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 چکیده

. آید ترین مسائل اختالفی میان فریقین به شمار می کیفیت تشریع اذان و اقامه از مهم
وحیانی  صورت غیر  بر تشریع اذان و اقامه بهبا توجه به اعتقاد مشهور اهل تسنن مبنی

توان  آید که آیا می و توسط رؤیای فردی به نام عبدهللا بن زید، این پرسش به وجود می
تشریع احکام الهی را با دخالت فرد یا افرادی صحیح دانست؟ پذیرش این اعتقاد چه 

رسی جایگاه اذان و طور خاص به بر تواند داشته باشد؟ در نوشتار حاضر به نتایجی می
اعتقاد به .  آنان پرداخته شده استۀاقامه در تشریع اسالمی از دیدگاه اهل تسنن و ادل

وجه همخوانی  هیچ اینکه مبدأ اذان و اقامه با وحی نبوده است، با مبانی عقلی و نقلی به
مستندات غیر وحیانی بودن تشریع، افزون بر ابتال به ضعف سندی، با یکدیگر . ندارد

 .ای دارندتعارضات اساسی
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 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٤٦٦

 بیان مسأله. ١
 به 2فقهای امامیه.  اذان و اقامه نظرات مختلفی وجود دارد1 چگونگی تشریعۀدربار

 معتقدند که تشریع اذان و اقامه 3باره وجود دارد،  روایات صحیحی که دراینۀپشتوان
نازل ) ص(وده است، بدین معنی که اذان و اقامه توسط جبرئیل بر پیامبر اکرموحیانی ب

در مقابل، اهل تسنّن در قول مشهور برآنند که چون مسلمانان به مدینه . شده است
برای دعوت مسلمانان برای نماز جماعت با توجه به دوری ) ص(هجرت کردند، پیامبر

ای استفاده  دانستند از چه وسیله نمی نهمسافت و پراکندگی مهاجران و انصار در مدی
 برای حل این مشکل با اصحاب مشورت کردند که پیشنهادهایی از سوی آنان 4کنند؛

سردادن، نصب پرچم، برافروختن آتش همچون »  جَامِعَةًالصَّلَاةَ«بانگ : مطرح شد؛ مانند
 5ه از ناقوسیهودیان و استفاد گیری از بوق مجوسیان، استفاده از دف رومیان، بهره

در این میان فردی از انصار به نام ]. ٢٨١، ص١، ج٢٨؛ ١٣٠، ص٢، ج٢٦: ـ نک[مسیحیان 
                                                                                                                                                                             

از این ریشه مشتقات .  است»آب با دهاننوشیدن «به معنای » شرع« از ریشه  عربی وای  کلمه،»تشریع«. ١
که  علت این: گویند  برخی می؛است» آبشخور«که به معنای » شریعت«: ؛ مانندشود متعددی منشعب می

 ،]١٧٥، ص ٨، ج ١٠ [شود به همین جهت است احکام خدا، حالل و حرام خدا شریعت نامیده می
خیلی «ز در اصل و در لغت عربی به معنای نی» تشریع«. اند یعنی دستورات الهی آبشخور حیات انسان

و در جایی که آب نهر بسیار باال آمده باشد که حیوانات ] ٣٤٤٦، ص٦، ج٣٠ [چیزی است» باال بردن
؛ »  التَّشْرِیع  السَّقْي أَهْوَنُ«: گویند رود و به صورت ضرب المثل می به راحتی از آن آب بخورند، به کار می

گذاری   این کلمه امروزه به معنای قانون]. ٢٤١، ص١١، ج٢٧ [ است تشریع،ترین آب دادن راحت
 .رود گذاری در حوزه دین به کار می است و بیشتر در مورد قانون

مرحوم مجلسی معتقد است که فقهای امامیه در اینکه تشریع اذان و اقامه به سبب وحی الهی بوده . ٢
 .]٢١٣، ص٢ ، ج٦٩: نکـ [است، همداستانند 

، ٥؛ ١، ح٣١٢، ص٢، ج٢، ح١٨٣، ص١، ح٥، ص١ ، ج٤؛ ٢٢، ح٢٦٢، ص١ ، ج٣: وان نمونه نکـ عن به. ٣
، ٣ ، ج٦٧؛ ٤، ح٢٥٤، ص١ ، ج٨؛ ٨٦٥، ح٢٨٢، ص٨٦٤، ح٢٨١، ص١ ، ج٦؛ ٢١، ح٣٨٧، ص٤، ح٤٢ص
 .١، ح٣٠٢ص

کرد از زمانی که نماز در مکه واجب شد تا زمانی که به مدینه هجرت ) ص(پیامبر: گوید ابن منذر می. ٤
لکن سیوطی در ]. ١٢٩، ص٢، ج٢٨[خواند  باره مشورت شد، بدون اذان نماز می که دراین و تا وقتی

:  از عائشه روایت کرده است که گفت)٣٣: فصلت(» ... قَوْالً أَحْسَنُ وَ مَنْ« ضمن تفسیر آیۀ الدر المنثور
، ٥، ج٢٣: یه مکی است؛ نکـ و این آ] ٣٢٥، ص٧، ج٤٦[ندیدم این آیه نازل شود مگر درباره مؤذّنان 

البته برخی نیز در مقام پاسخگویی به این اشکال، دست به توجیهاتی . ٣٦٠، ص١٥، ج٦٣؛ ١٣٩ص
 ].٢٨، ص٤٨: نکـ [اند که ناتمام است  زده

 .١١٨ـ١١٧، ص٢، ج٦٠: نکـ . ٥



  ٤٦٧  ن و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آنبررسی چگونگی تشریع اذا

را از خوابش آگاه ) ص(، اذان و اقامه را در رؤیا مشاهده کرده، پیامبر اکرم»عبدهللا بن زید«
علیم داده دهند فِقرات اذان و اقامه به بالل ت پسندند و دستور می سازد، ایشان نیز آن را می می

توان چنین قولی را  حال پرسش آنست که آیا می. ازآن در هنگام نماز، او اذان گوید شود تا پس
ترین احکام اسالمی را تابع خواب و رؤیا دانست؟ اهمیت  پذیرفت و تشریع اذان، یکی از مهم

. دروست که پذیرش این قول با جایگاه رفیع وحی و نبوت ناسازگاری دار این مسأله، ازآن
 بر که چیزي از فقط«: فرماید توان تصور کرد پیامبری که خداوند از قول ایشان می چگونه می

در .  در امور شرعی از مسلمانان نظرخواهی کنند)٥٠: انعام (،»کنم مي پیروي شود مي وحي من
ای که اهل تسنن برای این مدعی بدانها استناد  ترین ادله این جستار تالش شده است که مهم

 . بررسی و بدانها پاسخ داده شودـنظر مضمونی  نظر سندی و چه از چه ازـ اند  دهکر
 

 تشریع اذان و اقامه در نظر اهل تسنن. ٢
 تشریع اذان و اقامه در بین فقهای اهل تسنن به تبعیت از روایات وارده در این ۀدربار

د در کتب اهل ترین روایات موجو با توجه به مهم. زمینه، نظرات مختلفی وجود دارد
 : کلی تقسیم نمودۀتوان به دو دست باره، نظرات اهل تسنن را می این تسنن در

 .تشریع وحیانی اذان و اقامه .٢تشریع اذان و اقامه توسط برخی از صحابه  .١
 :شود  به مستندات هر دو نظر اشاره میذیالً

 
 تشریع اذان و اقامه توسط برخی از صحابه. ١ .٢

گر تشریع اذان و اقامه توسط برخی از صحابه هستند خود به دودسته روایاتی که بیان
 رؤیای برخی از ۀ نخست، روایاتی است که بیانگر تشریع به وسیلۀدست: شوند تقسیم می

 دوم، روایاتی است که بر اساس آنها تشریع، با پیشنهاد برخی از ۀصحابه هستند؛ دست
 .صحابه انجام پذیرفت

 
 و اقامه توسط رؤیای برخی از صحابهتشریع اذان . ١ .١ .٢
دستور داد ) ص(وقتی رسول خدا: پدرم، عبدهللا بن زید گفت 1:)روایت اول. (١ .١ .١ .٢

