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نگاهى تطبیقى بر آموزه مهدويت در مصداق  پژوهى آيه ۴۱ سوره حج
تسنیم زهرا1، مریم السادات موسوی2

چکیده
در اندیشه ناب و اصیل اسالمی، یكی از باورها، ایمان به ظهور منجی است. اثبات 
مصداق اصلی منجی كه طبق عقیده عموم مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت، 
سراسر روی زمین را پر از عدل و داد می كند، بعد از آنكه ظلم و جور همه جا را گرفته 
باشد، دالیل متفاوتی دارد. نخستین نكته ای كه پس  از این نظریات و آراء برای 
كارهای علمی راه گشاست، معارف عمیقی است كه درباره ادله انسان كامل مطرح  
شده است. یكی از این ادله، آیه 41 سوره حج است. درباره مصداق آیه 41 سوره حج در 
تفاسیر، نظرات مختلفی وجود دارد. نوشتار حاضر با شیوه عقلی و نقلی و با گردآوری 
داده ها، از راه جمع آوری كتابخانه ای، درصدد تبیین مصداق اصلی آیه شریف مذكور 
با نگاهی تطبیقی است. بعد از گردآوری اطالعات، آنها را با روش توصیفی-تحلیلی 
نوشته است. آنچه از سیر در روایات پیرامون این آیه و نظرات مفسران شیعه و سنی و 
احتماالتی كه مطرح است، به دست می  آید، این مطلب روشن می  شود كه با وجود 
برخی روایات كه ظهور بدوی در تطبیق آیه بر حضرت حجت B را دارد، نمی توان 
ایشان را مصداق منحصر به فرد آیه دانست؛ زیرا تمامی روایات، از باب جری و تطبیق 
است. بنابراین، مفهوم وسیع آیه، همه افراد با ایمان و مجاهد را در برمی گیرد، اما 

بارزترین و كامل  ترین مصداق آن در عصر حاضر، حضرت مهدی است.
واژگان کلیدی: مصداق  پژوهی، آیه 41 سوره حج، مهدویت، عموم مسلمین.

1. مقدمه 
مصداق  پژوهی برای آیات قرآن، یكی از دغدغه های مفسران بوده و كتب تفسیری، سرشار از 
مواردی است كه مفسر به دنبال اثبات آن است كه آیه  ای از آیات قرآن را بر شخص و یا واقعه ای 
خاص تطبیق كند. یكی از این موارد مصداق  یابی، تطبیق برخی آیات بر منجی آخرالزمان 
  است. گروهی از مفسران مدعی هستند كه مصداق بعضی آیات قرآن، حضرت مهدی

1 . دانش پژوه دکتری علوم قرآن و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، ازپاکستان.

2 . دانش پژوه سطح4 تفسیر تطبیقی، مدرس حوزه علمیه قم و دانشگاه   تفسیر و معارف قرآن و حدیث قم، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه 
المصطفی العالمیه. 
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است. یكی از آیات مورد استناد این گروه، آیه 41 سوره حج است. نوشتار حاضر با روش 
توصیفی-تحلیلی، درصدد تبیین مصداق اصلی آیه شریف مذكور با نگاهی تطبیقی است و به 
بیان برخی روایات و نظرات مفسران شیعه و اهل سنت می  پردازد. با توجه به جست  وجویی كه 
نویسنده در سایت های علمی كشور انجام داده، نوشته ای اعم از كتاب، مقاله  یا پایان  نامه ای 
با این عنوان نگاشته نشده است. از یافته های این تحقیق، نظر برخی مفسران است كه ظهور 
بدوی برخی روایات را تطبیق آیه بر حضرت حجت  می دانند. عده ای نیز مفهوم آیه را وسیع 
دانسته اند كه از باب جری و تطبیق همه افراد باایمان و مجاهد را در برمی گیرد. مقاله حاضر، 
به بررسی این یافته ها می  پردازد كه آیا می توان ایشان را مصداق منحصر به فرد آیه دانست یا 

آیه، مصادیق دیگری را نیز شامل می  شود؟

2. بررسی آیه 41 سوره حج 

َمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن 
َ
كاَة َو أ الَة َو آَتُوا الزَّ قاُموا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِفی اْل نَّ ذیَن ِإْن َمكَّ الَّ
ُموِر. 

