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 . مقدمه 1

ترین مسائل در راستای تفسیر قرآن مسأله شناخت معنای مفاهیم قرآنی استت. یکی از مهم

شتود. پیشتینه علتم شناستی محستوب میهای علم زبانمعناشناسی واژگان یکی از شاخه

هتایی بتا موعتور بریتب گردد. تدوین فرهنتگمعناشناسی به قرون ابتدایی اسالم باز می

های نخستین در این زمینه استت مجاز القرآن، وجوه و نظائر قرآن از جمله پژوهش القرآن،

پردازد. معتاجم واژگتانی که به طور خاص به بررسی برخی از واژگان این کتاب شریف می

همچون مقاییس اللغه ابن فارس، بحرالمحیط، مفردات رابب از دیگر تحقیقاتی است که بتا 

 به تبیین مفاهیم قرآنی پرداخته است. رویکرد بررسی تمام واژگان، 

شناسی نوین همچون معناشناسی گام مؤثری های زباناندیشمندان معاصر با ارائه روش

و در واقع دانش معناشناسی، پیدایش معنا و سیر پیشرفت  اند.در کشف معانی قرآن برداشته

ای از معتانی و شتبکهدگرگونی آن و استخراج روابط معنایی بین مفاهیم مختلف را شناستایی 

پردازد. ایزوتسو از ابدار کنندگان این نور از معناشناسی است. وی در تجزیته مرتبط با هم می

کند. منظور از معناشناسی و تحلیل مفاهیم قرآنی از دو روش همزمانی و در زمانی استفاده می

زمانی  ناشناسی درهمزمانی بررسی معانی اولیه واژه و سیر تطور آن در سیر تاریخی است. مع

 . نشین و مترادف و متضاد آن استهای همدر بافت متنی و در ارتباط با واژه

یکی از مفاهیم مهم قرآن کریم، مفهوم حبط اعمال است که در تعیین سرنوشت انستان 

 تاثیر به سزایی دارد.

بکه گیری از روش ایزوتسو، به تبیتین شتتحلیلی و با بهره-این مقاله به شیوه توصیفی

 پردازد.معنایی احباط و نسبت آن با مفهوم مخالف خود یعنی تکفیر می

 . پیشینه موضوع1-1

علمای علم کالم و تفسیر در تألیفات خود به صورت پراکنتده بته مستأله حتبط اعمتال و 

اند. در حوزه معناشناسی نوین، در ایتن موعتور دو مقالته محققانته بته عوامل آن پرداخته
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توسط دکترمهدی مطیتع و ستوده « معناشناسی مفهوم حبط در قرآن»: نگارش درآمده است

اسعدی تدوین شده و بر اساس روابتط بینتامتنی بته ایتن موعتور پرداختته استت. مقالته 

نوشتته رقیته « معناشناسی احباط در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشتینی و جانشتینی»

بر روابط همنشینی و جانشینی به تبیین  زاده سعی کرده با تأکیدرعایی و دکتر فتحیه فتاحی

های آن بپردازد. نویسندگان مقاله پتیش رو در صتدد بررستی شتبکه مفهوم احباط و مؤلفه

معنایی احباط و کشف ارتباط احباط و تکفیر در حوزه تقابل معنایی در نظام معنایی قترآن 

 کریم هستند. 

 . معنای اساسي ماده احباط2

گوید: نماید. ازهری میتعیین معنای اساسی واژه کمک شایانی می سیر تطور واژه احباط به

« حبط با نقطه به صورت تخبط، همان اعطراب است، پس معنای این ماده اعطراب است.»

 (214 ، ص10ج، 1421)ازهری، 

کنتد احباط از ریشه حبط است. واژه حبط یک ریشه دارد دارد که داللت بر بطالن می

؛ 129، ص 2ج: 1404ی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. )ابن فارس، و در سایر منابع لغو

 ( 240، ص4، ج1375؛ طریحی، 1118، 3، ج1376جوهری، 

اصل حبط، یعنى پرخورى حیتوان از گیتاه خشتک و »رابب در مفردات آورده است: 

حَبِطَ یعنتى »گوید: باد کردن شکم او. وی پس از مشخص کردن معنای اصلی، در ادامه می

 ؛(21/بقره) «َأع ماُلههمْ َْحِبَطتْ »از بین رفت و تباه شد، همانگونه که خداى تعالى فرمود: 

اعمالی که صرفا دنیائى است و در قیامت سودى به حال انسان ندارد و نیازى را  -اوّل

ْ ااِِْى»کنتد: آورد، خداوند در این آیه به معنتای فتوق اشتاره میبرنمى ِِ دَْوْقَد ُهد مِْْ ْْداَْعِم  ٍ َْعَمد ن 

َْا ثه رم ُ ااههَْهباًءْ  کنیم؛پیشتر از کارهاشان همه را پراکنده مى( 23/فرقان)« َفَجَع

 اند؛بیهوده شدن کارهاى اخروى که به قصد و نیت الهی و وجهه خدایى انجام نداده -دوّم
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ها و سیّئاتى نیز انجام شده و ایتن اى که در کنارش زشتیکارها و اعمال صالحه -سوّم

مان چیزى است که در سبک شدن میزان اعمال در این آیته بته آنهتا اشتاره شتده استت ه

ْ داَه مْ» .(445ص، 1 ج، 1374)رابب اصفهانی،  دا ُِْ َهومْأََد َّهَاداهم  ِاد ََ َْ ميُِاهدفهْفَلهوكَِدَلْمكتدِ َُنْ ْ َََّتدت  ْ َْدن  َوْ

 .(9/اعراف) «ِِبايتِااَُْظ ُِمه نَْ

است که حبط به معنای نفخ شکم از خوردن شبدر در لسان العرب و تاج العروس آمده 

روی کند که در شکم او فاسد شود و ایجاد است، یعنی حیوان به قدری در خوردن آن زیاده

نفخ کند و خارج نشود تا بکشد. همانطور که در حدیثی از پیامبر اکرم )ص( ذکر شتده کته 

ْ  هد»فرمودند:  َْداَُْد ْمكَتبِيعهْ روید یا بته ختاطر همانا آنچه که در بهار می «َحَبطداًَْأوُْهُِدمْ ٍْْهوِِْنتِْمتاُْدها ِبته

ق، 1414؛ ابتن منظتور، 214، ص1ق، ج 1414کند. )زبیدی، کشد یا ایجاد درد مینفخ می

 ( 270، ص7ج

اصل این ماده به معنای سقوط همراه با محو است و بطالن در »مصطفوی معتقد است: 

ای چیزی است که نتیجه ندارد. فساد به معنای هر چیزی مقابل حق است. هدر رفتن، به معن

رود بته به کار می« عن»است که فاقد شرایط صحت باشد. زمانیکه واژه حبط با حرف جر 

ُهد نَْ»معنای سقوط و محو است؛  ْ داَه مَُْدع َم َْعدا اهم ْْدا ََ ََ ه مََْلَدِب َْأش  ( بنابراین حقیقتت 88/)انعام« َوَْك  

ساقط شدن و محو شدن است و تفسیر آن به بطالن، ستقوط، هتدر و معنای این ماده همان 

 (  158، ص2، ج1360)مصطفوی،  «بیر آن سزاوار نیست.

با توجه به اینکه اکثر لغویون معنای ریشه حبط را آنچنان که رابب تعریتف کترده بته 

اقع دانند، که در ومعنای پرخورى حیوان از گیاه خشک و باد کردن شکم او تا حد مرگ می

است. « حبط»ترین معنای ماده به معنای فساد است، از میان معانی مختلف ظاهراً این اصلی

شاهد مدعا این است که در عصر جاهلیت مردی به نام حارث که به واستطه اینکته صتم  

لقتب « حتبط»بسیار خورده، به سبب فساد آن در بطن، دچار نفخ شکم شده بود، بته نتام 

، 1421؛ ازهتری، 202ص، 1378درید،  ابننامیدند. )و را حبطات میگرفته بود و فرزندان ا

 (230، ص4ج
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 . حوزه معنایي واژه احباط در قرآن کریم3

استخراج حوزه معنایی در معناشناسی واژگتانی از ابتداعات ایزوتستو استت کته ختود از 

یی است ای از واحدهای معنافردینان دوسوسور تأثیر پذیرفته است. حوزه معنایی، مجموعه

بنتدی اند و اشتراک در یک شترط الزم ستبب طبقتهکه در یک وجه مشترک گرد هم آمده

شود. بنابراین طبق این نظر برای فهم یک کلمته، واحدهای معنایی در یک حوزه معنایی می

، 1379باید مجموعه کلمات مرتبط بتا آن از حیتم معنتایی هتم فهمیتده شتود. )صتفوی، 

 ها را در یک بافت واژگانی بررسی کرد. معانی واژگان باید آن( بنابراین برای فهم 190ص

 . جانشین معنایی واژه احباط3-1

ْبرای واژه احباط، چهار واژه مترادف معرفی شده است:  ََ دَب َِ ْأَك  َد ]حبط[: َأح  ٍَ ْأَتد َُدَ، َْأف َاد . أَب طَد