 مردم برای نماز به صدا درآورند، در خواب دیدم که کردن جمعناقوسی بسازند تا برای 
                                                                                                                                                                             

ایت وجود تر از این رو کند که در اخبار عبدهللا بن زید در قصۀ اذان خبری صحیح  نقل میبیهقی. ١
؛ اما با وجوداین، این روایت چه ازنظر سندی و چه از نظر مضمونی مبتال به ]٥٧٥، ص١، ج٢٠[ندارد 

 .اشکال است که به آن اشاره خواهد شد
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: وشی؟ گفتفر یماین ناقوس را : به او گفتم. چرخید یم دور من ،مردی ناقوس بر دست
آیا تو را به : گفت. یمفراخوانتا با آن مردم را برای نماز : خواهی؟ گفتم یمبرای چه 

اللَّهُ أَکْبَرُ، اللَّهُ أَکْبَرُ، اللَّهُ : بگو: آری، گفت: چیزی بهتر از آن راهنمایی کنم؟ به او گفتم
 او را به آنچه که دیده بودم، آمدم و) ص(صبح روز بعد نزد رسول خدا ،...أَکْبَرُ، اللَّهُ أَکْبَرُ

آنچه دیدی حقیقتاً رؤیای حقی است إن شاء هللا، پس برخیز و : ایشان فرمود. آگاه کردم
نزد بالل برو و آنچه را که در خواب دیدی، به او بیاموز تا او با آن اذان گوید، زیرا صدای 

] در خواب دیده بودمو آنچه را که [پس من با بالل برخاستم . او از صدای تو رساتر است
 .گفت دادم و او اذان می به او یاد می

بر [که ردائش  درحالی] باعجله[ۀ خود صدای اذان را شنید، عمر بن خطاب در خان
قسم به آنکه تو را ! ای رسول خدا: گفت شد،  از خانه خارج شد و می کشیده می] زمین

رسول . ب دید، من نیز دیدمحق به پیامبری برگزید، همانند آنچه را که او در خوا به
 ،٤٠٢ص ،٢٦ج ،٤٩؛ ٤٩٩، ح٣٧١، ص١، ج٤٢[ خدای را سپاس: فرمود) ص(خدا
 ].١٨٩ح، ٣٥٨، ص١، ج٢١: ـ ؛ همچنین نک١٦٤٧٨ح

کرد و نیز دستور داد  یمفکر ) بوق(به شیپور) ص(رسول خدا :)دومروایت . (٢ .١ .١ .٢
... به عبدهللا بن زید تعلیم داده شدتا ناقوسی از چوب بتراشند، تا اینکه اذان در خواب 

: فرمود) ص( ساخت، پیامبرباخبرآمد و ایشان را از رؤیایش ) ص(عبدهللا بن زید نزد پیامبر
نیز همین خواب را دیده است، به همراه بالل به ) عمر بن خطاب(ی که دوستتاندرست به

گفت، در این حال عمر بن  یمچنین کردم و بالل اذان ... مسجد برو و اذان را به او تعلیم ده
به خدا سوگند رؤیایی را که او دید من ! هللا رسولخطاب صدا را شنید و خارج شد و گفت یا 

 ].٢٣١٤١ح ،٣٣٠ص ،٨ج ،٨٤؛ ٧٠٦ح، ٢٣٢، ص١، ج٦٥[هم دیدم 
را برگیرد تا به هم   1خواست که دو چوب یم) ص(پیامبر :)سومروایت . (٣ .١ .١ .٢

ماز جمع شوند، آنگاه عبدهللا بن زید انصاری دو چوب را در زده شوند و مردم برای ن
خواست، به او  یماین دو چوب همانند آن چیزی است که رسول خدا : خواب دید و گفت

عبدهللا بن زید ] و اذان به او تعلیم داده شد[گویید؟  ینمآیا برای نماز اذان : گفته شد
 ساخت، آنگاه باخبرشان را از خوابش آمد و ای) ص(پیامبر بیدار شد، نزد آنکه از بعد

 ].١، ح٦٧، ص١، ج١٣[دستور داد که اذان گفته شود ) ص(پیامبر

                                                                                                                                                                             
زدند و از آن صدا بر  تر می این دو چوب همان ناقوس بوده است؛ یک چوب کوچک که به چوب بزرگ. ١

 ].٢٦٠، ص١، ج٣٦[خواست  می



  ٤٦٩  ن و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آنبررسی چگونگی تشریع اذا

نماز : اند که فرمود  اصحاب ما از رسول خدا روایت کرده:)چهارمروایت . (٤ .١ .١ .٢
و به جماعت که نماز را همه باهم و در [صورت یکسان   بهـ یا مؤمنان ـمسلمانان 

ها  ساخت، و در این اندیشه بودم که مردانی را در محله مرا خرسند می] دزمان بخوانن یک
های  بپراکنم که مردم را به زمان نماز ندا دهند و حتی بر آن شدم کسانی را بر بام خانه

بلند بگمارم تا مردم را به زمان فرارسیدن نماز ندا دهند حتی ناقوس بزنند یا نزدیک بود 
ای رسول خدا، : مردی از انصار آمد و گفت]  روز یا فردای آندر همان. [که ناقوس بزنند

مردی را دیدم ] در خواب[که اهتمام و خواست تو را دریافتم و از نزدت بازگشتم  هنگامی
و  که دو جامه سبز به تن داشت، به مسجد درآمد و اذان گفت آنگاه با درنگی نشست 

و » قد قامت الصلوه«: بار گفت ینکه اینبرخاست و نظیر آنچه گفته بود بر زبان آورد جز ا
: فرمود) ص(پیامبر. گویم من بیدار بودم نه خواب گو نخوانند، میاگر مردم مرا بیهوده

عمر .  اذان گویدتافراخوان ] ای به آنچه دیده[خدای بزرگ خیر را به تو نمایاند، بالل را 
 م کردم آن را بازگویممثل آنچه او دید من دیدم لیکن چون پیش از من گفت، شر: گفت

 ].٥٠٦، ح٣٧٨، ص١، ج٤٢[
اندیشید که چگونه مردم را برای  یمبه این ) ص(پیامبر :)پنجمروایت . (٥ .١ .١ .٢

هنگام نماز پرچمی نصب کن تا وقتی مردم آن را : نماز جمع کند، فردی به او گفت
ی دیگر از شیپور برخ. این پیشنهاد را نپسندید) ص(ببینند دیگران را خبر کنند، پیامبر

این سنت یهود : این پیشنهاد را نیز نپسندید و فرمود) ص(یهودیان یادکردند، پیامبر
. ناقوس از مسیحیان است: فرمود) ص(برخی دیگر از ناقوس نام بردند، پیامبر. است

برایش اهمیت داشت، به خانه آمد ) ص(که این دغدغه رسول خدا یدرحالعبدهللا بن زید 
من بین «: آمد و گفت) ص(صبح روز بعد نزد رسول خدا.  خواب دیدو اذان را در

عمر بن خطاب نیز » .یداری بودم که فردی نزد من آمد و اذان را به من یاد دادوب خواب
بعد که . قبل از او چنین رؤیایی را دیده بود، اما بیست روز از افشای آن خودداری کرد

چه باعث شد که مرا از آن «: به او فرمود) ص(نقل کرد، پیامبر) ص(خواب را برای پیامبر
. »عبدهللا بن زید از من پیشی گرفت و من دیگر حیا کردم«: عمر گفت» آگاه نکنی؟

بایست و بنگر عبدهللا بن زید به تو چه فرمان «: به بالل فرمود) ص(سپس رسول خدا
 .گفت یم بالل اذان پس ازآن» .دهد، آن را انجام ده یم

پندارند که اگر عبدهللا بن  یمانصار چنین : ابو عمیر به من گفت: گوید یم ابو بشر
 ،١ج ،٢٠[کرد  یم مؤذّن نصب عنوان بهاو را ) ص(زید در آن روز بیمار نبود، پیامبر

 ].٤٩٨، ح٣٦٩، ص١، ج٤٢؛ ١٨٣٤ح ،٥٧٤ص



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٤٧٠

 چیزی که مردم را به نماز فراخواند از ۀدربار) ص(پیامبر :)ششمروایت . (٦ .١ .١ .٢
گروهی شیپور را پیشنهاد کردند که او این پیشنهاد را نپسندید، . نظرخواهی کردآنان 