ُ
ِه عاِقَبُة اْل اْلُمْنَكِر َو ِللَّ

همان كسانی كه هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می دارند 
و زكات می دهند، و امر به معروف و نهی از منكر می كنند، و پایان همه كارها از آن 

خداست. )حج: 41(

2-1. الَّذین
ذین، از جهت ادبی چه جایگاهی دارد. در این زمینه   اولین مطلب مورد بحث این است كه الَّ

سه احتمال وجود دارد كه عبارتند از:
- الذین، در موضع نصب و بدل از عبارت من ینصره است كه در آیه قبل می فرماید: »َوَلَینُصَرنَّ 
ُه َمْن َینُصُرُه؛ خداوند آن كسی كه ناصر و یاری  كننده دین خدا باشد، او را یاری می كند«.  اللَّ
ْرِض« به 

َ
اُهْم ِفی اْل نَّ ِذیَن ِإْن َمكَّ البته بعد می فرماید: »این َمْن َینُصُرُه كسانی هستند كه »الَّ

صورت موصول و ما بعد آن در موضع نصب است و بدل از َمْن َینُصُرُه است. )ابوالفتوح رازی، 
1408،  13/ 338؛ میبدی، 1371،  6/ 380(

ْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِهْم بغیر حق« است، پس به صورت »این 
ُ
ِذیَن أ - الذین وصف آیه  قبل، یعنی »الَّ

ِذیَن در اول آیه  قبل باشد. )ابن هائم، 1423،  322/7؛ آلوسی،  ِذیَنان مكناهم« وصف برای الَّ الَّ
)157/9  ،141۵

- الذین، صفت برای مقاتلین و مجاهدین در راه خداست. )كاشانی، 1۳۳۶،  160/6(
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َه َعَلی َنْصِرِهْم َلَقِدیٌر« )حج: ۳9(، یعنی همین مقاتلین  ُهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللَّ نَّ
َ
ِذیَن ُیَقاَتُلوَن ِبأ ِذَن ِللَّ

ُ
»أ

و مدافعین كه اگر در زمین تمكنی پیدا كنند و در اختیار هر قسم زندگی كه بخواهند حریتی 
داده شوند، در میان همه انواع و انحاء زندگی یک زندگی صالح را اختیار می كنند و جامعه ای 
صالح به وجود می آورند كه در آن جامعه نماز بر پا كرده و زكات داده می شود، امر به معروف و 
نهی از منكر انجام می گیرد. بر اساس نظر برخی از مفسرین، مصداق اصلی الذین در این آیه، 

توصیف مؤمنین است. )طباطبایی، 1۳۷4،  /547؛ مكارم شیرازی، 1۳۷4،  117/14( 

2ـ2. واژه مکن
ِة و الَجَرادة و نحوهما« تخم  بَّ در كتاب العین و لسان  العرب آمده: »الَمْكُن  و الَمِكُن : بیُض الضَّ
سوسمار و ملخ و مانند آن گفته می  شود. )فراهیدی، 141۰،  5/ 387؛ ابن منظور، 1414، 
 412/13( جوهری در صحاح  اللغه معتقد است »والمكُن بیض الضب«، یعنی سوسمار وقتی 