بته صتورت « بطل»( در قرآن کریم از میان این مترادفات تنها واژه 4ق، ص1414)صینی، 

ِْهْ انََْْْْنْ »جانشین معنایی به کار رفته است.  َُ َيدا َُْْه َ ياْمَل  ِن َاَ اداْوَْْمكد ْفياداْههدمْ ْوَْْفياداَْأع مداَُلهمْ ِِْكَدي ِامْ َْدهدَ   ُِْْي

ََ ِِْْفَُْْلهمْ ْكَي سَْْمكت ُنَْْأهوكَِلَُْْدهب َخاه نَْْال َِ ََْْوَْْمكاتارْهِِْالْتْمْل  ُه نَْْ اَه مْْْاٍْْ ابطِْْوَْْفيااَْصَاعه مْْاَْحِب -15/)هود «َُدع َم

16 ) 

 آن باشد، تنهتا که طور هر آدمى عمل»فرماید: عالمه طباطبایی )ره( در تفسیر آیه می

 دنیتوى اىنتیجته منظتورش اگر دهد.مى او به است عمل آن از آدمى منظور که را اىنتیجه

جاه،  و جمال و مال ند، ازکمى اصالح را او زندگى دنیاى شؤون از شانى که اىباشد، نتیجه

شتده،  انجتام منظور این به که عملى دهد، ومى را نتیجه آن وععش، عملش شدن بهتر یا و

 بته نتتایج آن نداشته، تتا را نتایج آن آن، قصد فاعل آورد، زیرانمى به بار را أخروى نتایج

 واقتع آخرت طریق در که دارد صالحیت و است ممکن عملى اینکه صرف بیاید. و دستش

 خوشنودى نیت به اگر دهد ونمى نتیجه را آن نعیم و آخرت رستگارى و نیست شود، کافى

 بعد جهت همین به .شودنمى درجات بلندى و اخروى پاداش و اجر نشود، باعم انجام خدا
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ََ ِِْْفَُْْلهدمْ ْكَدي سَْْمكتدِ ُنَْْأهوكَِدلَْ»: فرموده بحم مورد جمله از د َِ َََْحدْوَْْمكاتدارْهِِْالتْْمْل  ٍْ ْوَِْْفياداَْصدَاعه مْْداِْب ْْْداْابِطد

ُهد نَْْ داَه م  را آن دیگتر، قترآن جتاى در جهت همین به و دارد واقعیتى چنین آخرت دار« َُدع َم

ََْْلَْ ْأَْ»: فرمایدمى نامیده «نابودى و هالکت خانه: البوار دار» كه مْمكتِ ُنََِِْْىْْتَد ِت َمًْْْمّللتَِِْْع َمتََْْب َْأَحُند مْوَْْ هَّ 

َهاَْجَاداتمَْْمك َب مرِْْدمرََْْْاهمْ قَد ْ    َُ د ََْ»جمله  دو از یک هر که شودمى روشن بیان این با «.َُص  َْصدَاعه مْْداَْحدِب

ٍْ ْوَْ»، و «ِفياا ُه نَْْ اَه مْْْاْابِط ََ ِِْْفَُْْلهدمْ ْكَدي سَْْمكتدِ ُنَْْأهوكَِدلَْ» جملته بیانگر و مفسر نوعى به «َُدع َم د َِ ِِْالتْْمْل 

 (260، ص10، ج1374)طباطبایی،  «.باشندمى «مكاتارْه

ِِْنْت»انتد؛ در سوره محمد )ص( نیز این دو واژه در معنای هم و در کنار هم قرار گرفتته
َهومْْمكتددِ ُنَْ ومْوََْْ ََّدد ِن ٍَِْْعددنْ َْصدد ددنْ ْمكَتسهدد  ََْْشدداقن مْوَْْمّللتَِْْسددِبي ِِِْْْ دد َْْْدداْبَدع  ّت َنومْكَددنْ ْمُل هددِ َُْلهددمْهْتَدبَدد َْهًْا ْوََْشددي َْمّللتََُْْضهدد ِب َْسدديهب 

َْاه مْمكتِ ُنَْْأَُدنَااَْأع ماَُلهم  ْاي ُهد مْالْوَْْمكَتسهد  ََْْأِطيعه مْوَْْمّللتََْْأِطيعه مْآ ُهمْ ْتدهب ِط ( در این آیه 33-32/)محمد «َأع مداَك

کفر، صد از راه خدا و مقابله با رسول )ص( موجب حبط است در مقابل اطاعت از ختدا و 

 کند.مال ممانعت میرسول )ص( از ابطال اع

برخی از گناهتان ماننتد کفتر، ستد از »نویسد: عالمه همچنین )ره( در رابطه با آیه می

 دو میان مقابله شود، چونمى حسنات از بعضى حبط باعم اهلل و مقابله با رسول )ص(سبیل

 بتا مشتاقه از نهتى معنتاى بته و مقابتل در رستول از اطاعتت به امر که کندمى اقتضا آیه

)طباطبتایی،  «.باشتد اول آیته در حتبط دوم، معنتاى آیه در ابطال نیز بوده و رت)ص(حض

 (258 ، ص2، ج1374

شود. از امام صتادق )ر( از پتدربزرگوارش نقتل در روایات نیز این جانشینی دیده می

َدَْأنَْ» شده که فرمودند: ّت داَ ِِْ َْ ًَدِمًْفَد ٍَِْفيَمداْمكاتَجدا هْ دَِ ْص( ْسه َداِدعه مْمّللتََْرسهد َ ْمّللِت ْاَلْخه ُهم ْْاْمكاتَجدا هِْفَْأن  َع َِ د فَدَيخ 
ٍَْكَدفهْوَْ ِْيد َْف َه عه َُْش  َِعهَْك   ميَاَنَْوََْدَّ َافهَُْي  ا فهْمْل ِ ع فهَْوَُْي َُع ِْْ َِ َادِِعْمّللتََُْي  ُْيه َْن  ََههْمّللتْهْْفَِإَتفهْ َْد َداَْأ ٍهُِْ َْقَداَ َُْدع َمد َدادِعهْمّللت َ ي دَ،ُْيه

َع َُْددثهْت  ِ ََمِئَيُْه ِِْنتْمك مه ْاِبّللِت َ ِابه مْمكَِ اَيَءْفَِإَتفهِْشَ ك  ََْوْمج  ْه مْمّللت َههْفَاتدت ًَْي  ْبِِفْ ِه َُِ ْاَيُْْه ْاَيْفَداِجَه َه َْ داِف َداء ْاَي  َ َِِْأ ِِْأَِر بَدَعد َْد َِْيا َمْمك    
َهك دد ٍََْأج  ُهددَلَْوَْبطَدد َْعَم ََ َْحددِب َه اِسدد ََ ، 1، ج1380؛ عیاشتتی، 581، ص1376بابویتته، )ابتتن  «.ًَدداِدرهْاَيْ

(، امام)ر( در این حدیم، خدعه با خداوند را معادل شترک دانستته و آن را عامتل 283ص

 شمارد. حبط و بطالن عمل مرتکب آن می
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 . همنشین معنایی واژه احباط3-2

ایزوتسو در روش معناشناسی خود به معنای همزمانی و در نظر گرفتن بافت آیتات توجته 

ای کرده است. از این رو برای شناسایی معنای واژه احباط به بررستی آیتات مربوطته ویژه

مورد است. دوازده متورد همتراه  16شود. تعداد کاربردهای واژه حبط در قرآن پرداخته می

َْکاَه مْ» ُهد نَُْْا است. بنابراین متعلق حتبط در قترآن اعمتال « ْاَصدَاعه م»و در یک آیه همراه « عَم

اعمتال  ثتواب آثتار محتو یعنی اعمال است. در کاربرد قرآنی از نظر مفسران إحباط انسان

َ ياِْفَْْأع مداُلههمْ َْحِبطَدتْ ْأهوكَِدلَْ»پتذیرد؛ سابق که البته با شرایط و عوامل خاصی صتورت متی ِن ْوَْْمكد

ِْ ََ َِ اِسَهونَْْههمْهْأهوكَِلَْْوَْْمْل   (69/توبه)« مْل 

 . عوامل حبط اعمال3-2-1

با دو گروه از واژگان همنشین است: گروه اول، عواملی که موجتب حتبط عمتل  واژه حبط

شود؛ گروه دوم، آثار حبط عمل. نخست به تبیین دسته اول یعنی عوامل متوثر در حتبط می

 پردازیم: عمل می

 نفاقالف( 

َِْ»های واژه حبط، نفاق است؛ یکی از همنشین َّْْمّللتْهَْوَع ُهَّتارَْْوَْْمك مهااِفْاتِْْوَْْمك مهااِفْ َْجَااتمَْْانرَْْمك 
ُنَْ بهاهمْ ِْهيَْْفيااَْاكِِ ُهمْ ِْْنْ َْ اكت ُنَْْْْهْيمْ َْع مبْ َُْلهمْ ْوَْْمّللتْهَْكَعَااهمْهْوََْْحا  ِْتْ اَه مْْقَدب ُِ ُهمْ َْأَش ا  ََْْوَْْقده ت ًِْْْ َث ْ  مالًَْْأ   ْوََْْأ
َ عه مَْأو الدمًْ َ م  َ ع  همْ ِْبَالِقِامْ ْفَاس  َ م  َ عََْْ َماُْْهمْ ِبَالقِْْفَاس  َ م  ُهمْ ِْْنْ ْمكت ُنَْْمس  ْأهوكَِلََْْاضه مَْ اكت يَْْهض  همْ ْوَِْْبَالِقِامْ ْقَدب ُِ