گروهی دیگر ناقوس را پیشنهاد کردند که آن را نیز چون . چون شیپور رسم یهودیان بود
رسم مسیحیان بود نپسندید، تا اینکه در آن شب مردی از انصار که به او عبدهللا بن زید 

 ].٧٠٧ح، ٢٣٢، ص١، ج٦٥[... ؤیای اذان را دیدندگفتند و عمر بن خطاب ر یم
عبدهللا بن زید اذان را در خواب دید و نزد  ... :)هفتمروایت . (٧ .١ .١ .٢
آن را به بالل بیاموز، : فرمود) ص( ساخت، پیامبرباخبرآمد و او را از خوابش ) ص(پیامبر

ام و  یدهداذان را من : تپس او آن را به بالل یاد داد و بالل اذان گفت، سپس عبدهللا گف
، ١، ج٤٢[اقامه را تو بگو : فرمود) ص(پیامبر! خواستم بانگ اذان سر دهم یمخودم نیز 

 ].٥١٢، ح٣٨٥ص
ی را قرار دهد تا مردم ا نشانهخواست  یم) ص(پیامبر :)روایت هشتم. (٨ .١ .١ .٢

دهللا بن زید رؤیای تا اینکه مردی از انصار به نام عب...  آن برای نماز جمع شوندۀیلوس به
چون صبح : اذان را دید، عمر بن خطاب هم همان شب آن رؤیا را دید، عمر گفته است

رفت ) ص(را از خوابم آگاه ساختم اما آن مرد انصاری شبانگاه نزد پیامبر) ص(پیامبرشد 
 ].٢٤٧، ص١، ج١٨... [و به ایشان خبر داد

 و تعلیم ط عبدهللا بن زیدن در رؤیا توسپس از تعلّم اذا ... [:)نهمروایت . (٩ .١ .١ .٢
 یفَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَ«آمد و دید که ایشان خواب است، ) ص(بالل نزد پیامبر] آن به بالل

پس،  ، ازآن)نماز بهتر از خواب است: با صدای بلند فریاد زد(»  الصَّلَاةُ خَیٌْر مِنَ النَّوْمِ:صَوْتِهِ
 ]١٦٤٧٧، ح٣٩٩، ص٢٦، ج٤٩! [ین عبارت در اذان صبح وارد شدا

ینکه عبدهللا بن زید، رؤیای خویش را برای ا از بعد [:)روایت دهم. (١٠ .١ .١ .٢
! ای رسول خدا: برخیز و اذان بگو، او گفت: به او فرمود) ص(پیامبر] نقل کرد) ص(پیامبر

 به رااذان آنچه را دیدی به بالل بیاموز، آنگاه عبدهللا : فرمود) ص(پیامبرصدایم بد است، 
 ].١٧٨٧، ح٤٦٠، ص١، ج٥١[بالل تعلیم داد و بالل اذان گفت 

گذشت و ایشان ) ص(مردی از انصار بر پیامبر :)روایت یازدهم. (١١ .١ .١ .٢
آن مرد نیز اندوهناک شد و در خواب، اذان به او تعلیم داده شد و او ... [اندوهگین بودند

مثل این را ابوبکر به ما خبر : فرمود) ص(امبرپی] را از خوابش باخبر کرد) ص(نیز پیامبر
 ].٢٠٢٠، ح٢٩٣، ص٢، ج٥٣[داد، پس به بالل بگویید که بدین شیوه اذان گوید 

] آنکه عمر بن خطاب اذان را در رؤیا دید از  پس[ :)روایت دوازدهم. (١٢ .١ .١ .٢
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 او در این که پیش از حالی آمد تا ایشان را از خوابش باخبر سازد، در) ص(نزد پیامبر
، بالل )ص(پیامبررو پیش از رسیدن عمر به  شده بود، ازاین وحی ) ص(زمینه به پیامبر

وحی بر تو سبقت : فرمود) ص(پیامبر: پس چون عمر خوابش را گفت. گفت اذان می
 1].١٧٧٥، ح٤٥٦، ص١، ج٥١[گرفت 
 

 تشریع اذان و اقامه به پیشنهاد برخی از صحابه. ٢ .١  .٢
شدند و در   چون مسلمانان به مدینه آمدند، جمع می:)روایت سیزدهم. (١ .٢ .١ .٢

باره با  روزی دراین. نشستند و کسی نبود که برای نماز ندا دهد انتظار وقت نماز می
یکدیگر سخن گفتند؛ گروهی گفتند ناقوسی همچون ناقوس مسیحیان برگیرید، برخی 

چرا مردی را : ن خطاب گفتعمر ب. بوقی مانند بوق یهودیان را پیشنهاد دادند
برخیز و به ! ای بالل: فرمود) ص(دهد؟ آنگاه پیامبر انگیزید که برای نماز ندا سر برنمی

 2.]٦٠٤، ح١٢٤، ص١، ج١٧[ نماز ندا ده
أشهد أن «: گفت یمبالل نخستین بار اینگونه اذان  :)روایت چهاردهم. (٢ .٢ .١ .٢

أشهد أنّ «:  بگوازآن پس: ن خطاب به او گفت؛ عمر ب»ال إله إلّا هللا، حیّ علی الصالة
، ١، ج٨٠[ کند، بگو یمهمانگونه که عمر تو را امر : فرمود) ص(پیامبر، »محمّداً رسول هللا

 3].٣٦٢، ح٢٢٠ص
 

                                                                                                                                                                             
را از آن باخبر ساخته ) ص(ایت یازدهم و دوازدهم اولین کسی که رؤیای اذان را دیده و پیامبرطبق رو. ١

 .است به ترتیب، ابوبکر و عمر بن خطاب بوده است نه عبدهللا بن زید
، ٧٩؛ ٦٢٦، ح٢، ص٢، ج٧٦؛ ١٩٠، ح٣٦٢، ص١، ج٢١: همچنین این روایت در این منابع آمده است. ٢

توان  گفتنی است نمی. خورد به چشم می» ابن جُرَیْج«اد تمامی آنها نام در اسن. ٣٧٧، ح٢٨٥، ص١ج
ـ ] ١٣٠، ص٢، ج٢٨ :نکـ [ـ آنگونه که ابن حجر گفته است » الصالة جامعة«روایت بخاری را بر ندا به 

حمل کرد؛ زیرا اوالً این جمع دلیل و شاهدی ندارد، » فرمان به اذان گفتن«و احادیث رؤیای اذان را به 
، مشکل »الصالة جامعة«دادند که با صدای بلند و مکرر بگوید  به بالل دستور می) ص(نیاً اگر پیامبرثا

به ) ص(دهد که دستور پیامبر این قراین نشان می. ماند شد و موضوعی برای حیرت باقی نمی حل می
 ].١٣٩، ص١، ج٤٠: نکـ [ندا سردادن همان فرمان دادن به گفتن اذان مشروع بوده است 

باید توجه داشت این روایت بیانگر تشریع بخشی از اذان توسط عمر بن خطاب است که البته عالوه . ٣
مانند (دانند  یمبر ضعف سندی، با دیگر روایاتی که فقره شهادت بر رسالت را از ابتدا داخل در اذان 

 .منافات دارد) روایت اول
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 تشریع وحیانی اذان و اقامه. ٢ .٢
 هستند، خود به دو دسته  وحیۀ تشریع اذان و اقامه به وسیلۀکنندروایاتی که بیان

 نخست، عمر و بالل، فِقرات اذان و اقامه را مستقیماً از ۀشوند؛ بر اساس دست تقسیم می
اند که اذان و اقامه را بوده) ص( دوم، پیامبر اکرمۀاند؛ اما بر اساس دستجبرئیل شنیده

 :شود در ذیل به این دو روایت اشاره می. اندبدون واسطه از جبرئیل اخذ فرموده
 
 ل در آسمان توسط برخی از صحابهشنیدن اذان جبرئی. ١ .٢ .٢
 نخستین کسی که در آسمان اذان گفت جبرئیل بود، :)روایت پانزدهم. (١ .١ .٢ .٢

را به آنچه شنیده بود خبر داد ) ص(پیامبرعمر شتافت و . عمر و بالل آن را شنیدند
ای بالل عمر بر تو پیشی جست : به او فرمود) ص(پیامبر. سپس بالل چنین کرد

