ َ َ
کما تأ کل َّالن ُار ال َُطل» (منسوب
ات
ن
فرمود« :ال ِتيبة تأ کل الُس ِ

به جعفربن محمد)025 :1122 ،؛ غیبت ،حسنات و کارهای نیک را نابود میسازد چناناه آتـش
هیزم را نابود میسازد.
بنا بر این غیبت مانر قبولی اعمال و سبب از بـین رفـتن و تبـاه شـدن اعمـال نیـک انسـان و
انتقال نیکی شخص غیبت کننده به غیبت شونده میشود و اجـر و پاداشـی بـر اعمـالش مترتـب
نخواهد بود.
 2ـ  2ـ  2ـ  .15فرورفتن در زشتیها

یکی از تأمل برانگیزترین آیات مورد بحث در موضـوع حـبط اعمـال ،فـرورفتن در زشـتیهاسـت.
چنانکه خداوند فرمود:
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َ َ
َک َّالَ َين م أن َق أبل ُک أْ َک ُانوا َأ َا َّد م أن ُک أْ ُق َّو ًٌ َو َأ أک َر َُ َأ أم َو ًاج َو َأ أ َوج ًاا َف أ
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فاستمتعتْ ِبخِ ِقکْ کما استمتع ال َِين ِمن قمب ِلکْ ِب
خِ ِق ِهمْ وخيمتْ کال ِ
ُ
َ
َ ُ ُ
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َ
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ُّ
ُ َ
المد أن َيا َواآلأخ َمٌُ َوأولامك ُه ُ
اىوا أ َولا َك َحب َط أت أ أع َم ُال ُه أ
اسمُو
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مْ
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ف
ْ
خ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(توبه.)79 :

نکتۀ قابل ذکر در این آیه ،تعمیم مصادیق متعدد خسران در قرآن برای انسان است .خسـران
در دنیا و آخرت برای منافقینی که به دلیل مشغولیت به زن و فرزند و اموال و دنیاپرستی در بدیها
فرورفتهانـد و موجـب بیثمـر شـدن اعمـال خـود در هـر دو جهـان شـدهاند (طباطبـایی:1111 ،
.)111/1
 2ـ  2ـ  2ـ  .16قطع رابطه با برادر دینی

پیامبر اکرم

به ابوذر در پرهیز از قطر رابطه با برادر دینی توصیه نمودند« :ای ابوذر از دوری

و قطر رابطه با برادر دینی بپرهیـز ،چراکـه عمـل اینگونـه اشـخاص پذیرفتـه نیسـت» (طوسـی،
.)513 :1111
کسی که به دیگری کمک میکند و بر سر او منت میگذارد ،ثواب این کار خیرش از بین مـیرود.
َ

ُ ُ

َّ

َ

أ َ

کْ به ر
از اینرو قرآن کریم میفرماید :يا أ َيها الَ َين َآم ُنوا ج ت أبطلوا َصدقات أ
المن َو اْلذى (بقـره:
ِ
ِ
ِ

.)031

این آیۀ شریفه داللت بر این دارد کـه منـت و آزار ،صـدقه را حـبط مـیکنـد و بیاثـر میسـازد
(طباطبایی .)131 /0 :1111 ،امام علی

نیز در عهدنامۀ مالک اشتر چنین فرموده است:

موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات

 2ـ  2ـ  2ـ  .17منت نهادن

از منت گذاشتن برای احسانی که بـر ّ
رعیـت خـود کـردهای ،بپرهیـز؛ چراکـه بهدرسـتی،
منت نهادن ،احسان را باطل میکند و بیارزش میسازد (نهجالبالغه.)111 ،

 2ـ  2ـ  2ـ  .18نگاه به نامحرم

ُ
در قرآن کریم غض بصر و چشمپوشی از نگاه به نامحرم را به زن و مرد توصیه کـرده اسـت «قمل
ين ُيت ُّيوا م أن َأ أب َصاره أْ* َو ُق أل ل أل ُم أؤمنات أيت ُي أي َن م أن َأ أ
ِّل أل ُم أؤمن َ
صار ِهن» (نـور 12:ـ  .)11نگـاه
ب
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ

حرام عالوه بر اینکه سبب انجام گناه و انحرافات جنسی و فسادهای مختلـف میشـود ،موجـب

حبط اعمال انسان هم میگردد .چنانکه پیامبر

فرمود:

خشم و غضب خداوند ،بسیار سخت و گران است بر آن زن شـوهرداری کـه بـه نـامحرم
چشم دوزد و به او خیره شود .در این صورت خداوند همۀ اعمال نیک او را ـ کـه تـاکنون
انجام داده است ـ نابود میکند (دیلمی.)113 :1123 ،
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بنا بر این یکی از پیامدهای نگاه به نامحرم از بین رفتن تمام کارهای نیک است.
نتیجه

برخی از اعمال بد ،اعمال نیک انسان را بیاثر میکند و مانر قبولی آن میشود .از آیات و روایـات
چنین استفاده میشود که عواملی که مانر پذیرش اعمال میشوند به دو دسته تقسیم میشـوند:
اعتقادی و رفتاری .موانر رفتاری نیز به موانر رفتاری عام و خاص قابل تقسـیم اسـت کـه در ایـن
مقاله به شناسایی آنها از نصوص قرآنی و روایی پرداخته شده است.
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پینوشت:

َ َّ َّ َ َ
َ
ْ َ
َ ْ َ
ُ ُ ْ َ
 .1امام صادق ُ « :عقوق ال َو ِالد ْی ِن ِم َن الک َبا ِئ ِر ِْلن الل َه ت َعالی َج َعل ال َعاق َع ِص ًّیا ...ش ِق ًّیا»؛ علـل
الشرائر ،محمـد بـن علـی ،ابـن بابویـه ،چـاپ اول ،کتـاب فروشـی داوری ،قـم03۵۵ ،ش ،ج،2
ص.۴19

کتابنامه
 .1ق ن ک یم ،ترجمه :محمدمهدی فوالدوند و سید جاللالدین مجتبوی؛
 .0نهجالبالغه (للصبحی صال ) ،شریف الرضی ،محمد بن حسـین1111( .ق) .قـم :هجـرت،
چاپ اول؛
 .1ابن بابویه ،محمد بن علی1113( .ق) .التوکرد ،قم :ایران ،چاپ اول؛
1123( ._____ .1ق) .ثواب األعمال و عقاب األعمال ،قم :دار الشریف الرضی للنشر ،چـاپ
1111( ._____ .5ق) .من ال یحض الفقره  ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،قم :دفتـر انتشـارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،چاپ دوم؛
 .3ابن عطیه اندلسی ،عبد الحق بن غالب تحقیق1100( .ق) .المح ر الوجرز فی تفسر الکتاب
العزیز ،تحقیق :عبدالسالم عبد الشافی محمد ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،چاپ اول؛
 .1ابن منظور محمد بن مکرم1111( .ق) .لسیان العی ب ،تحقیـق :جمـال الـدین میردامـادی،

موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات

دوم؛

بیروت :دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیر ـ دار صادر ،چاپ سوم؛
 .3ابنبابویه ،محمد بن علـی1130( .ش) .الخصیال ،تحقیـق :علیاکبـر غفـاری ،قـم :جامعـه
مدرسین،چاپ اول؛
1113( ._____ .1ش) .األمالی ،تهران :کتابای ،چاپ ششم؛
 .12احمد بن فارس1121( .ق) .معجم مقایرل اللغه ،تحقیق :عبدالسالم محمد هارون ،قم:
مکتب االعالم االسالمی ،چاپ اول؛
 .11امام یازدهم علیهالسالم حسن بن علی1121( .ق) .التفسر المنسوب إلی اإلمیا الحسین
العسک

علرهالسال  ،تحقیق :مدرسـه امـام مهـدی(عج) ،قـم :مدرسـة اإلمـام المهـدی

عجل الله تعالی فرجه الشریف ،چاپ اول؛
 .10بحرانی ،میثم بن علی1131( .ق) .شی
چاپ اول؛