َ ياِْفَْْأع ماُلههمْ َْحِبَطتْ  ِن ََ ِْْوَْْمك َِ اِسَهونَْْههمْهْأهوكَِلَْْوَْْمْل  چهره،  دو زنان و ( مردان69-67/)توبه «مْل 

 هاىدست دارند، ومى باز پسندیده کار از و ددارنوامى ناپسند کار به. یکدیگرند[ همانند]

 در. کرد فراموششان[ هم خدا] کردند، پس فراموش را خدا. بندندمى فرو[ انفاق از] را خود

 را جهنّم کافران، آتش و چهره دو زنانِ و مردان به خدا. فاسقند که منافقانند حقیقت، این

 کرده لعنتشان خدا است، و کافى ایشان براى[ آتش] آن. اندجاودانه آن در. است داده وعده

 شما از پیش که است کسانى چون[ منافقان شما حال. ]است پایدار عذابى آنان براى و
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 خویش نصیب بودند، پس، از بیشتر فرزندان و اموال داراى و نیرومندتر شما از آنان: بودند

 آنان که گونه همان شدید ربرخوردا خود نصیب از[ هم] شما شدند، و برخوردار[ دنیا در]

 رفتید فرو[ باطل در] شما شدند، و برخوردار خویش نصیب از بودند شما از پیش که

 همان آنان و رفت هَدَر به آخرت و دنیا در اعمالشان آنان. رفتند فرو آنان که گونههمان

 .زیانکارانند

شخصتیت  استت کته از عتعف بتاطن با ظاهر بودن مخالف و رویى دو به معنى نفاق

 (303، ص1، ج1378گیرد. )طیب، نشأت می

نفاق دو گونه است: نفتاق تکتذیب و نفتاق عمتل. »گوید: ابن عربی در اقسام نفاق می

نفاق تکذیب در زمان امام علی )ر( و در مسأله خالفت صتورت گرفتته و منحصتر در آن 

 ( 987، ص2تا، ج)ابن عربی، بی« دوره است و نفاق عمل تا آخر دنیا ادامه دارد.

 در اول نفتاق قسم»دیگر معرفی شده است:  در تفسیر اطیب البیان، اقسام نفاق به گونه

 اسالم اظهار ظاهر در باشد، ولى منحرف و طبیعى و مشرک و کافر باطن در اینکه عقیده، به

 نماید. قسم تشیّع اظهار باشد، ولى عاللت و بدعت اهل و باطله فرق جزو یا و کند ایمان و

 نمایش چنین ظاهر در نباشد، ولى حمیده به اخالق متخلّق باطنا اخالق، یعنى در : نفاقدوم

 و او متأ بتا او خلتوت اعمال، یعنى در سوم: نفاق است. قسم حمیده اخالق داراى که دهد

 و اعبتد را ختود ظتاهر در و باشد متفاوت او حضور با او بیبت و او آشکاراى با او پنهان

 (304، ص1ج، 1378)طیب، « نباشد چنین حقیقت در ولى ندک معرّفى ناس اتقى

به این نکته اشاره دارد که منافقان اعم از زن و مرد، از « المنافقون و المنافقات»کاربرد 

جمله افرادی هستند که اعمالشان حبط خواهد شد و در این امر تفاوتی میان این دو جنس 

 ود. شوجود ندارد و نفس نفاق موجب حبط اعمال می

بیان کرده، « منافقات»عالمه طباطبایی )ره( در مورد علت اینکه زنان را هم به صورت 

 و برستاند را آنان میان اتحاد کمال و ارتباط شدت که باشد این براى نیست بعید»گوید: می
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 از اىپتاره اینکته بته باشد کرده اشاره نیز جورند، و یک همه نفسانى صفات در که بفهماند

 تواننتدمتى را مهمى هاىرل و منافقین هاىبرنامه اجراء در هستند مؤثرى اعضاى نیز زنان

 (452، ص9، ج1374)طباطبایی، « .کنند بازى فاسد جامعه این در

های منافقان به صورت جامع است، بدون اینکه بین از طرفی آیه درصدد تبیین ویژگی

ان امر به منکتر و نهتی از معتروف، های منافقزن و مرد تفاوتی قائل باشد. از جمله ویژگی

ها در دنیا و آخرت ها موجب حبط اعمال آنممانعت از انفاق، فراموشی خدا که این ویژگی

 ( 67/)توبه» « شود؛ می

ها مملو از مرض است و به سبب این مترض وعتده منافقان افرادی هستند که قلب آن

 کننتد، در ستختیمؤمنان دریت  متی افزاید، هر خیری را ازها میخدا و رسول به برور آن

شوند و پس از اتمام جنگ از حرص بنائم مؤمنتان را بتا زبتان جنگ از ترس بیهوش می

 (.19-12/)احزاب » «رنجانند؛ خود می

 ب( کفر

هتا یکی دیگر از همنشینانی که در قرآن کریم به تعداد بیشتری نسبت به سایر همنشین

استت و « ستتر و پوشتاندن»ژه کفر است. کفر به معنای در کنار مفهوم حبط قرار گرفته، وا

کوشد تا حقیقت را بپوشاند و از نمایتان وجه تسمیه کافر به این نام از آن روست که وی می

( کفر بته صتورت ختاص بته 79، ص10، ج1360گشتن آن جلوگیری نماید. )مصطفوی، 

این واژه در قرآن قترار معنای ناسپاسی کردن در مقابل احسان دیگران است، ولی زمانی که 

گرفت، در کنار واژه کانونی اهلل معنای ناسپاسی در مقابل عنایات الهی را بته ختود گرفتت. 

البته در آیاتی که در اواخر عمر پیامبر اکرم )ص( به ایشان وحتی شتد دیگتر کفتر معنتای 

ت. ناسپاسی نداشت و درمقابل واژه ایمان، معنای جدیدی به نام بیر متؤمن بته ختود گرفت

( در واقع کفر یکی از عوامل اعتقادی حبط و ناشی از ععف 19-18، ص 1361)ایزوتسو، 

 باورهای درونی است.
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کند و ایشان قرآن کریم، ویژگی کافران را کفر به آیات الهی و لقاء پروردگار معرفی می

 نماید که در قیامت هیچ ارزشتی نخواهنتد داشتت؛را مستحق حبط اعمال دانسته، تأکید می

َهومْْمكت ُنَْْأهوكَِلَْ» ائِفِْْوََْْرّبِ ِمْ ِِْبايتَِْْ ََّ يمْهَْفالَْأع ماُلههمْ َْفَبِبَطتْ ْكِْ مََُْْلهمْ َْْه َُِِْْد   َْ ِْيا  بته ( آنتان105/)کهف «َوي انًْْمك 

 در متا و شتد نتاچیز اعمالشتان نیاوردند، پس ایمان او با مالقات به و پروردگارشان آیات

 .نیستیم لقائ منزلتى برایشان قیامت روز

دارنتد، از ختدا رویگتردان کافران افرادی هستند که دیگران را از راه خداوند بتاز متی

َهومْْمكت ُنَِِْْنْت»کنند؛ نافرمانی می هستند و از رسول )ص( ومْوََْْ ََّد ِن ٍَِْْعدنْ َْصد دنْ ْمكَتسهد  ََْْشداقن مْوَْْمّللتَِْْسدبي ِْْ

ِِْ َْْْاْبَدع  ّت َْنَْكنْ ْمُل ِه َُْلهمْهْتَدَب َْهْوََْْشي َاًْْمّللتَْْومَُضه ِب  از و نیاوردند ایمان که ( کسانى32/)محمد «َأع مداَُلهمْ َْسيهب 

 مخالفتت پیتامبر بتا بود شده آشکار برایشان هدایت راه آنکه با و شدند رویگردان خدا راه

 .کرد خواهد نابود را اعمالشان خدا و رسانید نخواهند خدا به زیانى ورزیدند، هیچ

ارند مردم را از دینشان بازدارند که تأثر از ایشان موجب ارتداد و کفتر همچنین سعی د

ُهمْ َُْزمكهد نَْْالْوَْ»شود؛ می ُه ََ داِت ّتُْْْه َهدنو همْ َْحد ُهمْ َْعدنْ َُْدد دَ طاعه مِِْنِْْدُدِا ِِدْ َْْدنْ ْوَْْمس  َ تَد ُهمْ َُْد دا  ْْههد َْْوَْْفَدَيمهدتْ ْدُاِدفَِْْعدنْ ِْْ