 ).٨٧٥، ح٤٧١، ص١، ج١٩... ( شنیدی اذان بگوکه چنان آن
 
 )ص(دریافت اذان از جبرئیل توسط پیامبر اکرم. ٢ .٢ .٢

دارد در   بیان میـ همانگونه که امامیه بدان معتقد است ـای از روایات اهل تسنن  دسته
مستقیماً آنها را از ) ص(تشریع اذان و اقامه هیچ انسانی دخالت نداشته، پیامبر اکرم

در پایانِ بخش بررسی مضمونی روایات، به احادیثی چند از این . اند برئیل اخذ فرمودهج
 1.دسته اشاره خواهد شد

 
   بررسی روایات. ٣ 

ترین مصادر روایی اهل تسنن، به بررسی آنها از دو  حال پس از ذکر این روایات از مهم
 :پردازیم می» مضمونی«و » سندی«جهت 

 
 بررسی سندی. ١ .٣

) ص( سند آنها به پیامبرییعن(اند  اعتماد نیست؛ زیرا یا موقوف این روایات قابلسند 
 مجهول، مجروح، ی هستند که در سلسله سند آنها راوییا مُسندهای) شود یمتّصل نم

                                                                                                                                                                             
ز تشریع و نزول اذان به وسیلۀ جبرئیل بر حضرت ناگفته نماند در برخی از روایات اهل تسنن، سخن ا. ١

منظور از بین رفتن وحشت او به میان آمده است که به جهت مشهور  در هنگام هبوط به) ع(آدم 
 .٣١٧، ص١، ج٢٨: نکـ . نظر گردید نبودن این قول از پرداختن به آن صرف
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آن در که به دلیل ضرورت رعایت اختصار، بررسی مبسوط  1ضعیف یا متروك قرار دارد
 2.این نوشتار ممکن نیست

 
 سی مضمونیبرر. ٢ .٣
 مضمون آنها یهم باشد، به دلیل ناسازگار» صحیح «فرض که سند این روایات، اصطالحاً بر

روایاتی که تشریع اذان و  . استدیترد رقابلی اسالم، مردود بودن آنها غیبا عقل سلیم و مبان
اند؛  دانند، از جِهات مختلفی با مبانی عقلی و نقلی ناسازگار اقامه را از منبعی جز وحی می

 :شود ترین اشکاالت مضمونی این دسته از روایات اشاره می در این بخش به مهم
 نماز ،خداوند سبحان به پیامبرش فرمان داد تا با مؤمنان در اوقات مختلف. ١ .٢ .٣
رو  چه، ازاین. طبع قضیه اقتضا دارد که کیفیت تحقق این امر را به ایشان بیاموزد. بگزارد

متحیر ) بیست روز طبق روایت پنجم(چندین روز ) ص(بر اکرممعنی ندارد که پیام
 ایشان گذاشته شده است انجام دهند و ۀباشند و ندانند چگونه مسئولیتی را که بر عهد

: نساء: ـ نک(مردم را برای نمازی که عمود دین است و باید در وقت معیّن و مشخصی 
 و گاه متوجه شیپور شوند، ]١٣٥، ص١، ج٤٠: ـ نک[به جا آورده شود، گرد آورند ) ١٠٣

 ! ، آیا این تصور با مقام نبوت سازگار است؟...گاه ناقوس و

                                                                                                                                                                             
، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّیْمِيُّربارة د؛ ٤٢٤ـ٤٢١، ص٢٤، ج٧٢: ، نکـ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَدربارۀ . ١

، ٥، ج٤٣؛ ٣٥٨، ص١، ج٢١: ، نکـ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ؛ دربارۀ ٣٠٤، ص٢٤، ج٧٢: نکـ 
، ٢٦، ج٧٢: ، نکـ نِيُّأَبُو عُبَیْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدِ بْنِ مَیْمُونٍ الْمَدَ؛ دربارۀ ٢٢٤، ص٥، ج٥٩؛ ١٩١ص
: ، نکـیابْن أَبِي لَیْلَ؛ دربارۀ ٤٤، ص٤١؛ ٢١٣، ح٤٦٨، ص٥، ج٣٤: ، نکـ  بْنِ سَعِیدٍییَحْیَ؛ دربارۀ ٧٣ص
، ٣٤، ج٧٢؛ ١٨٨، ص١٢، ج٥٩: ، نکـ أَبِي عُمَیْرِ بْنِ أَنَسٍ؛ دربارۀ ١٩٢، ص٥، ج٤٣؛ ٤٥١، ص١، ج٣١
عَبْدِ ؛ دربارۀ ١٤٢، ص١٤٠، ص٢٥، ج٧٢: ، نکـ  عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ؛ دربارۀ ١٤٣ص

: ، نکـ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو؛ دربارۀ ٥٢٤ـ٥٢١، ص١٦، ج ٧٢: ، نکـ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بن عبدهللا المدنی
: ، نکـ الِدٍمُسْلِمُ بْنُ خَ؛ دربارۀ ٢٢٠، ص٢٦، ج٧٢ ؛٤٧، ص٤١؛ ٦٧٤، ص٣، ج٣٣ ؛٥٤٤، ص١، ج٢٢
؛ ٤٤٠ـ٤٣٩، ص٢٦، ج٧٢: ، نکـ مُحَمَّد بن مسلم بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ؛ دربارۀ ٥١٢ـ٥١١، ص٢٧، ج٧٢

؛ ٣٣٤، ص٨، ج٨٤: ، نکـ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ؛ دربارۀ ٣٧٦، ص٢، ج٣٤: ، نکـ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِدربارۀ 
 باید عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ همچنین دربارۀ ٤٩٧ـ٤٩٦، ص١٠ج، ٧٢: ، نکـ سَعِیدُ بْنُ سِنَانٍدربارۀ 
الحال  راوی، این روایت را به نقل از یکی از عموهای انصاری خود ذکر کرده است که مجهول: گفت

 .توان به او اعتماد کرداست؛ بنابراین نمی
جهت .  مبتال به ضعف سندی هستندکه البته آنها نیزروایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارند . ٢

 .٢١٢ـ٢١٠، ص٧١ به بعد؛ ٣٨، ص٤١ به بعد؛ ٢٩٢، ص٤٧: آگاهی بیشتر، نکـ 
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اخبار تشریع غیر وحیانی اذان و اقامه در مقایسه با یکدیگر تعارضات . ٢ .٢ .٣
اعتماد شدن این دسته از روایات  بسیاری دارند که این مسأله خود موجب غیرقابل

 که میان این احادیث هست ایجاب یتعارض«: نویسد شود؛ مرحوم شرف الدین می می
 عنوان نمونه به مواردی به] ٣٠٤، ص٤٧[» . از درجۀ اعتبار ساقط شوندیکند که همگ یم

 :شود چند از این تعارضات اشاره می
ناقوس ) ص( در روایات اول تا چهارم به این مطلب اشاره شده است که پیامبر.الف

که در سایر روایات  حالی برای گردآوری مردم پسندیدند، درعنوان ابزاری  مسیحیان را به
به جهت عدم تشبّه به مسیحیان، پیشنهاد استفاده از ناقوس ) ص(پیامبرآمده است که 

 .را نپذیرفتند
ابتدائاً استعمال ناقوس را ) ص(پیامبر: اگر برای از میان برداشتن این تعارض گفته شود

چگونه ممکن است : گوییم  استفاده از آن دادند، میازآن دستور به نپسندیدند، لکن پس
شان برگردند؛ آیا این کار  موافقت با مسیحیان را ناخوش دارند، اما از این عقیده) ص(پیامبر

از ابتدا به وجود مصلحت در آن آگاه ) ص(در ابتدا قبیح بود و بعد حسن شد؟ آیا پیامبر
ناچار شدند که از ناقوس استفاده ) ص( پیامبر:نبودند که با آن مخالفت کردند؟ اگر گفته شود

کردن مردم وجود  یعنی هیچ راهی جز استفاده از ناقوس برای جمع: گوییم کنند، می
ای گماشته شود تا مردم را برای نماز ندا دهد، همانگونه که  نداشت؟ آیا ممکن نبود منادی