ُ
نهجالبالغیه ،تهـران :منشـورات مؤسسـه نصـر،
18

 .11حلی ،احمد بن محمد بن فهد1121( .ق) .عدة الداعی و نجیا السیاعی ،تحقیـق :احمـد
موحدی قمی ،دار الکتب االسالمی ،چاپ اول؛
 .11دیلمی ،حسن بن محمد1123( .ق) .أعال الدین فی صفات المؤمنرن ،تحقیـق :مؤسسـة
آل البیت علیهمالسالم ،قم :مؤسسة آل البیت علیهمالسالم ،چاپ اول؛
 .15راغب اصفهانی ،حسین بن محمـد1110( .ق) .مفی ات الفیا القی ن ،تحقیـق صـفوان:
عدنان داوودی ،بیروت ـ دمشق :دار القلم ـ دار الشامیه ،چاپ اول؛
ّ
 .13رضوی ،محمد امین1152( .ش) .تجسم عمل ییا تبیدل نری و بیه میا  ،تهـران :چاپخانـه
آفتاب ،چاپ اول؛
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 .11زمخشری ،محمود1121( .ق) .الکشاف عن کقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دار الکتـاب
العربی ،چاپ سوم؛
 .13سبحانی ،جعفر1131( .ش) .منشور جاوید ،قم :دارالقرآن کریم ،چاپ اول؛
 .11شعیری ،محمد بن محمد( .بیتا) .جامع األخبار ،نجف :مطبعة حیدریة ،چاپ اول؛
 .02شهید ثانی ،زین الدین بن علـی1121( .ق) .منری الم یید ،تحقیـق :رضـا مختـاری ،قـم:
مکتب اإلعالم اإلسالمی ،چاپ اول؛
 .01شیخ مفید ،محمد نعمان( .بیتا) .الحکایات ،بیجا؛
 .00صــدر حــاج ســید جــوادی ،احمــد و دیگــران1111( .ش) .ایی المعییارف تشییرع ،تهــران:
انتشارات حکمت ،چاپ اول؛
 .01طباطبایی ،محمد حسـین1111( .ق) .المریزان فیی تفسیر القی ن ،قـم :دفتـر انتشـارات
اسالمی جامعهی مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم؛
 .01طبرسی ،علی بن حسـن1111( .ش) .مشیکاة األنیوار فیی غی ر األخبیار ،نجـف :المکتبـة
الحیدریة ،چاپ دوم؛
 .05طبرسی ،فضل بن حسن( .بیتا) .مجمع البران فی تفسیر القی ن ،تحقیـق :محمـد جـواد
بالغی ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوم؛
 .03طریحی ،فخرالدین بـن محمـد 1115( .ش) .مجمیع البحی ین ،تحقیـق :احمـد حسـینی
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اشکوری ،تهران :مرتضوی ،چاپ سوم؛

 .01طوسی ،محمد بن الحسن1111( .ق) .األمالی ،تحقیق :مؤسسة البعثة ،قم :دار الثقافـة،
چاپ اول؛
 .03طوسی ،محمد بن حسن( .بیتا) .التبران فی تفسر القی ن ،تحقیـق :احمـد قصـیرعاملی،
بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ اول؛
 .01طیب ،عبدالحسین1113( .ش)  .اطرب البران فی تفسر الق ن ،تهران :انتشارات اسالم،
چاپ دوم؛
 .12عاملی ،علی بـن حسـین1111( .ق) .الیوجرز فیی تفسیر القی ن العزییز ،تحقیـق :مالـک
محمودی ،قم :دار القرآن الکریم ،چاپ اول؛
 .11علم الهدی ،شـریف مرتضـی1111( .ق) .الیخخر ة فیی علیم کیال  ،تحقیـق :سـید احمـد
 .10عیاشــی ،محمــد بــن مســعود1132( .ق) .تفسییر العراشییی ،تحقیــق :ســید هاشــم رســولی
محالتی ،تهران :چاپخانه علمیه ،چاپ اول؛
 .11فخر رازی ،محمد بن عمر1102( .ق) .مفاترح الغریب ،بیـروت :دار احیـاء التـراث العربـی،
چاپ سوم؛
 .11قرشی بنایی ،علی اکبر1110( .ق) .قاموس ق ن ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چاپ ششم؛

موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات

حسینی ،قم :مؤسسۀ نشر اسالمی؛

 .15کلینی ،محمد بن یعقوب1121( .ق) .الکافی ،تحقیق :علیاکبر غفاری و محمد آخوندی،
تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ چهارم؛
 .13مجلسی ،محمدباقر1121( .ق) .بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،چاپ دوم؛
 .11مصطفوی ،حسن1133( .ش) .التحقرق فی کلمات الق ن الک یم ،تهران :وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،چاپ اول؛
 .13مطهری ،مرتضی1151( .ش) .عدل الهی ،قم ،انتشارات صدرا ،چاپ دهم؛
 .11مکارم شیرازی ،ناصر1111( .ش) .تفسر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ اول؛
 .12منسوب به جعفر بن محمد ،امام ششم علیهالسالم1122( .ق) .مصبا الش یع  ،بیـروت:
اعلمی ،چاپ اول؛
 .11هاشمی خویی ،میرزا حبیب الله1122( .ق) .منهاا الب اع فی ش
 /مصح  :ابراهیم میانجی ،تهران :مکتبة اإلسالمیة ،چاپ چهارم.

نهج البالغ  ،محقـق
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