َ ياِْفَْْأع ماُلههمْ َْحِبَطتْ ْفَلهوكَِلَْْ اِفَْ  ِن ََ ِْْوَْْمك َِ ِهونَْْفياداْههمْ ْمكاتارَِْْأص بابْهْأهوكَِلَْْوَْْمْل   بتا ( آنها217/)بقره «َاكِد

 ختود دیتن از کته آنهتا شما میان از. بازگردانند دینتان از را شما بتوانند اگر تا جنگندمى شما

 .باشند جهنّم در جاودانه و شده تباه آخرت و دنیا در بمیرند، اعمالشان کافر و بازگردند

َهونَْْمكتد ُنَِِْْنْت» شتود؛کفر موجب سرکشی و قتل پیامبران و آمران به قسط می َّهد  ُ ْمّللتِِِْْبايتَُِْْ

ْ  هُهدد نَْْوَْ ََُّْْد ْ  هُهدد نَْْوََْْحدد  ْ ْبِ َددْي ِْْمكاتِبي ِدد َهونَْْمكتدد ُنََُْْد ْهدد ََِْْيَ  دد ددنَْْاِبك ِْا  َ ههمْ ْمكاتددا ِِْْْ دد َْحِبطَددتْ ْكتدد ُنَْمْأهوكَِددلَْْأَكدديمْ ْبَِعدد مبْ ْفَدَبشِ 

َ ياِْفَْْأع ماُلههمْ  ِن ََ ِْْوَْْمك َِ َُنَِْْْنْ َُْلهمْ ْْاْوَْْمْل   کفتر ختدا آیتات بته که ( کسانى22-21/عمران)آل «انِص

 از را رستانند، آنتانمتى قتتل بته را دادگستران کشند، ومى بناحق را پیامبران ورزند، ومى

 بته آخرت، اعمالشتان[ سراى در] و دنیا[ نای] در که اندکسانى آنان. ده خبر دردناک عذابى

 .نیست یاورى هیچ آنان براى و رفته هدر
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َهومْ ْْمكتدِ ُنَْْوَْ»؛ های کفتار استتاکراه از ما أنزل اهلل از دیگر نشانه ٍْتْوََُْْلهدمْفَدَ ع ًاداَْ ََّد َْأع َمداَُلهمَْأَضد

َِهه مْْأَِهتهمْ ْذِكلَْ ََْْمّللتْهْأََد َز َْْْاَْ  َب  ورزیدنتد، نگونستارى کفر که کسانى ( و9 -8/)محمد «مْ َأع مداَُلْهْفََلح 

 استت کترده نتازل ختدا که را چیزى آنان زیرا. داد باد بر را اعمالشان[ خدا] و باد آنان بر

 .کرد نابود را اعمالشان نیز خدا. دارند ناخوش

آن شان سرپوش گذاشتته، دلیل نامگذاری کافران به این نام، این است که بر ایمان درونی

َْ َْْنْ ْوَْ»گیرند؛ را نادیده می َّه  ُ ميانَُِْْ ِْ ْاِبْل  َْ ََْْفَد ُهفْهَْحِب ََ ِِْْفْْهه َْْوََْْعَم َِ َُنَِْْْنَْْمْل  اِس  (5/)مائده «مْل 

کند که اند، به خاکستری تشبیه میاعمال کسانی را که کفر ورزیده إبراهیم در سورة

ئات، کفر باطنی است که با عالئم برد، بنابراین دلیل بسیاری از سیبادی آن را از بین می

ٍْه»شود؛ شود و در نهایت موجب از بین رفتن اعمال نیک میرفتاری مختلف نمایان می ََْْث
َهومْْمكتِ ُنَْ ََّبِ ِمْ َْ ََّ ِتتْ َْ ََْادْ َْْأع ماُلههمْ ِْب  َ مْ ِْفْْمكَ ُِحْهْبِفِْْمش  ِِرهونَْْالْعاِص،ْ َُْد    ْ ْمكضتال ْهْهه َْْلَْذكِْْءْ َشيْ َْعُ َْ َابه مِْْمتاَُْد

ِْه  (18/)ابراهیم «مك َبِعي

 ج( شرک

یکی دیگر از همنشینان حبط، واژه شرک است. در سوره توبه با اشاره به مشرکان بیان 

کنند، بنابراین عمتل ها در حالیکه به کفر خود اذعان دارند مساجد را تعمیر میکند که آنمی

شرک و کفر مساجد را تعمیر کننتد و  ایشان محبوط است، پس مشرکان حق ندارند در حال

َّْْ دانَْْْْدا» این مجوز به ایشان داده نشتده استت؛  َِ د ُ مهش  َهومَْأنْ ِْك د ََُِْْدع مه ْأََد َّهِادِامْ َْعُد ْشداِهُِنَْْمّللتَِْْْاداِج

َِْ ُهَّ  ِهونَْْههدمْ ْمكاتدارِِْْفْْوََْْأع مداُلههمْ َْحِبطَدتْ ْأهوكَِلَْْاِبك  جد ختدا را ( در مقابل، مؤمنتان مستا17/)توبه« َاكِد

کته همتین عمتل موجتب  کنند که به خداوند و روز قیامت ایمان دارنتد،درحالی تعمیر می

َدا» شود در زمره هدایت شدگان قرار گیرند؛می ّت َْهِِْ د ََُِْْدع مه َْدنََْْْدنْ ْمّللتََِْْْاداِج مِْْوَْْاِبّللتَِْْءم َِْْمك يَد   د َِ َْأقَدامَْْوَْْمال

َْ  َُ ُه َه مْ َْأنْأهو كََلَْْفَدَعا َْْْمّللتَِِْْالتَُْْيشَْْلَْ ْوَْْمكزتَ   ََْْءمت َْْوَْْمكصت ُِِنِْْنََُْْ  َ  ( 18/)توبه «مك مها 

 حبط اعمتال، بیتان از منظور»فرماید: عالمه طباطبایی )ره( در معنای حبط در آیه می

 دهتدمتى انجتام انستان که را عملى هر است، زیرا آنان اعمال از اثر شدن برداشته و بطالن

شتود،  برداشتته آن از حبط شده، اثر عمل وقتى دارد، و منظور آن از که است اثرى بخاطر
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 و مساجد تعمیر قبیل از دارد عبادت جنبه که هم نیست، اعمالى آن انجام براى مجوزى قهراً

 عمتل همتین شود، ومى انجام است بهشت و سعادت از عبارت که اثرى منظور به آن امثال

 (267، ص9، ج1374)طباطبایی، « .ندارد را اثر آن شود، دیگر حبط وقتى

ها عطا شد، ولی به آن کافر شدند؛ مشرکان افرادی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آن

ََ ه مَْك ْ ْوَْ» َََْْأش  ُِ ابَْْآتَدي ااههمْهْمكت ُنََُْْدع َمُه َنْأهوكَِلَْْ اَه مْْْاَْعا اهمْ ََْلَِب مَْْوَْْمك   ُ َّهدْفَِإنْ ْمكانبه ت َْْوَْْمَل ه  ُ ُهالءِِّْْبداَْْ َُ ِْ ْهد د َْ ُ اداْفَد ْوَ ت

َُنَِّْْبداْكَي اهد مْقَد  ْاًِّْْبا داِف (. در واقع مشکل افراد مشرک نداشتتن آگتاهی نیستت، 88-89/)انعام «بُِ

 اند.بلکه عالربم داشتن علم، به دلیل ععف ایمان مسیر حقیقت را درست درک نکرده

ٍْ ْْحياسد ْتعداىْمّللْ ِْنْ »فرماینتد: در حدیثی از رسول خدا )ص( آمده است که می ِْال َُْْد ْ د

َكْْن َُْْوْحياس ْالْفإَ فْابّللْ ْأش ( همانتا 497، ص49، ج1415)عروستی حتویزی،  «مكا ارِْىْبفُْ

کند، ولی کسی که شرک به خدا بستته محاستبه خداوند متعال همه مخلوقات را محاسبه می

 شود.شود و امر به جهنم مینمی

 د( ارتداد

 چیتزى بته استالم قطع کردن به معنى شرر در و است برگشتن ه معنىب لغت در ارتداد

)حستینی . است کفر کردن اختیار و اسالم از برگشتن آن حاصل و شود کفر موجب که است

( از دیگر همنشینان معنایی واژه حبط، ارتتداد استت. البتته 83، ص2ق، ج1404جرجانی، 

 دین عروریات از یکى اگر شود، بلکه اسالم منکر که نیست کسى فقط باید دانست که مرتد

 از یکتى بته شتده، یتا منکتر را متذهب عروریات از یکى و بوده شیعه یا اگر شد منکر را