  ]٢٤٦، ص١، ج١٨: ـ نک[شد؟  سر داده می» الصالة جامعة«پیش از آن ندای 
در مجلس مشورتی، دستور دادند تا ) ص(در روایت سیزدهم آمده است که پیامبر .ب

بالل اذان گوید و عمر بن خطاب نیز هنگام صدور این امر حاضر بود، اما طبق برخی 
به بالل دستور دادند که اذان ) ص(زمانی که پیامبر) مانند روایت اول و دوم(روایت 

که ردائش بر  نداشته و با شنیدن صدای بالل با عجله و درحالیگوید، عمر در آنجا حضور 
 ].٣٠٦، ص٤٧: ـ نک[شد از خانه خارج شده است  زمین کشیده می

 ند بود یهودیاندر اندیشۀ استفاده از شیپور) ص(رسول اکرم دوم، بنا بر روایت .ج
ارۀ مسألۀ آن حضرت درب، )مانند روایت پنجم (تاروایبرخی از دیگر  بنا بر که یدرحال

 ایشان ی و آنان شیپور را پیشنهاد کردند ولندکیفیّت اعالم نماز با مردم مشورت فرمود
 ).٥٠١، ص٢، ج١٢: ـ نک(ند این پیشنهاد را نپسندید

 طبق احادیث رؤیا، خواب برخي از صحابه مبدأ تشریع اذان بوده است، و این .د
مانند  (ـ نه خواب او ـخطاب مطلب با روایاتی که سبب تشریع اذان را شخص عمر بن 



  ٤٧٥  ن و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آنبررسی چگونگی تشریع اذا

یا ] ٦٠٣، ح١٢٤، ص١، ج١٧: ـ نک) [ص(یا حتی شخص پیامبر اکرم) روایت سیزدهم
 .ات دارددانند مناف می] ١٧٧٥، ح٤٥٦، ص١، ج٥١: ـ نک[وحی 
دانند   در میان آن دسته از روایاتی که مبدأ تشریع را خواب برخی از صحابه می.  ه

 روایات اول تا دهم، عبدهللا بن زید، بر اساس روایت طبق. نیز اختالفاتی وجود دارد
 عمر بن خطاب، ،]١٧٧٥، ح٤٥٦، ص١، ج٥١: ـ نک[یازدهم ابوبکر و طبق نقل عبدالرزاق 

اند؛ و حتی گفته شده است هفت نفر از انصار و نیز اند که رؤیای اذان را دیدهکسانی
، ٢، ج٢٨: ـ نک[اند  ا در خواب دیدهاند که اذان ر گفته شده چهارده نفر مجموعاً ادعا کرده

 شریعت محل عبور هر رهگذر نیست، اگر شریعت و احکام شرعی تابع رؤیا و ].١٣٢ص
 ].٣٢ـ٣١، ص٣، ج٣٩[ اسالم را باید خواند ۀخواب اشخاص باشد، فاتح

اذان «: گوید ، عبدهللا بن زید می)مانند روایات اول تا سوم(اساس برخی روایات  بر.و
بین «: گوید می) روایت پنجم(از روایات ، اما در برخی دیگر » دیدمرا در خواب

اگر مردم مرا «: حتی گفته است) روایت چهارم(و در روایتی دیگر » وبیداری بودم خواب
 ].١٥١، ص٥، ج٥٦[» گویم من بیدار بودم نه خواب گو نخوانند میبیهوده
اینکه از خواب  از   پسـامداد عبدهللا بن زید ب) اول و پنجم( طبق برخی از روایات .ز

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، أَتَیْتُ «: گوید را از خوابش باخبر ساخت، زیرا می) ص(پیامبر  ـبرخاست
صبح روز (»  رَسُولِ اللَّهِیفَغَدَا عَلَ«، یا )آمدم) ص(چون صبح شد نزد پیامبر(» رَسُولَ اللَّهِ

 که در آن، مرد ـخالف روایت هشتم که این نظر م ، درحالی)آمد) ص(بعد نزد رسول خدا
 و سخن ـسازد  آید و ایشان را از خوابش باخبر می می) ص(پیامبرانصاری شبانگاه نزد 

آمد و ) ص(پیامبرعبدهللا بن زید شب نزد : گوید اش می حافظ دِمیاطی است که در سیره
ونه که حلبی ، صبح است نه آنگ»غدا«و » أصبحت«و پیداست که متبادر از . به او خبر داد

 در مقام توجیه برآمده و گفته است که این دو جمله اشاره به نزدیکی صبح دارد 
 ].٦٨، ص٤٨؛ ١٣٢، ص٢، ج٢٨: ـ نک[

 در روایت پنجم آمده است که عمر بن خطاب رؤیای اذان را بیست روز قبل از .ح
 با رؤیای عبدهللا بن زید دیده است، اما طبق روایت هشتم، عمر بن خطاب همزمان

 .عبدهللا بن زید و در همان شب رؤیای اذان را دیده است
 آمده است که قبل از باخبر شدن] ١٧٧٥، ح٤٥٦، ص١، ج٥١[ در نقل عبدالرزاق .ط
که چنین مطلبی در دیگر  از رؤیا، وحی بر ایشان نازل شده بود، درحالی) ص(پیامبر

 . خورد روایات به چشم نمی
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شوند،  میاز خواب صحابی باخبر ) ص(ازآنکه پیامبر  در بیشتر روایات یادشده، پس.ک
تا آنجا که طبق روایت (دهند که اذان به بالل آموخته شود و او اذان گوید  دستور می

گوید من خودم خواب را  شود و می هفتم، عبدهللا بن زید حتی از این موضوع ناراحت می
) ص(اساس روایت دهم، پیامبرکه بر  ، درحالی) گویم خواهم اذان ام و خودم هم می دیده

ازاین  عالوه، پیش به. دهند بانگ اذان سر دهد ابتدائاً به خود عبدهللا بن زید دستور می
پندارند که اگر عبدهللا  یمانصار چنین : ابو عمیر به من گفت: گوید یم ابو بشر گفته شد که

 .کرد یمب  مؤذّن نصعنوان بهاو را ) ص(بن زید در آن روز بیمار نبود، پیامبر
 در بیشتر روایات رؤیا آمده است که عبدهللا بن زید رؤیای اذان را دید و .ی
را از رؤیایش باخبر ساخت، اما طبق روایت پانزدهم، جبرئیل در آسمان دنیا ) ص(پیامبر

را خبر داد ) ص(ندا داد و عمر و بالل هر دو شنیدند و عمر بود که سبقت گرفت و پیامبر
 ].١٥١، ص٥، ج٥٦[

ی نقل شده است، اما در روایت یازدهم کی یک در روایت اول، فصول ابتدائی اقامه ی.ل
و فصول ابتدائی اذان را دو تا دو تا » اقامه را مانند اذان به او یاد داد«: چنین آمده است
 ].١٥١، ص٥، ج٥٦[نقل کرده است 

 طبق روایات که یال نیامده است، درح»حَیّ عَلی خَیرِ العَمَل« روایت اول، فِقرة در .م
 یلو حتی زمان ابوبکر و اوا( )ص( در زمان پیامبراین جمله، اهل تسننموردقبول 
 مردم فکر نکنند، نماز که ین، جزء فصول اذان بوده است، ولی عمر به دلیل ا)خالفت عمر

، ١ج، ٤٤ :ـ نک[کرده است تر است، این جمله را از اذان حذف  حتی از جهاد هم مهم
 ].١٨٢، ص٤٨قل از ؛ به ن٥٤٢ص

نماز و روزه از امور عبادی هستند و از امور عرفی مانند جنگ نیستند که . ٣ .٢ .٣
به دیگر بیان . کردند یمدر مورد آنها با اصحاب خویش مشورت ) ص( پیامبربسا چه

 و بر این کند یمدریافت انحصاری شریعت از خدا هر آنچه را که جز وحی باشد نفی 
 تغییر دهند توانند ینماز پیش خودشان ) ص( که وحی خدا را پیامبرزدور یم دیتأکنکته 

 حق من: بگو«: دیفرما یم) ص(خداوند، خطاب به پیامبر. یا به چیز دیگری تبدیل کنند
 یپیرو شود، یم یوح من بر که یچیز از فقط دهم تغییر را آن خود پیش از که ندارم