می خواهد تخم گذاری كند، حفره ای را روی زمین ایجاد كرده و تخمش را داخل آن قرار 
می دهد و دو مرتبه آن را با خاک می پوشاند و بر حسب آنچه كه در كتب لغت ذكر شده، تا 
چهل روز از بیض خودش مراقبت می كند، حاال چرا به بیض الضب، می گویند مكن؟؛ زیرا 
جایی استقرار پیدا كرده، یعنی در ماده  مكن استقرار و ثبات وجود دارد. )جوهری، بی تا( 
ْلَطاِن َمَكاَنًة ِوَزاُن َضُخَم َضَخاَمًة  فیومی در كتاب المصباح المنیر می  نویسد: »َمُكَن ُفاَلٌن ِعْنَد الُسّ
ْلَطاِن« )فیومی، بی تا،  577/2(  َعُظَم ِعْنَدُه َواْرَتَفَع«، یعنی وقتی می گویند »َمُكَن ُفاَلٌن ِعْنَد الُسّ
به این معناست كه در پیش او، آدم رفیع و باعظمتی است، »َفُهَو َمِكیٌن« و به این آدم، »مكین« 
می گویند، یعنی این آدمی كه در پیش سلطان صاحب شأنی است، به او می گویند كه وی 
مكین است. »مّكن و امكن و تمّكن و غیره« به معنای جای  دادن و برتری  دادن )راغب، 1412، 
 238/4( و محكم  كردن )طریحی، 1۳۷۵،  317/6( و قدرت و اقتدار و قدرت  دادن به كار می  روند 

)قرشی، 1۳۷2،  269/6(. صاحب التحقیق معتقد است كه اصل واحد در این كلمه، استقرار 
با قدرت است و عظمت، ارتفاع، سلطنت، قدرت و شدت از آثار آن است و اطالق این كلمه به 
تخم سوسمار، به مناسبت قوت و استقرار در آن است وقتی كه حفره ای را خودش روی زمین 
ایجاد می كند و تخمش را داخل آن قرار می دهد و آن را با خاک می پوشاند و برای اینكه یک 
جایی استقرار پیدا كرده، یعنی در ماده مكن استقرار و ثبات وجود دارد. )مصطفوی،1۳۶۰، 
 162/11( با توجه به مطالب بیان شده می  توان چنین نتیجه گرفت كه منظور از مكن، یكی از 

صفات مؤمنین است كه اگر در زمین تمكنی پیدا كنند، یک زندگی صالح را اختیار می كنند و 
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جامعه ای صالح به وجود می آورند كه در آن جامعه نماز به پا داشته،  زكات داده، امر به معروف 
و نهی از منكر انجام می دهند.

3. دیدگاه مفسران اهل سنت
ْرض« بیان كرده اند  

َ
اُهْم ِفی اْل نَّ ِذیَن ِإْن َمكَّ مفسرین اهل سنت هفت احتمال در ذیل آیه شریفه »الَّ

 كه به آنها اشاره می  شود.

3-1. احتمال اول، خلفای اربعه
بیشتر مفسرین اهل سنت معتقدند كه مراد از »الذین ان مكناهم« خلفای راشدین بودند، مانند 
ْرِض« اربعٌة من أصحاب 

َ
اُهْم ِفی اْل نَّ ِذیَن ِإْن َمكَّ قرطبی كه در تفسیر الجامع می گوید: و یكون »الَّ

رسول  الله »لم یكن فی الرض غیرهم« )قرطبی، 1۳۶4،  73/12( فقط همین چهار نفر، یعنی 
همان خلفای راشدین هستند، یعنی این آیه را فقط منحصر به این اربعه می كند و در نتیجه 
مدت آن اربعه هم تمام شد، پس این آیه مصداقی ندارد و مصداقش تمام شد و رفت. فخر رازی 
ذیل آیه شریفه می گوید: »همین چهار نفر هستند كه خداوند اینها را سلطنت و قدرت داد و آنها این 

امور اربعه را انجام دادند و این آیه بر امامت این چهار نفر داللت می  كند«. در این آیه، خدا می گوید:

مهاجرین را متمكن چهار امر باید بیاوریم »وهی إقامة الصالة وإیتاء الزكاة والمر 
بالمعروف والنهی عن المنكر، لكن قد ثبت أّن الله تعالی مّكن االئمة الربعة من 
الرض و أعطاهم السلطنة علیها«، یعنی در جای خودش ثابت است كه خدا خلفای 

راشدین و ائمه  اربعه را در زمین متمكن كرد و سلطنت را به آنها داد. 