 مثتل کترده عتداوت نصتب یتا نمتوده زمانش امام بر خروج کرده، یا اهانت دین مقدسات

 بسیار عهشی جامعه میان در مرتد قسم این امروز شود، ومى مرتد هاناصبى و نهروان خوارج

( رتبه ارتداد 184، ص12ج، 1378)طیب،  .گذارند خود روى تشیع و اسالم اسم لو و است

به مراتب از کفر و شرک باالتر است، زیرا انسانی که مسیر حق را یافته و بر استاس آن راه 

پیموده، حق را نادیده انگاشته و هدایت را به عاللت مبدل کرده است که این هم از عتعف 

 گیرد. نهادینه نشدن ایمان در وجود آدمی نشأت می باور و
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کفتر،  اقستام بدترین»کند: تفسیر اطیب البیان اقسام ارتداد را به این صورت مطرح می

 انعقتاد حتین در که است کسى آن فطرى. ملى و داریم: فطرى مرتد قسم دو و است ارتداد

 ملتى اسالم، مرتتد در شده منعقد وا نطفه که باشند مسلم دو آن از یکى یا او ابوین او نطفه

 کفتر، و بته حالتت برگشت آن از آورد، پس اسالم شده، سپس منعقد کفر در او نطفه که آن

 (183)همان: « .شودمی بار او بر کفر احکام

گوید: مرتتدین بته ستبب اینکته از خداوند در سوره محمد )ص( در مورد مرتدین می

آورد و از چیزی کراهت داشتند که خداوند را م میکردند که خدا را به خشچیزی تبعیت می

ومْ ْمكتدِ ُنَِِْْنْت»کرد، دچار حبط اعمال خویش شدند؛ خشنود می ِن ِِِْْْ دنَْأد اَبرِِهدمَْعُد َْْمر تَد ََّْْْداْبَدع د َُْلهدمْهْْتَدبَد

 َِ دددي طَانْهْمُل هددد ُددد َْْوََُْْلهدددمْ َْسددد ت َْْمكشت  ْ ََْْْددداْمتدتَبعهددد مْأَِهتهدددمْهْذكِدددلََُْلهدددم...َْْأ دددَخ ددد مْْوَْْمّللتََْْأس  َِهه ددد مََفْهَْ  ََِْْرض  َب  «َأع مددداَُلهمْ ْفَدددَلح 

 (28-25/)محمد

 حتبط معنتى»گویتد: جرجانی در آیات االحکام در مورد معنای حبط در این آیه می

 کته گویا است. عدم منزله به شوندمى مرتد دین از که کسانى اعمال این است که در آیه اعمال

 ایتن است، نته نشده به مأمور وفق ایشان از اعمال وقور که این جهت اند، ازنکرده عمل هیچ

 معنتى به این حبط که گردید، زیرا حبط ارتداد از پس. بود ثواب و اجر داراى ایشان اعمال که

 حیتوان بر که فسادیست حبط اصل در که چون است عمل فساد حبط معنى است، بلکه باطل

 (28، ص2ق، ج1404سینی جرجانی، )ح« حباط. خوردن اثر در شودمى عارض

در سوره بقره، عمن اشاره به ویژگی کفار در تالش برای مرتد کردن مؤمنان، این امر 

کند که اگر فردی از مؤمنان از دین خود برگردد و در این حال بمیرد، مستحق را گوشزد می

ُهمْ َُْزمكه نَْْالْوَْ»حبط اعمال و خلود در آتش جهنم است:  ُه ََ اِت ّتُْْْه َهدنو همْ َْح ُهمْ َْعنْ َُْد َ طاعه مِِْنِْْدُِا ْوَْْمس 

ِِدْ َْْنْ  َت  َ ُهمْ َُْد ا  َ ياِْفَْْأع ماُلههمْ َْحِبَطتْ ْفَلهوكَِلَْْ اِفَْ ْْهه َْْوَْْفَدَيمهتْ ْدُِافَِْْعنْ ِْْ ِن ََ ِْْوَْْمك َِ ْههمْ ْمكاتارَِْْأص بابْهْأهوكَِلَْْوَْْمْل 
ِهونَْْفياا  (. 217/)بقره «َاِك

 عمتل حتبط معناى»لعرفان، در تفسیر معنای حبط در آیه آمده است: در تفسیر انوار ا

 باطتل را او ظتاهرى عمتل و کترده رستوا را منتافق خداونتد که است این ارتداد حال در
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 نبتوده، اعمتالش واقعتى ایمتان بتا اول از شتخص این اعمال که دهدمی نشان و گرداندمى

 کرده رسوا را منافق خداوند که است این ارتداد حال در عمل حبط باشد. معناىنمی صحیح

 ایمتان با اول از شخص این اعمال که دهدمی نشان و گرداندمى باطل را او ظاهرى عمل و

 و معاصى، تکفیتر و عبادات از ایمان و کفر بیر اما باشد.نمی صحیح اعمالش و نبوده واقعى

ٍْ ُدََْْفَمدنْ »آیه  زیرا نیست؛ ثابت اعمال به سایر نسبت آنها احباط دا َْْع َمد ثْ  مًَْْذرت ْ ِْْ دْي  ََهْهََْ ٍْ َْْدنْ ْوََُْْدد َُْدع َمد

ا َْ ثْ  ََهْهَْشًَّمَْذرت ْ ِْْ ْ» آیه همچنین و «َُد ٍَْْأهِضديعْهْالَْأن ِ ٍْ َْعَمد د ُهمْ ْعاِْ دا   اعمتال اینکته در استت صتریح «ِْ

 از بعضتى .دیتد خواهتد بد و نیک از را خود اعمال جزاى کسى هر و شودنمى عایع آدمى

ِِدْ َْْنْ ْوَْ» جمله اند: ازگفته مفسرین َت  َ ُهمْ َُْد ا   در کستى اگتر کته شودمی مستفاد «فَدَيمهدتْ ِْدُاِدفَِْْعنْ ِْْ

 نیتک عمل برگشت به ایمان ارتداد از بعد اگر و شد خواهد باطل او عمل بمیرد ارتداد حال

« .است ارتداد حال در مردن اعمال حبط و بطالن در مالک است، زیرا باقى خود به حال او

 (108، ص4، ج1375داورپناه، )

 تکذیب آیات الهی( ه

تکذیب آیات الهی از دیگر مواردی است که قرآن کریم آن را بته عنتوان همنشتین بتا 

مفهوم حبط ذکر نموده است. خداوند در سوره اعراف کسانی را که آیات الهتی و قیامتت را 

ْمكتد ُنَْْوَْ»دانتد؛ دار خود میدهد و این را به سبب کرکنند به حبط اعمال وعده میتکذیب می

به م اءِْْوَِِْْبايتِااَْ  ت ََ ِْْكِْ َِ ٍْ َْأع ماُلههمْ َْحِبَطتْ ْمْل  ُه نَْْ اَه مْْْاِِْالْتُْيه َزو نََْْه  کته آنان اعمال ( و147/)اعراف «َُدع َم

 کیفتر کردارشتان مقابتل در جتز آیا. شد انگاشتند، ناچیز دروغ را قیامت دیدار و ما آیات

 د؟دی خواهند

البته تکذیب آیات، خود حاصل سرکشتی طغیتانگران استت کته خداونتد در جتزای 

َِ ْه»؛ کنتدطغیانشان، ایشان را نسبت به آیات الهی منصترف متی د درتهونَْْمكتد ُنَْْآايِتََْْعدنْ َْسَلص  َُ ِْفَُْْدَ 
َر ضِْ َدد  ِْْبِ َددْي ِْْمْل  ََو مِِْنْ ْوَْْمَل  ٍْتَُْْددد دد ِْ ْ ه اهدد مْالْآَُدد ِْ  ُ مَُدددِِْنْ ْوَِّْْبدداُْده ٍَََْْو  َِِْْسددبي دد ََو مِِْنْ ْوََْْسددبيالًَُْْد تِخدد هوهْهْالْمكَنش  ٍََُْْددد ْمك َددي َِْْسددبي

به مْْأَِهتهمْ ْذِكلََْْسبيالًَُْْد تِخ هوهْه ََّْْعا ااْ اَه مْْوَِِْْبايتِااَْ  ت  در نتاحق به که را کسانى ( آن146)اعراف/« ًاِفُ
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 کته را آیتتى هر که م، چنانساز رویگردان خویش آیات از که کنند، زودامى سرکشى زمین

 آن از ببینند گمراهى طریق اگر و نروند آن از ببینند هدایت طریق اگر و نیاورند ایمان ببینند

 .ورزیدند بفلت آن از و انگاشتند دروغ را آیات اینان زیرا. بروند

 اهللو( مانع شدن از سبیل

همنشین مفهوم حبط شده اهلل از دیگر صفاتی است که در قرآن کریم مانع شدن از سبیل

را گاهی به معنای اعراض و انصراف و گاه به معنای منع و  «صد»است. رابب واژه 

های ماه حرام، یکی از این موارد داند. قرآن کریم با مطرح کردن ویژگیبرگرداندن می

( 477، ص1374داند. )رابب اصفهانی، حرمت در این ماه را ممانعت مردم از راه حق می

شود ارتداد دیگران از اقداماتی است که در مسیر مسدود نمودن سبیل اهلل انجام می سعی در