» !ترسم یم) قیامت (بزرگ روز مجازات از کنم، ینافرمان را پروردگارم اگر من! کنم یم
 یوح من بر ازآنچه تنها من شد، خواهد چه شما و من با دانم ینم«یا ) ١٥: یونس(
 سخن نفس یهوا یرو از هرگز و«یا ) ٢٠٣: ؛ أعراف٩: أحقاف(» کنم یم یپیرو شود یم



  ٤٧٧  ن و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آنبررسی چگونگی تشریع اذا

 ا بر وحی پیشی گیرند یکهنیست ) ص(در شأن پیامبر اکرم). ٣: نجم(» گوید ینم
خودشان چیزی را تشریع کنند؛ زیرا ایشان باید در این زمینه تنها شنوای وحی باشند 

 تغییر قبله مدت شش یا هفت ماه در ۀیا آمدن آن را انتظار کشند، چنانچه در مسأل
و نیز پیداست که خیلی بعید است از . نازل شد  بقره١٤٤ۀ انتظار وحی ماندند تا اینکه آی

یده شود؛ زیرا دین خدا خالص است و نقش غیر را در خود مشاوره، حکم شرعی زای
الْأَمْرِ  فِي شَاوِرْهُمْ وَ« دریافت که آیه توان یم نجایازا). ١٥٤: عمران آل: ـ نک (تابد یبرنم
  بر مشاوره در موضوعات خارجی و شئون)١٥٩: عمران آل(» اللَّهِ یعَلَ فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا

ی در بعضی از حوادث مانند استراتژی جنگی، چگونگی برخورد با ریگ میتصمزندگی و 
و این مشاوره . داللت دارد... ی به امنیت، صلح وابی دستی ها نهیزمدشمنان، ۀ حیل

 ـی مناسب ریگ میتصم اینکه مشاوران را به مشارکت در جمله ازی دارد، ا ارزندهثمرات 
ه اجرای مقررات و قوانین این مشاوره و  و آنان را در راخواند یفرام  ـموردنظردر کار 

است و ) ص(ی نهایی با پیامبرریگ میتصم، نیباوجودا و سازد یمتحمل نتایج آن توانمند 
در مسأله، مالک و ) ص(پیامبر و تصمیم کند یمهمین امر، بایدها و نبایدها را مشخص 

الت در تشریع احکام نیست ، بنابراین جایگاه شوری دخ»عَزَمْتَ فَإِذَا«: ردیگ یممعیار قرار 
ی است و از شأن نبوت و گذار قانون نقش داشتن در وحی و ۀو اگر دخالت کند به منزل

خداوند متعال . دیگشا یمی و افترا به خداوند را پرداز دروغ و باب کاهد یم) ص(پیامبر
 داشته و تهدید حذر بر شدت به  ـ خلق نزد اوستنیتر محبوب نکهیا با ـپیامبرش را 

یعنی پیامبر [او  اگر«: دیفرما یمکرده که مبادا یک حرف از قرآن را تغییر دهد، آنجا که 
 قلبش رگ سپس* گرفتیم  یم باقدرت را او ما* بست  یم ما بر دروغ یسخن )]ص(اکرم

: الحاقة(» !شود مانع او) مجازات (از توانست ینم شما از کس چیه و* کردیم  یم قطع را
 ].٦٢ـ٦٠، ص٤٨؛ ٣٠١، ص٤٧؛ ٢٨، ص٣، ج٣٩: ـ نک) [٤٧ـ٤٤

در احکام و مسائل شرعی استناد به خواب خطاست، عالمان دینی بر این . ٤ .٢ .٣
باورند که تنها رؤیای پیامبران حجت است نه غیر آنان، چه، خواب آنها جزئی از وحی 

 برخی برای صحیح شمردن روایات رؤیای اذان دست به توجیهاتی نیباوجودا اما 1.است
در اثبات حکم اذان به خواب عبدهللا بن زید به این دلیل : دیگو یمعَسقَالنی . اند دهز

                                                                                                                                                                             
خوابند در  پیامبران به پشت می: فرمایند در بیان یکی از اقسام چهارگانه خواب می) ع(حضرت امیر. ١

) ع(اب حضرت ابراهیمخو]. ٢٦٣، ص١، ج٧[راه وحی الهی هستند  به که چشمشان باز است و چشم حالی
 ].١٥٦، ص٥٨، ج٦٨: نکـ [ای از این نوع وحی است  ، نمونه)ع(دربارۀ ذبح فرزندش اسماعیل
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 به، و جواب داده شده شود ینماشکال شده که بر خواب غیر انبیاء حکم شرعی بنا 
 نازل وحی نیز باره نیدرابدین معنی که افزون بر خواب، [ی وحی با آن زمان هم احتمال 
، ٢، ج٥٨] [ آن را صحیح دانستتوان یمرؤیای اذان با وحی  و به خاطر سازگاری شده 

 ].١٩٩، ص٧١؛ به نقل از ٢٦٨، ص١، ج١١: ـ ؛ همچنین نک٨٢ص
ی زمان هملیکن واضح است که این پاسخ، علمی و دقیق نیست، زیرا مجرد احتمال 

خواب با وحی سودمند نیست، چه اگر این تقارن صحیح بود، روایات مورد اعتماد در این 
پس . دیگرد ینم، و به اجتهادات کسانی چون ابن حجر منحصر شد یماب آن را یادآور ب

تواند پاسخ خوبی برای این اشکال به حساب آید؛ افزون بر ، نمی»احتمال«صرف وجود 
 متحیر ـ طبق نقل اهل تسنن ـبه مدینه آمدند و ) ص(این، چرا زمانی که پیامبر اکرم

تا اینکه عبدهللا بن زید، ] و ایشان منتظر ماندند [بودند، وحی بر ایشان نازل نشد
، ٤٨: ـ نک[ن خواب فرود آمد؟ را از خوابش آگاه ساخت، آنگاه وحی مطابق ای) ص(پیامبر

ثالثاً اگر دیدن رؤیا همزمان با وحی اتفاق افتاده است، چه اصراری برای  ]٦٦ـ٦٥ص
یگر احکام شرعی اذان و اقامه را اثبات اذان و اقامه با خواب و رؤیا است، بلکه همانند د

نیز تابع وحی به حساب آوریم مگر آنکه بخواهیم منزلت فرد یا افرادی را رفعت بخشیم 
 .مییبازنمایا باب تشریع غیر وحیانی را 

بینیم بیشترین فشار و مسئولیت در نقل خبر اذان بر  مطلب دیگر آنکه می. ٥ .٢ .٣
که این صحابی  ی انصاری گذاشته شده است درحالیدوش عبدهللا بن زید عبد ربّه خَزرَج

معروف » کسی که اذان بر او نمایان شد«در تاریخ و فقه، نشان روشنی ندارد و تنها به 
، ١٤، ج٧٢: ـ نک[شده و مشهور نیست  های دیگر شناخته شده و جز این حدیث، در زمینه

بن عاصِم مازنی  و مثل این سخن درباره عبدهللا بن زید ]٣٧٩، ص٣، ج٨١ ؛٥٤١ص
سه ( گفته شده، کسی که قسمتی از وضوی ثالثی غسلی  ـ صاحب حدیث وضوـانصاری 

 ۀاند که اخبار صحیحی دربار  او افکنده و ادعا کردهۀرا بر عهد) مرتبه شستن اعضای وضو
های این دو  چرا نشانه. خبر است وضو از او روایت شده و حال آنکه خود او از آنها بی

شوند مگر در دو حدیث وضو و  چرا این دو شناخته نمی! ری مبهم است؟صحابی انصا
 ]٦٦، ص٤٨! [اذان؟
، احادیث رؤیای المستدرک علی الصحیحینبخاری و مسلم و نیز حاکم در . ٦ .٢ .٣

بخاری و مسلم، احادیث عبدهللا بن : گوید باره می حاکم دراین. اند عبدهللا بن زید را نیاورده
اند که  به این اسناد، به این دلیل ترک کرده و نیاورده) ص(او را به پیامبرزید و حکایت خواب 
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 ۀوی پیش از تشریع اذان از دنیا رفته است؛ چه، آغاز اذان ازنظر اهل تسنن، بعد از واقع
اند  که گفته شده که او در اُحد به شهادت رسید؛ و گفته حالی جنگ اُحد بوده است، در