»فوجب كونهم آتین بهذه االمور االربعة«، چون خداوند اینها را متمكن كرده می گوید: فخر 
رازی در ادامه می گوید:

چون خدا این ائمه  اربعه را متمكن كرده، پس باید  اینها این امور اربعه را انجام داده 
باشند، و »إذا كانوا آمرین بكل معروٍف و ناهین عن كل منكٍر وجب أن یكونوا علی 
الحق« اگر امر به هر معروفی كردند و نهی از منكر باید به حق باشد »فمن هذا الوجه 
دّلت هذه اآلیة علی امامة االربعة« این آیه داللت بر امامت اربعه دارد. »و ال یجوز حمل 

اآلیة علی علیB وحده«. )فخر رازی، 142۰،  231/23(

  و عجیب این است كه عین همان اصراری را كه در این آیه دارد، در آیه 55 سوره نور هم دارد 
و می  گوید: 

دلت اآلیة علی إمامة الئمة الربعة و ذلك لنه تعالی وعد الذین آمنوا و عملوا 
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الصالحات من الحاضرین فی زمان محمد و هو المراد بقوله لیستخلفنهم فی 
الرض كما استخلف الذین من قبلهم. )فخر رازی، 142۰،  24/ 413( 

خدا به این چهار نفر وعده داد كه بیایند مدتی حكومت كنند، اشكالش این است كه عمر 
ُهْم ِمْن َبْعِد  َلنَّ را كشتند و عثمان را هم كشتند و امیرالمؤمنینBرا هم كشتند؟!، پس »َوَلُیَبدِّ
ْمنا« چه شد؟ هیچ كدامشان كه امنیت نداشتند، همه شان به قتل از دنیا رفتند، 

َ
َخْوِفِهْم أ

امیرالمؤمنین شهید شد و دو نفر دیگر را هم كشتند و عجیب این است كه عین همان اصراری 
را كه در آن آیه دارند، در همین آیه هم دارند. بیضاوی در انوار التنزیل می نویسد: »فیه دلیٌل 
علی صحة أمر الخلفاء الراشدین إذ لم یستجمع ذلك غیرهم من المهاجرین« )بیضاوی، 1418، 
 73/4(. غیر از این چهار نفر از مهاجرین، كسی این چهار كار را انجام نداده است. آلوسی 

در روح المعانی معتقد است كه این آیه مختص مهاجرین است و ممكنین از این مهاجرین، 
فقط خلفای اربعه هستند و غیر از اینها كس دیگری نیست. اگر این اوصاف باقیه، یعنی 
اقاموالصاله تا آخر نشود، خلف در مقال و كالم خدا الزم می آید. بعد می گوید چون همه دیدند 
كه این چهار نفر به حكومت رسیدند. وقتی كه مقدم واقع شده، یعنی تمكن این اربعه »لزم 
وقوعه« وقوع تالی، یعنی پس تمام این چهار نفر اقامه صاله كردند، ایتاء زكات كردند و امر به 
معروف و نهی از منكر هم كردند. بعد می گوید »و فی ثبوت التالی ثبوت حّقیة الخالفة« در ثبوت 
تالی این است كه این خالفت حق است. )آلوسی، 141۵،  157/9( تفاسیر دیگر مانند التفسیر 
المظهری )المظهری، 1412،  331/6( قائلند كه این آیه بر صحت امر خلفای راشدین داللت 

می  كند.

3-2. احتمال دوم، مهاجرین، انصار و تابعین
 ابن عباس می گوید مراد از مهاجرین، انصار و تابعین هستند. )قرطبی،1۳۶4،  73/12(

3-3. احتمال سوم، اصحاب پیامبر
قتاده می  گوید: »مراد تمام اصحاب پیامبر       است«. )طبری، 1412،  126/17؛ سیوطی، 14۰4، 

4 /364؛ ثعلبی، 1422،  26/7(

3-4. احتمال چهارم، اهل نمازهای پنجگانه
 عكرمه می  گوید كه مراد، اهل صلوات الخمس هستند. )ثعلبی، 1422،  26/7؛ قرطبی، 1۳۶4، 

)73/12 
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3-5. احتمال پنجم، امت رسول  در زمان قدرت 
مراد، امت رسول در زمان قدرت یافتن است. از ابو  العالیه نقل كردند كه گفته: »هم هذه 
االمة إذا فتح الله علیهم أقاموا الصالة« )قرطبی، 1۳۶4،  73/12(. اگر در جایی پیروز شوند، حاال 
آن امتی كه پیروز نشدند، حكومتی هم ندارند. »اذا فتح الله علیهم« كنایه از حكومتی است كه 

اینها دارند.