گیرد. که با توجه به سیاق آیات خود از یک ععف شخصیتی مهم یعنی نفاق سرچشمه می

توانند شاهد سعادت افراد دیگر باشند، سعی در بازگرداندن چنین افرادی به دلیل اینکه نمی

ُه ََلَْ»دارند. در نهایت تمام اعمال مرتدین حبط خواهد شد؛ ایشان از مسیر هدایت  ََ َْعنَُِْْا 

َِْ َممِْْمكشتا  ٍْ ْفيفِِْْق ا ْ ْمَلَ  ِْ ْوََْْ بْيْ ْْفيفِِْْق ا ْ ْقه ٍَِْْعنْ َْص َْ ْْوَْْمّللتَِْْسبي ِِْْوَْْبِفِْْ هَّ  ِج َممِْْمك َما  َمجْهْوَْْمَلَ   َ ُِفِِِْْ ا فْهَْأه  َرْهِْْ ََِْْأ   ِْعا 
َرْهِْْهمك َِّ  اَْْوَْْمّللتِْ ٍِِْْْنََْْأ     َْ ُهمْ َُْزمكه نَْْالْوَْْمك  ُه ََ اِت ّتُْْْه َهدنو همْ َْح ُهمْ َْعنْ َُْد َ طاعه مِِْنِْْدُِا ِِدْ َْْنْ ْوَْْمس  َت  َ ُهمْ َُْد ا  ْدُِافَِْْعنْ ِْْ

َ ياِْفَْْأع ماُلههمْ َْحِبَطتْ ْفَلهوكَِلَْْ اِفَْ ْْهه َْْوَْْفَدَيمهتْ  ِن ََ ِْْوَْْمك َِ ِهونَْْفيااْههمْ ْمكاتارَِْْأص بابْهْأهوكَِلَْْوَْْمْل  « َاِك

 (217/)بقره

در سوره محمد )ص( عالوه بر کفر و ممانعت از حق، مخالفت با پیامبر اکرم )ص( نیتز 

َهومْْمكت ُنَِِْْنْت»از موجبات حبط اعمال شمرده شده است؛  ومْوََْْ ََّ ِن ٍَِْْعنْ َْص ْمكَتسهد  ََْْشداقن مْوَْْمّللتَِْْسبي

ِِِْْْنْ  َْْْاْبَدع  ّت َنومَْكنْ ْمُل ِه َُْلهمْهْتَدَب َْهْوََْْشدي َاًْْمّللتََُْْضهد ِب  یا آنها اعمال حبط ( و32/)محمد «.َأع مداَُلهمْ َْسديهب 

 احیانتا کته السبیل است ابن به کمک و نوازى، انفاقهمچون میهمان نیکى کارهاى به اشاره

)مکارم شتیرازی،  .است اسالم عد بر آنها هاىنقشه ماندن عقیم به اشاره دادند، یامى انجام

 (484، ص21، ج1374
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 ز( دنیاطلبی

ِْهْ انََْْْْنْ »دنیاطلبی، یکی دیگر از همنشینان واژه حبط است.  َُِ َيا َُْْه َ ياْمَل  ِن َْدهدَ   ِْْيَُِاَ اداْوَْْمك

ََ ِِْْفَُْْلهدمْ ْكَي سَْْمكت ُنَُْْدهب َخاه نْأهوكَِلَْْالِْفيااْههمْ ْوَِْْفيااَْأع ماَُلهمْ ِِْكَي ِامْ  د َِ ََْْوَْْمكاتدارْهِِْالْتْمْل  ْفياداَْصدَاعه مْْداَْحدِب
ٍْ ْوَْ ُهد نَْْ اَه مْْْاْابِط  آن زینتت و دنیتا زندگى تنها خود تالش از که ( کسى16-15/)هود «َُدع َم

 یابند. امانمى نقصانى هیچ آن در دهیم، ومى کامل بطور را ایشان تالش نتیجه بخواهد، ما را

 بتى انتدکرده تالش دنیا در آنچه ندارند، و اىبهره شآت جز به آخرت در که همانهایند اینها

 است. بوده باطل اندکرده هرچه شود، چونمى نتیجه

 زنتدگى هدفش تنها که کسى»کند: ای را گوشزد میآیت اهلل مکارم در تفسیر آیه نکته

 یابتدمتى در را ختویش اعمتال نتیجته جهان همین در باشد آن زینت و برق و زرق و دنیا

جملته  استت، و حق نقصان بمعنى لغت در «بخس» شود. کاست و کم آن از چیزى هآنکبى

 نقصتانى کمتترین بتدون را اعمالشان نتیجه آنها که است این به اشاره «يُمب َخُسمن َْْالِْفيهم ُْهم ْ »

هتا (، بنتابراین هتیچ ظلمتی بته آن46، ص9، ج1374)مکارم شتیرازی،  .«گرفت خواهند

ارائه در آخرت ندارند؛ زیرا تمام اعمال ایشتان بتر اثتر دنیتا نخواهد شد، ولی عملی برای 

 مثبتت اعمال که است الهى همیشگى سنت یک بیان آیه طلبی حبط و فاسد شده است. این

 مادى زندگى به رسیدن اصلى هدف اگر که تفاوت این رود، بانمى میان از نتایج، آن مؤثر و

 (47)همان:  بود. نخواهد دنیا جز چیزى آن ثمره باشد جهان این

 ح( اطاعت از خدا و رسول)ص( 

گیرد؛ اطاعت از خدا و رسول به صورت بیر مستقیم در حوزه معنایی احباط قرار می 

َْاه مْمكتِ ُنََْْأُدنَااْاي» ُهد مْالْوَْْمكَتسهد  ََْْأِطيعهد مْوَْْمّللتََْْأِطيعه مْآ ُهمْتدهب ِط ( خداوند در ایتن 33/)محمد« َأع مداَك

خواند که با توجه بته جانشتینی ز خدا و رسول را عامن عدم ابطال اعمال میآیه اطاعت ا

 دو واژه ابطال و احباط، در واقع مانع حبط عمل نیز خواهد بود.
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 پرستیط( بت

پرستی از دیگر همنشینان معنایی واژه باطل است که به دلیل جانشینی با واژه حبط بت

شتود. در ستوره اعتراف ه نیز محستوب متیبه صورت بیرمستقیم همنشین معنایی این واژ

ها از جانب قوم بنی اسرائیل مطرح شده است که منشتأ آن جهالتت درخواست پذیرش بت

مَْعُد َْوْجداَوي انْبِبَدي» شود؛این قوم بوده، این امر موجب بطالن اعمال می ْفَدلَتَد   ََ د ٍَْمك َبب  َمئي د ِِْْس  م  قَدد  
ُهَّه َنَْعُ  َُْلهم ْقاَُْدع  ْهَ رت ْْاْههم َْأص اام  ُه َنِِْنتْهُهالِءْ م ََْت َا ُهم ْقَد   َْ ماَُْلهم ْآُِلَِ ْقاَ َِِْت ٍ ْكَااُِِْلًا َع ْه َس ْمج  كه مْايْ

ُه نَْ ْ اَه مَُْدع َم ٍ ْْا  (.139-138/)أعراف «فيِفَْوْابِط

 آثار حبط اعمال .3-2-2

ها درصدد تبیتین آثتار دهد که برخی از آنبررسی سایر همنشینان معنایی احباط نشان می

 حبط هستند: 

 الف( خسران

َ ياِْفَْْأع مداُلههمْ َْحِبطَدتْ ْأهوكَِدلَْ»یکی از آثار حبط اعمال، خسران در دنیا و آخرت است؛  ِن ْمكد

ََ ِْْوَْ َِ َهونَْْههدمْهْأهوكَِلَْْوَْْمْل  اِسد ( خسر به معنای نقص است. خستران دو نتور 69 -67/)توبه «مْل 

ور مادی که به معنای ببن و نقص است. نتور دوم، مربتوط بته است: یک نور مربوط به ام

( در 54، ص3، ج1360امور معنوی است که به معنای گمراهی و هالکت است. )مصطفوی، 

 این آیه که مربوط به عاقبت امر منافقان است معنای دوم لحاظ شده است.