  ].٨٠٢١، ح٣٨٧، ص٤، ج٨١[دنیا رفت و دانا خداست اندکی پس از جنگ اُحد از 
 ـاند ای نیز به آن نداشته و حتی اشارهـاند  از اینکه شیخین این حدیث را نیاورده

نعیم مؤید این سخن روایت ابو. ت نداردتوان دریافت که حدیث عبدهللا بن زید اصال می
 بن عمر نقل  از عبیدهللا]٣٠٧، ص٤٧: ـ نک[ است که به سند صحیح حُلیۀ األولیاءدر 
! ای امیر مؤمنان«: دختر عبدهللا بن زید بر عمر بن عبدالعزیز وارد شد و گفت: کند می
، ٥، ج١٤[» .ن دختر عبدهللا بن زیدم، پدرم در بدر حضور یافت و روز احد شهید شدم

آنجاکه  از[ رؤیت اذان در خواب از عبدهللا قطعی بود دخترش ۀاگر قضی ]٣٢٢ص
کرد و  این کرامت را ذکر می] ست عطوفت عمر بن عبدالعزیز را به خود برانگیزدخوا می

شمرد، بلکه   برمیـ حضور در بدر و شهادت در اُحد ـآن را همراه دو ویژگی دیگر 
 فضیلتی بود که چیزی به پای آن  ـ اگر واقعاً رخ داده بودـفضیلت دیدن اذان در خواب 

ها او تنها کسی بود که وحی، خواب او را در این مسأله   انسانۀرسید، چه از میان هم نمی
 ].٦٥ـ٦٤، ص٤٨: ـ نک[پذیرفت  می

آمده  آنگونه که در برخی از روایات اهل تسنن ـاگر ابوبکر و عمر بن خطاب . ٧ .٢ .٣
تردید این موضوع را با توجه به اهمیّت آن در   در تشریع اذان نقش داشتند، بیـاست 

کردند،  عنوان فضیلتی برای خود ذکر می دست آوردن خالفت به ی بهبرا» سقیفه«ماجرای 
، ابوبکر و عمر نزد مردم آمدند و با انصار به )ص(همانگونه که پس از رحلت پیامبر اکرم

مخاصمه برخاستند و برای نشان دادن برتری خود بر انصار، مواردی را به عنوان فضایل 
آنکه در این میان درباره مسأله تشریع   حال،]٥٧٧، ص٢، ج٨٣: ـ نک[خویش بیان کردند 

 .شود این ادعا تا آن زمان مطرح نبوده است اذان سخنی گفته نشده است؛ لذا معلوم می
) ص(پیامبرچرا وقتی عمر بن خطاب مشاهده کرد که طبق این روایات . ٨ .٢ .٣

 پنجم آمده  آنگونه که در روایتـاند، خواب خود را  آوری مردم متحیر مانده برای جمع
 را از آن باخبر نساخت؟ ) ص( بیست روز مخفی داشته، پیامبرـاست 
از رؤیایش و پنهان کردن ) ص(پیامبرعمر بن خطاب برای باخبر نساختن . ٩ .٢ .٣

؛ آیا عمر بن خطاب زمانی که رؤیای اذان را »از عبدهللا بن زید حیا کردم«: گفته است
 روز بعد عبدهللا بن زید نیز در خواب اذان را دانسته است که قرار است بیست دید می

عالوه، دلیلی برای  به! ببیند که زودتر از او حیا کرده و در این مدت ساکت بوده است؟
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) ص(حیا کردن عمر بن خطاب از عبدهللا بن زید وجود ندارد، مگر باخبر ساختن پیامبر
 که او خجالت کشیده و از این خواب و بیرون آوردن ایشان از حیرت کار ناپسندی است

 این خود فضیلتی بزرگ محسوب ـ به اعتقاد اهل تسنن ـچیزی نگفته است، حتی 
شده است که خداوند در یک امر مهمی مثل تشریع اذان او را قابل دانسته و به  می

 .سازد  او تکلیف پیامبرش را روشن میۀواسط
شنهادهای مختلفی را در روایت سیزدهم آمده است که وقتی اصحاب، پی. ١٠ .٢ .٣

 انگیزید که برای نماز ندا سر چرا مردی را برنمی«: مطرح کردند، عمر بن خطاب گفت
رسد از این  ؛ به نظر می»برخیز و به نماز ندا ده! ای بالل«: فرمود) ص(پیامبرآنگاه » دهد؟

شود، بلکه  استشمام نمی) ص(لحنِ پرسش عمر بن خطاب، بوی مشورت دادن به پیامبر
آنچه صالح است را تشخیص داده و از ایشان پیشی ) ص(ا او بهتر از پیامبر اکرمگوی

باره چنین پیشنهادی را مطرح  یک گرفته است و برای پایان دادن به این قائله، به
چرا «: چراکه گفته است(ویژه آنکه او مخاطب خود را جمع قرار داده است  به. نماید می

قرآن . ؛ و این عمل قابل توجیه نخواهد بود)ص( اکرمنه شخص پیامبر) »انگیزید؟ برنمی
 و دنیا و دین امور از یامر هیچ در [پیامبرش و خدا بر! ایمان اهل یا«: فرماید کریم می

علت نزول آیۀ شریفۀ فوق این . )١: حجرات(» کنید پروا خدا از و مگیرید یپیش]  آخرت
 خواستند حضرتش رسیدند و از )ص(پیامبر تمیم به حضور ی از سواران بنی که هیأتبود

قبل از : گوید یآیه ماین تفسیر   دریچنانکه بخار.  از آنها را بر ایشان امیر گرداندیتا یک
بن عمر !  را بر ایشان امیر قرار بده»دعبَاع بن مَعقَقَ«! یا رسول اللّه: همه ابو بکر گفت

ابو بکر ! را بر اینان امیر نما »سع بن حابِقرَأ«! یا رسول اللّه:  گفت]درنگ یب[ خطاب نیز
 کشید و یمنظور تو مخالفت با من است و متعاقب آن، کار هر دو به نزاع و دشمن: گفت

 را به خاطر عجلۀ آنها در نظر دادن و جلو آیهاین وند صداهایشان بلند گردید، خدا
 ].٣٠٨، ص٤٧؛ ٤٣٦٧، ح١٦٨، ص٥، ج١٧: ـ نک [ نازل فرمود)ص(پیامبرافتادن بر 

دهند که اذان  به بالل دستور می) ص(ازآنکه پیامبر طبق روایت هفتم، پس. ١١ .٢ .٣
خواستم  یمام و خودم نیز  یدهداذان را من «: گوید گوید، عبدهللا بن زید معترضانه می

بسیار با ادب فاصله دارد ) ص( سخن گفتن با پیامبر اکرمۀاین نحو» !بانگ اذان سر دهم
بنا بر صالحدید خود اخذ ) ص(می است که پیامبر اکرمی اعتراض به تصمینوع بهو 

فرموده است، » حبط اعمال نادانسته«از معدود مواردی که خداوند تهدید به . اند کرده
ادبی به ساحت  یبی طورکل بهو ) ص(نسبت به بلند صحبت کردن در محضر پیامبر اکرم
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 که آنگونه و نکنید، امبرپی یصدا از بلندتر را صدایتان! مؤمنان یا«: مقدس ایشان است
 اثر ی بو تباه اعمالتان آنکه مبادا نگویید، سخن بلند او با گویید یم سخن بلند یکدیگر با

توان باور کرد فردی که درک درستی از  یمآیا . )٢: حجرات (»نشویدآگاه   خودو دشو
ای چنین نکرده است، دار) ص(رفیع نبوت ندارد و خود را تسلیم اوامر پیامبر اکرممقام 

قابلیتی بوده است که خداوند متعال او را بهترین فرد برای تشریع اذان دانسته، جمالت 
 آن را در رؤیا به او تعلیم داده باشد؟ 

از این حدیث استفاده «: اند گفتهجالب آنکه برخی در مقام توجیه این روایت چنین 
اند و از یکدیگر  ورزیده یمنسبت به انجام کار خوب حرص ) رض(شود که صحابه یم