3-6. احتمال ششم، مطلق حکام مسلمین
مراد فقط مطلق حكام مسلمین است. ابن ابی نجیح می گوید: »مراد »الوالة« )قرطبی، 1۳۶4، 

 73/12( است، یعنی او فقط منحصر در حكام از مسلمین می داند.

3-7. احتمال هفتم، حکام مشروع مسلمین
مراد فقط حكام مشروع مسلمین است. ضحاک می  گوید: »هو شرٌط شرطه الله عزوجل علی من 

أتاه الملك« )قرطبی، 1۳۶4،  73/12(.

4. نقد و بررسی دیدگاه اهل سنت
- تمكن خلفای اربعه در روی زمین از جانب خدا محل بحث است، بلكه همه آنها حجت شرعی 

در این امر نداشتند و ثابت نیست كه تمام این چهار نفر را خدا متمكن در ارض كرده است.
- فراز »ان مكناهم« وصف گروه است، نه اشخاص، یعنی خداوند، گروه را متمكن در زمین 
كرده نه شخص را. به نظر می  رسد این آیه، نظر به شخص و افراد ندارد و آیه می گوید كه گروهی 
هستند كه خدا اینها را بر روی زمین متمكن می كند. در آیات قرآن كه مربوط به حضرت 
حجت  هست، بحث از گروه و جماعت است، منتهی جماعتی كه در رأس آن حضرت 
مهدی    است، نه اینكه یک شخص بیاید و آیاتی مثل »بقیة الله خیٌر لكم« و »و أن الرض یرثها« 

اِلَحاِت« و آیات دیگر داللت بر گروه دارد. ِذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّ ُه الَّ و »َوَعَد اللَّ
- ظاهر آیه این است كه »فی الرض«، یعنی »فی جمیع الرض«، یعنی غالب كره  زمین، یعنی 

این جماعت این  چنین هستند. 
- چگونه این آیه، مربوط به زمان خلیفه اول تا سوم است كه بسیاری از معروف ها ترک شد و 
به بسیاری از منكرها امر شد؟ و تاریخ در آن زمان، اموری ضبط كرده كه به هیچ وجه نمی توان 
نام آن را احیای حق، و اماته باطل گذاشت، پس چطور می توان گفت كه این آیه، مربوط به 
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این دوران است؟ پس این آیه مربوط به خلفای راشدین نیست، اما این مطلب كه مصداق این 
آیه حضرت حجت است و نه سایر گذشتگان و آیندگان. از این روایات به دست نمی  آید و 
این احادیث بیان  كننده مصداق  های روشن و آشكار است و مانع عمومیت مفهوم آیه نیست، 

بنابراین مفهوم گسترده آیه، همه افراد با ایمان، مجاهد و مبارز است.

5. آیه 41 حج از دیدگاه مفسران شیعه

5  ـ1. دیدگاه روایی 
در تفاسیر روایی ذیل این آیه شریفه، مصداق اتم و اكمل این آیه را طبق روایات وارد شده 

حضرت مهدی  بیان كرده اند.

 5ـ1ـ1. امام باقرB  می فرماید: 

این آیه برای آل محمد  است و حضرت مهدی  و اصحاب او، مالک می گرداند 
ایشان را خدا مشارق و مغارب زمین، و آشكار فرماید دین را، و می میراند خدا به سبب 
آن حضرت و اصحابش بدعت  ها و باطل  ها را، چنان  كه می  راندند شقی ها حق را تا 
آنكه دیده نشود كجاست ظلم، و ایشان امر به معروف و نهی  از منكر كنند. )عروسی 
حویزی، 141۵،  506/3؛ فیض كاشانی، 141۵،  382/3؛ حسینی استرآبادی، 14۰9، 