 ب( خلود در آتش

ِِدْ َْْنْ »ت: یکی دیگر از آثار حبط اعمال، خلود در آتش جهنم اس َ َت ُهمْ َُْد ا  ْدُِافَِْْعنْ ِْْ

َ ياِْفَْْأع ماُلههمْ َْحِبَطتْ ْفَلهوكَِلَْْ اِفَْ ْْهه َْْوَْْفَدَيمهتْ  ِن ََ ِْْوَْْمك َِ ِهونَْْفيااْههمْ ْمكاتارَِْْأص بابْهْأهوكَِلَْْوَْْمْل  « َاِك

است،  آمده ابدیت معنى به هم و طوالنى بقاى معنى به لغت در« خلود(. »217/)بقره

 شامل را طوالنى بقاء نور هر نیست، زیرا ابدیت بر دلیل تنهایى به خلود کلمه راینبناب
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 مفهوم وعوح به آن از که است شده ذکر قیودى با قرآن آیات از بسیارى در ولى .شودمى

 (239، ص9، ج1374شود. )مکارم شیرازی، مى فهمیده ابدیت

 ج( محرومیت از شفاعت

 گرفتته «مثلته التى ءالشتی عم»و  «جفت» به معنى «شفع»ریشه  از «شفاعت»کلمه 

 و برتتر فترد شدن عمیمه به است، سپس تنها و تک معنى به «وتر»آن  مقابل نقطه شده، و

 دو بته شرر و عرف در لفظ این و است گردیده اطالق ترععیف فرد به کمک براى قویترى

 : شودمى گفته متفاوت معنى

 و موقعیت از شفیع شخص که شودمى گفته این به عامه لسان در شفاعت -الف 

 مجازات مورد در را قدرتى صاحب شخص نظر و کرده استفاده خود نفوذ و شخصیت

 .کند عوض خود زیردستان

 دور «شتونده شتفاعت»موعتع  تغییتر و دگرگونى محور بر شفاعت دیگر مفهوم -ب

 و نتامطلوب عوعت یک از که سازدمى فراهم موجباتى شونده شفاعت شخص زند، یعنىمى

 کته دهتد قترار مطلوبى وعع در را شفیع، خود با ارتباط وسیله به و آمده بیرون کیفر در خور

 در شتفاعت نتور این به ایمان دید خواهیم که همانطور گردد، و بخشودگى مستحق و شایسته

 است، آگاهى و بیدارى آلوده، و و گناهکار افراد اصالح وسیله و تربیت عالى مکتب یک واقع

 (225 ، ص1، ج1374)مکارم شیرازی،  .است اخیر نور از اسالم منطق در شفاعت و

رسانند، تمامی اعمال نیکشتان از شوند و پیامبران الهی را به قتل میافرادی که کافر می

َهونَْْمكتد ُنَِِْْنْت»شود از شتفاعت محتروم شتوند؛ بین خواهد رفت و همین امر موجب می َّهد  ُ َُْ
ْ  هُهدد نَْْوَْْمّللتِِِْْبايتِْ ََُّْْد ْ  هُهدد نَْْوََْْحدد  ْ ْبِ َددْي ِْْمكاتِبي ِدد َهونَْْمكتدد ُنََُْْد ْهدد ََِْْيَ  دد ددنَْْاِبك ِْا  َ ههمْ ْمكاتددا ِِْْْ دد ْأهوكَِددلَْْأَكدديمْ ْبَِعدد مبْ ْفَدَبشِ 

َ ياِْفَْْأع ماُلههمْ ْمكت َُنَْحِبَطتْ  ِن ََ ِْْوَْْمك َِ َُنَِْْْنْ َُْلهمْ ْْاْوَْْمْل  یر المیتزان ( در تفست22-21/عمران)آل «انِص

 بته امتر اینکته جترم بته را کستى انسان اول اینکه: اگر»دو نکته از آیه استخراج شده است: 

 دوم .شتودمتى اجربى و حبط همه نیکش برساند، اعمال قتل به کندمى منکر از نهى و معروف

 (194، ص3، ج1374)طباطبایی، « .گرددنمى شفاعت مشمول قیامت روز در: اینکه
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 شدنارزش د( بی

های کافر است. این افتراد بتا توجته بته ارزش شدن انساننشینان حبط بیاز دیگر هم

َهومْْمكتد ُنَْْأهوكَِلَْ»دهند مشمول این حکم خواهند شد: اعمالی که در دنیا انجام می ِدمْ ِِْبايتَِْْ ََّد َْرّبِ 

ائِفِْْوَْ ديمْهَْفالَْأع ماُلههمْ َْفَبِبَطتْ ْكِْ مََُْْلهدمْ َْْه َُِِْْدد   َْد ِْيا -. عالمته در تفستیر آیته متی(105/کهف) «َوي انًْْمك 

مََُْْلهمْ َْهِْيمْهَْفال»: فرمود اینکه»فرماید:  َُِِْْد   َْد ِْيا  سنجش اعمال، زیرا حبط بر است تفریعى «َوي انًْْمك 

َِ ْ ْمك َ ي نْهْوَْ» است؛ حسنات سنگینى به قیامت روز در وزن و َْ َ ْنَُْد   ْهَُدتْ َْفَمدنْ ْمَل  ْههدمْهَِْدلَْفَلهوكَْْ ميُِاهدفْهْثَد

ُِبه نَْ َهومْمكتِ ُنَْْفَلهوكَِلََْْْ ميُِاهفْهَََّْتتْ َْْنْ ْوَْْمك مهَّ  ِاد َد َّهَاداهمْ ََْ  بتا اینکته دلیتل به نیز ( و9-8/)اعراف «َأ

، 1374)طباطبایی،  .ندارد معنا وزنى دیگر نتیجه در و ماندنمى باقى سنگینى دیگر عمل حبط

رزش هر کسی در قیامت به اندازه اعمال اوستت، رو با توجه به اینکه ا( از این548، ص13ج

 این افراد در قیامت ارزش و قیمتی ندارند که با آن سنجیده شوند.

 . تقابل معنایی واژه احباط3-3

رود، هرچند که تضاد یکتی از انتوار در معناشناسی اصطالح تقابل به جای تضاد به کار می

 (150، ص3، ج1378تکفیتر استت. )طیتب، تقابل است. در قرآن کریم واژه احبتاط در مقابتل 

ََْْوَْ»به معنای ابطال حسنات و تبدیل آن به سیئات استت؛  اصطالح احباط در  «ِفياداَْصدَاعه مْْداَْحدِب

 بته گتوئى کته آید در چیزى به منزله اینکه تا است داشتن پنهان و ( و تَکْفِیر، پوشاندن16/)هود

( در اصطالح به معنای ابطتال ستیئات 51ص ،4، ج1374)رابب اصفهانی،  .است نشده عمل آن

ََْ» (231، ص1400بواسطه حسنات است. )عسکری،   (.2/)محمد «َسي َِاِِتِمْ َْعا اهمْ َْ َّت

 همنشینان معنایی تکفیر .3-3-1

نشتینان واژه استت، آشتنایی بتا هتم« احباط»در تقابل معنایی با واژه « تکفیر»از آنجا که 

تعترف »نماید؛ چرا که با توجه به قاعده اط کمک شایانی میتکفیر در فهم بیشتر معنای احب

 شود: هر واژه در کنار متضاد خود شناخته می« االشیاء باعدادها
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 الف( ایمان و عمل صالح

َْاه مْمكت ُنَْْوَْ» ایمان و عمل صالح از همنشینان معنایی واژه تکفیر است؛ ُه مْوَْْآ َْعِم
َْاه مْوَْْمكصتاَِلاتِْ اْآ ِْ َْعُ َْدهزِ  َُِْْ َ ْنْهه َْْوَُْْمهَمت َََْْْرّبِ ِمْ ِْْنْ ْمَل  َُحَْْوََْْسيِ َاِِتِمْ َْعا اهمْ َْ َّت  (2/)محمد« ابَُلهمْ َْأص 

 و کشدمى گناهانشان روى بر اىپرده خود مغفرت و عفو با خداوند که است این آیه معناى

حق،  دین اینکه براى دنیا در اما کند.مى اصالح را هایشاندل آخرت در هم و دنیا در هم

 همان مطابق احکامش و است موافق دارد را اقتضایش انسانى فطرت آنچه با که است دینى

 که را چیزى جز فطرت آفریده است. فطرت آن بر را بشر تعالى خداى که است فطرتى

 به عمل و کرده نازل خدا آنچه به ایمان ندارد. آن است، اقتضاء در انسان سعادت و کمال

آخرت،  اینکه براى آخرت در اما. کندمى اصالح اشدنیایى مجتمع در را انسان ععآن، و

 سعید نیز باشد، انجامش سعادت با توأم زندگى آباز است، وقتى دنیا زندگى همین عاقبت

 (339، ص18، ج1374بود. )طباطبایی،  خواهد

 ب( هجرت و جهاد

ْفَاكتد ُنَْ» فیتر رابطته معنتایی دارنتد؛جهاد از دیگر واژگانی است که با تک و دو واژه هجرت
َِجه مْوَْْهاَجَهوم  َ ُه مْوََْْسبيُيْفْأهوذهومْوَِْْدايرِِهمْ ِْْنْ ْأه ُه مْوَْْقاتَد ََنْتْقهِ   (195/)آل عمران «َسي َِاِِتِمْ َْعا اهمْ َْْلهَ َِّ 

: جملته در «مهاجرین»از  مراد»چنین است:  از نظر عالمه طباطبایی معنای آیه ظاهراً

 از دورى هتم و شرک از دورى و مهاجرت شامل است که عمومى معنایى «هاجَرُوا الَّذِینَفَ»

ََنْت» فرمتوده هجترت مستاله شود. ولی از اینکه به دنبالمى گناه از دورى هم و فامیل د َْْلهَ َِّ 