ص339(

الَة« به سند خود از حضرت  نَّاُهْم ِفی الْْرِض أَقاُموا الصَّ َِّذیَن إِْن َمکَّ 5ـ1ـ2. محمدبن عباس ذیل آیه  »ال

موسی  بن جعفرB  روایت کرده و فرمود: 

نزد پدرم بودم. شخصی حضورش شرفیاب شده، عرض كرد آیه ای از قرآن نفهمیده 
و تفسیرش را نمی دانستم. از جابربن یزید سؤال كردم او مرا حضور شما هدایت كرد 
و فرمود كدام آیه است؟ این آیه را قرائت كرد. پدرم فرمود این آیه درباره ما اهل بیت 
پیغمبر وارد شده و سبب نزولش این بود كه فالن و فالن و هشت نفر دیگر از منافقین 
و تابعین آنها كه اسامی ایشان را نیز بیان كرد. خدمت پیغمبر اكرم حاضر شده 
گفتند ای رسول خدا، بعد از شما امر دین در دست چه كسی خواهد افتاد. به خدا 
قسم ما می ترسیم كه مبادا به ا هل بیت خود واگذار فرمایید و برای ما بهتر آن است كه 
به غیر اهل  بیت برگردد. پیغمبر اكرم  در غضب شد. فرمود به خدا قسم اگر شما 
به خدا ایمان داشته و رسالت مرا تصدیق دارید، نباید نسبت به اهل بیت من بغض 
داشته باشید؛ زیرا بغض نسبت به اهل  بیت من، در حكم بغض به من است و بغض 
درباره من، موجب كفر به خداست. قسم به  خدا اگر اهل بیت من قدرت و تمكن 
پیدا كنند، هر آینه نماز را به پا داشته و زكات را می دهند و امر به معروف و نهی از 
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منكر كنند و خداوند بینی كسانی  كه بغض من و اهل بیت و ذریه ام را در دل دارند، به 
ْرِض« نازل شد. )حسینی 

َ
اُهْم ِفی اْل نَّ ِذیَن ِإْن َمكَّ خاك می مالد. در همان موقع آیه  »الَّ

استرآبادی، 14۰9، ص338(

5ـ2. دیدگاه اجتهادي
عالمه طباطبایی ذیل آیه شریفه می فرماید: 

روز قیامت است.  تا  بلكه عامه مسلمین  روز،  آن  از مؤمنین، عموم مؤمنین  مراد 
بنابراین، دیگر نباید توهم كرد كه مراد از این صفت، صفت مخصوص مهاجرین 
زمان رسول خدا  است. حال چه این آیات را مكی بدانند و چه مدنی. گو اینكه 
مسئله اخراج از دیار و مظلومیت، مخصوص آنان است؛ زیرا مسئله اخراج از وطن 
و مظلومیت، سوژه بحث است و مورد مخصص نیست؛ زیرا مخصص  بودن مورد، با 
عموم موصوفین در صدر آیات و عمومیت، حكم جهاد منافات دارد. عالوه  بر اینكه، 
جامعه صالحی كه برای اولین بار در مدینه تشكیل شده و تمامی شبه جزیره عربستان 
را گرفت، عالی ترین جامعه ای بود كه در تاریخ اسالم تشكیل یافت و جامعه ای بود 
كه در عهد رسول خدا  در آن جامعه نماز به پا می شد، زكات داده می شد، امر به 
معروف و نهی از منكر می شد، و این جامعه به طور قطع، سمبل و مصداق بارز این آیه 

است. )طباطبایی، 1۳۷4،  547(

آیت  الله مكارم هم مصداق آیه را عموم مؤمنین گرفته و بر این باور است كه: 

یاران خدا كه در آیه قبل، وعده یاری به آنها داده شده، كسانی هستند كه هرگاه 
در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را بر پا می دارند و زكات را ادا می كنند و امر به 
معروف و نهی از منكر می كنند و هرگز پس از پیروزی، همچون خودكامگان و جباران، 
به عیش و نوش و لهو و لعب نمی پردازند، و در غرور و مستی فرو نمی روند، بلكه 
پیروزی ها و موفقیت ها را نردبانی برای ساختن خویش و جامعه قرار می دهند. آنها 
پس از قدرت  یافتن، تبدیل به یک طاغوت جدید نمی شوند و ارتباطشان با خدا 

محكم و با خلق خدا نیز مستحكم است. )مكارم شیرازی، 1۳۷4،  117/14(
   صاحب كتاب انوار درخشان نیز معتقد است: 

آیه، بیان اوصاف و فضایل مسلمانان صدر اسالم از مهاجر و انصار است كه به 
شعایر اسالمی ملتزم بودند و با برپایی فرایض یومیه، به هیئت جماعت قیام كرده 
و به زیردستان كمک می  كردند و شعار آنها، امر به معروف و نهی از منكر بود. سپس 
می  گوید دستور دفاع و جهاد با كفار و بت پرستان كه غرض اصلی آیه است، شامل 
عموم مسلمانان می  شود؛ زیرا آیه به طور قضیه حقیقیه بوده و نظری به افراد و 

اشخاص به خصوص نداشته است. )حسینی همدانی، 14۰4،  184-185/11(
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 در تفسیر روان جاوید، مصداق اكمل آیه شریفه »الذین ان مكناهم« را ظهور امام زمان 
دانسته و می  گوید: 

كسانی هستند كه اگر خداوند قدرت و سلطنت كامل به آنان عطا فرماید، در روی 
زمین بر پا می  دارند نماز را و می  دهند زكات را و امر به معروف و نهی از منكر می كنند 
و هر امر و ملک و سلطنت و قدرتی منتهی به خدا می  شود و جز او قادر و غالب و عزیز 
و مقتدری باقی و برقرار نخواهد ماند و در روایات ائمه اطهار، این جماعت به آل 
محمد و امام زمان  و اصحاب آن حضرت تفسیر شده و معلوم است كه افراد 
كامله، آن ذوات مقدسه هستند و سلطنت حقه الهیه و امر به معروف و نهی از منكر به 
نحو اكمل در زمان ظهور امام زمان  خواهد بود. )ثقفی تهرانی، 1۳98، 610/۳(

بنابر روایات وارده در ذیل آیه مورد بحث، وثوق حاصل می شود كه این آیه در مورد حضرت 
حجت    است، اما این مطلب كه مصداق این آیه، حضرت حجت  است و نه سایر گذشتگان 
و آیندگان، پس روایات به دست نمی  آید و این احادیث بیان  كننده مصداق اتم و اكمل بوده 
و مانع عمومیت مفهوم آیه نیست. تفاسیر اجتهادی نیز مصداق اكمل آیه شریفه »الذین ان 
مكناهم« را  زمان پیامبر    یا ظهور امام زمان  می داند و مفهوم آیه را عموم مؤمنین آن روز، 
بلكه عامه مسلمین تا روز قیامت می دانند. بنابراین، مفهوم گسترده آیه، همه افراد با ایمان، 

مجاهد و مبارزه تا روز قیامت است.

6. نتیجه  گیری
مشهور مفسران شیعه و اهل سنت، آراء و نظرات گوناگونی در خصوص مصداق آیه 41 سوره 
حج دارند. برخی از مفسران اهل سنت، خلفای راشدین را مصداق آیه می دانند كه فاقد دلیل 
است. بعضی نیز معتقدند كه آیه، منطبق بر مهاجرین و انصار و یا اصحاب پیامبر است كه در 
برخی كتب تفسیری اهل سنت ذكر شده و قابل اثبات نیست، ولی بسیاری از مفسران شیعه، 
طبق روایات، مصداق آیه را نه تنها عموم مؤمنین زمان نزول آیه، بلكه عامه مسلمین تا روز 
قیامت می دانند. این روایات از باب جری و تطبیق بوده و  فقط به دنبال ذكر روشن  ترین مصداق 

آیه است. روایات مقبول شیعه، حضرت حجت را مصداق اتم و اكمل آیه ذكر كرده اند. 
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