 استت، معلتوم صتغیره گناهان معناى به کریم قرآن اصطالح در سیئات کلمه و «َسيِ َاِِتِمْ َْعا اهمْ 

 کننتد، ومى توبه یا و اجتناب کبیره گناهان از که هستند کسانى مهاجرین از مراد که شودمى

 (139، ص4، ج1374)طباطبایی، « کند.مى صرفنظر آنان صغیره گناهان از هم خدا

 ج( تقوا

ٍََْْأنْتْكَد ْ ْوَْ»آورند؛ تقوا و ایمان موجبات تکفیر اعمال و دخول در بهشت را فراهم می د َْأه 
مْوَُِْْ ابِْمكْ    َْ َ انْمتدت َّت َُ َْاه مَْك ُ ااههمْ ْوََْْسيِ َاِِتِمْ َْعا اهمْ ْوآ ََ  بعتد تقوا از مراد (65/)مائده «مكاتعديمَِْْجاتداتَِْْْلَد 

 کته گناهتانى استت، یعنتى کبیتره گناهان از و الهى محرمات از پرهیز و ایمان، پارسایى از
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 خدا که «سیئات»از  مراد است، پس ادهد آن مرتکب به دوزخ وعده کریم قرآن در خداوند

 صتغیره، در گناهتان از ببخشد عبارتست را نشوند، آن مرتکب را کبائر آنان اگر کرده وعده

ََََْْْت َ ِابهد مِِْنْ » آیته مطابق مضمون جهت از آیه این نتیجه َْ َْعا دفْهْتدها َاد  نَْْْداَْ بداِئ د  َِّ َُ ُهمْ َْه ُهمْ َْعدا  ْوََْْسديِ َاِت

ُهمْ   ُ َِ  ِ َََْْه  ِ مياًْْاًْلْْه  (51، ص6، ج1374)طباطبایی،  بود. ( خواهد30/)نساء« َ 

با توجه به تقابل معنایی تکفیر در شبکه معنایی احباط در قرآن همنشتینان ایتن واژه، 

 اعمتال حتبط اصوال آیا در مورد اینکه کند. اماموانع حبط اعمال را به مخاطبان معرفی می

 اقوال مختلفی است:  اءعلم و متکلمین نه، بین یا است صحیح

 چنانکه عقل نظر از حبط زیرا نیست؛ صحیح اعمال حبط که معتقدند برخى»  .1

 اگر اینکه است، چه ظلم نور گفته، یک االعتقاد تجرید در نیز طوسى الدین نصیر خواجه

 کار اصال که بود خواهد شخصى به منزله احباط از پس باشد ثوابش از بیشتر گناهش کسى

، 1413)عالمه حلی،  است. شخص آن حق در ظلم نور یک این و اشدب نکرده نیک

 قرآن از متعددى آیات آنها نقلى دلیل ( اما1137، ص2، ج1381؛ علوی عاملی، 413ص

ٍْ َْفَمنْ »نیست؛  سازگار احباط مسأله با که است ث ْا ََُْْدع َم مًَْْذرت ْ ِْْ ََهْهََْْي   (.7/)زلزله «َُد

َْْدنْ ْوَْ»قبیل:  از شده، به آیاتى به احباط قائل قرآن آیاتبه  به استناد بنا نیز اىعده  .2
ُنََْْجَااتمَْْانرََْْكفْهْفَِإنْتَْرسه َكفْهْوَْْمّللتََُْْدع صِْ ِِ مًِْْفيااَْاِك  اند.نموده ( استدالل14/)نساء «َأبَِ

 بوجتود را موازنته عنتوان و آمیخته به هم را تکفیر و احباط معتزلى هاشم ابو ولى  .3

 مقتدار چته تا کنندمی کسر یکدیگر از و سنجندمى هم با را ثواب و گناه است، یعنى آورده

 (579تا، صبماند. )شعرانی، بی باقى

بته  ثتواب ستقوط که است این حق: گویدمی مجلسى عالمه مرحوم بین این در لیکن  .4

 هادام مرگ دم تا که ایمانى به وسیله کیفر و عذاب سقوط و بوده عمر پایان تا که کفرى وسیله

 (110-109، ص4ج، 1375)برای آشنایی با اقوال ر.ک: داورپناه،  .نیست انکار قابل داشته

 اعمتال احکام و به آثار نسبت شریفه آیه این ذیل در طباطبائى )ره( عالمه مرحوم  .5
 و دنیتا در را ارتداد، حسنات مانند گناهان از دارد: بعضى تقسیماتى کیفر و پاداش لحاظ از

 نمتودن بلند مانند کندمی حبط را حسنات از قسمتى گناهان از برد؛ برخىمی بین از آخرت
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 عتاملین حستنات که است این گناهان از بعضى پیامبر آثار حضور در فریاد کشیدن و صدا
« .گترددمتى ستیئات انتقال سبب طاعات از برخى همچنین و شودمی منتقل به دیگرى آن

 (258-259، ص2، ج1374)طباطبایی، 

پرستی این گونته ور عوامل همنشین احباط مثل کفر، شرک، ارتداد، نفاق و بتاز مجم
شتود، چترا کته شود که صرف انجام گناه باعم حبط آثار اعمال گذشتته نمتیبرداشت می
ای هم که باشتد در محضتر عتدل الهتی آشتکار فرماید: هر عملی به اندازه ذرهخداوند می
ٍْ َْفَمدنْ »خواهد بود؛  ث ْدا ََُْْدع َمد مًَْْذرت ْ ِْْ دْي  ََهْهََْ ٍْ َْْدنْ ْوََُْْدد ث ْدا ََُْْدع َمد ًَّمَْذرت ْ ِْْ ََهْهَْشد ( بلکته 8-7/)زلزلته« َُدد

دلیل آن فقدان توحید و ایمان است که شرط پذیرش هر عملی است. پیتامبر اکترم )ص( از 
ِهْاَلَِِْكفَْ»فرماید: قول جبرئیل، از قول خداوند متعال می ِحص ِيَْْ َُِم ْمّللتْه ِِْالت َْدن  ٍَِْحص ِيَْوْ ََ ْقَاَُلَاَْد َفَمن 

َْعدَ مِ ْ دن  َنِْْ ِْ ٍَِْحص ِيَْأ ََ ( و بدون آن هیچ عملی، عمتل صتالح 308، ص2ج، 1382)اربلی،  «َد
نیست که اثری در قیامت مترتب بر آن باشد، بلکه نهایت اثری کته دارد در ایتن دنیاستت، 

بی، فقط آثار اعمال خود را در ایتن دنیتا چراکه کفار و مشرکان و منافقان با روحیه دنیا طل
 اند.طلبیده

 گيری. نتيجه4

 های این پژوهش، در چند بند قابل بازگویی است: ترین یافتهمهم
یکی از مفاهیم مهم قرآنی مفهوم احباط، از ریشه حبط به معنای فاسد شدن استت.  .1

نشتان از کتاربرد  در کاربرد قرآنی در تمامی آیات، واژه حبط با عمتل همنشتین شتده کته
معنایی این واژه در مورد اعمال انسان دارد و به نابود شدن اعمال نیک با اعمال ناشایستت 

 کند.داللت می

ها و یا آیات دیگر ایتن با بررسی این واژه در شبکه معنایی قرآن و در رابطه با واژه .2
صتیتی و نتیجه حاصل شد که همنشتینان معنتایی واژه احبتاط بته دو حیطته عوامتل )شخ

 عقیدتی( و آثار قابل تقسیم است.

واژگان همنشینی همچون کفر، ارتداد، شرک، مانعیت از سبیل الهی و قتل انبیتاء )ر(  .3
از عوامل عقیدتی و مفاهیمی چون دنیاطلبی، نفاق و تکتذیب از عوامتل شخصتیتی حتبط 

 اعمال است.
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ستران در ارزش شدن، محرومیت از شفاعت، خلود در آتتش و خمفاهیمی چون بی .4
 همنشینی احباط گویای آثار حبط اعمال است. 

همنشینی واژه تکفیر با مواردی همچون ایمان، عمل صالح، تقوا، هجترت و جهتاد،  .5
 حاکی از این است که در تقابل احباط و تکفیر، این مفاهیم جزء موانع حبط اعمال است.

خوبی با هتر عمتل  با توجه به شبکه معنایی، احباط به معنای از بین رفتن هر عمل .6
 ثتواب آثتار محتو یعنتی اعمال إحباط بدی نیست، زیرا با عدل الهی ناسازگار است، بلکه

شود. با نگتاه اعمال سابقه که به دلیل عواملی همچون کفر، شرک، ارتداد و نفاق حاصل می
منسجم به این عوامل نتیجه حاصل این است که از آنجا که کلمه محوری در قترآن توحیتد 

هیچ عملی بدون ایمان به توحید پذیرفته نیست، هر چیزی که بتا توحیتد مخالفتت  است و
 شود. داشته باشد موجب حبط عمل می

 شبکه معنایی احباط در قرآن
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