غافل از آنکه تسلیم بودن در برابر حضرت  ]٥٤٥، ص١، ج٢٢[ ».اند گرفته یمپیشی 
ها و خیرات به شمار  یکینین تر بزرگو رعایت ادب در محضر ایشان، از ) ص(رسالت

شود، چراکه در آن  یم شریفه نیز روشن ۀبا این بیان ناسازگاری روایت نهم با آی. رود یم
 یفَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَ«آمد و دید که ایشان خواب است، ) ص(نزد پیامبربالل : ت اسشده  نقل

 شامخ ۀ بسیاری با مرتبۀ؛ روشن است که این اخبار فاصل» الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ:صَوْتِهِ
 .رسالت دارد و این مطلب بر کسی پوشیده نیست

د که برای پاسخ به آن دست به جاست به اشکال دیگری اشاره شو به. ١٢ .٢ .٣
 :توجیهاتی زده شده است

اگر اشکال شود که اختصاص اذان به رؤیای یک : گوید  میارشادالساریابن حجر در 
یعنی چرا در بین احکام تنها اذان به این کیفیت [نفر و نه به وحی چه حکمتی دارد 

ه بزرگی و عظمت یاد ب) ص(؟ پاسخ این است که در اذان، پیامبر اکرم]تشریع شده است
رو اگر این ستایش با زبان فرد دیگری باشد در شرافت و بزرگداشت  شود، ازاین می

 ).ص(کارآمدتر است تا از زبان خود پیامبر اکرم) ص(پیامبر
جا سخن  آید که هر علیل ناقص و ضعیف است زیرا در صورت صحت، الزم میتاین 

باشد، زیرا شهادت به پیامبریِ ) ص( پیامبراز شهادتین است، باید با زبان شخصی غیر از
برد و در  سازد و شأن او را فراتر می آن حضرت از زبان دیگری، ذکر و یاد او را بلندتر می

دانیم خداوند متعال خود ذکر  افزون بر آن، می. دفع تهمت دشمنانش مؤثرتر است
ین شأن بنابرا). ٤: الشرح( »ذِکْرَكَ لَکَ وَ رَفَعْنَا«: پیامبرش را بلند کرده و فرموده است

کس نیازی نیست تا برای رفعت شأن ایشان  بلند هست و به هیچ) ص(پیامبر اکرم
 ].٦٧، ص٤٨: ـ نک[بکوشد 
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 نقدی بر مرحوم شعرانی
، بعد از نقل روایت معراج از طرف وافیدر بعضی از حواشی خود بر کتاب  مرحوم شعرانی

 نکهیحکمت ا: کند ی نقل موی از قول ،نفألالروض ا ابوالقاسم سهیلی مالقی در کتاب
یای مردی از مسلمانان نسبت داده شده است، آن بوده که بر اساس حکمت ؤاذان به ر

سپس مرحوم . منین جاری باشدؤو شخصی از م) ص(پیامبرالهی اذان بر زبان غیر 
 سخن؛ »...هو وجه حسن و تفطن عجیب و به یجمع بین الحدیثین« :دیگو یشعرانی م

انگیز است و با این گفتار بین دو حدیث جمع مالقی خوب و یک نوع زیرکی شگفت
 ـ آنگونه که در روایات ما آمده است ـ و منافاتی با وحیانی بودن تشریع اذان ،شود یم

 که به نفع خود شهادت به رسالت را در اند کرده ی را متهم م)ص( چون پیامبر...ندارد
 ].، حاشیه١٢١، ص٨١ج، ٦٨: ـ نک [آورده استاذان 

 بسیار بعید به ـ بر فرض صحت انتساب به ایشان ـ این توجیه از مرحوم شعرانی   
 را با حدیث معتبر معراج مقایسه بی پایه و اساسداستان  یک ایشان رسد، چه، ینظر م

 عالوه بر این، این توجیه، یک نوع اجتهاد در مقابل نص است، زیرا در روایات. کرده است
 1. عبداللّه بن زید رد شده استرؤیای) ع(یتب متعددی از طریق اهل

 ۀ دربارتسنن شیعه و اهل ی که در منابع حدیثیتأمّل در احادیث فراوان. ١٣ .٢ .٣
 این عمل ۀدهد که فلسف یشان من  2حکمت اذان و فضایل و برکات آن وجود دارد،

 ی فراوانی و اخروی، دنیوی اجتماع،ی، تنها اعالم وقت نماز نیست؛ بلکه آثار فردیعباد
                                                                                                                                                                             

گویند؟  ها چه می این ناصبی:  فرمودند)ع(گوید حضرت صادقابن اُذَینَه می: شودای اشاره میبه نمونه. ١
گویند اُبَیّ بن  می: ، عرض کردم...شاندربارۀ اذان: ای؟ فرمودند فدایتان شوم در چه رابطه: عرض کردم

اند، دین خداوند عزوجل عزیزتر از  دروغ گفته: فرمودند) ع(کعب آن را در خواب دیده است، حضرت
زمانی که خداوند عزوجل پیامبرش را به ]... و با آن تشریع شود[آنست که در خـواب دیده شود 

؛ ١٤٢، ص١ج ، ٩ ؛٤٢، ص ٢ :؛ همچنین نکـ ١، ح٤٨٢، ص٣ج ، ٦٧[... های هفتگانه عروج داد آسمان
 ].١٩٥، ص٣، ج٥٧

شود  گوش راست و چپ نوزاد اذان و اقامه گفتن موجب حفظ کودک از شیطان می در: مثال عنوان به. ٢
، ١ج ، ٤[که انسان اذان را شنید مانند مؤذن اذان بگوید  یهنگام؛ برای ازدیاد روزی، ]٢٤، ص٦ج ، ٦٧[

؛ اذان ]٣٠٩، ص٦ج ، ٦٧[در گوشش اذان بگویید ] جهت درمان آن[ شد بداخالق؛ هرکه ]٢٨٥ص
؛ اذان ]١١، ص٦١: ؛ همچنین نکـ ٢٩٤، ص١ج ، ٦[گردد  یمگفتن خالصانه موجب بخشش گناهان 

؛ هنگام اذان گفتن، دعا مستجاب )١٧، ح٢٩١، ص١، ج٧٩(شود  یمگفتن موجب دور شدن شیطان 
گفتن در یک آبادی موجب ایمن بودن آن آبادی از عذاب ؛ اذان ]٤١٢٢، ح٤٧، ص٣، ج٣٢[شود  یم

 ].٣٦٧١، ح٨٣، ص٤، ج٥٣؛ ٤٩٨، ح٢١٥، ص٢٠، ج٥٢[ خداوند در آن روز خواهد شد 
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 و برکات، به آثار این ۀتوان باور کرد که هم ی بدین ترتیب، آیا م.بر آن مترتّب است
پیامبر  ؟ آیا ممکن است پدید آمده است یا فرد دیگری عبداللّه بن زیدیدنبال رؤیا

: ـ نک [؟باشنده اطّالع بود ی از خودِ اذان، باما؛ بدانند اذان را ۀفلسفحکمت و  ،)ص(اکرم
 ].٣٣٢، ص٩، ج٧٠

ی اذان است، عالوه بر آن، اذان کارکردهااعالم وقت نماز، تنها یکی از . ١٤ .٢ .٣
، ١، ج٦؛ ٤١، ص٣٨، ص٥: ـ نک[ کلیات و اصول اعتقادی اسالم نیز هست ۀدربردارند

 اما ،]٧٥، ص٣، ج٧٨؛ ٣٠٤٥، ح١٧٢، ص٣، ج٧٤؛ ٥، ص٢، ج٦٦؛ ٤١١، ص٣٨؛ ٢٩٩ص
و اصحابشان تنها ) ص(، اینست که پیامبردیآ یبرم باره نیدراوایات اهل تسنن آنچه از ر

 اذان تشریع تیدرنها که اند بودهدر جستجوی ابزاری برای اعالم نماز و گردآوری مردم 
 به تشریع توانست یماگر تنها کارکرد اذان، اعالم وقت نماز بود، شارع مقدس . شد

چنانچه یهود و نصاری و مجوسیان با بوق و ناقوس و عالمتی برای این کار بسنده کند، 
 .دادند یمافروختن آتش و غیر آن این کار را انجام 

را ) ص(اذان رسول خدا«: از خود عبدهللا بن زید نقل شده که او گفت. ١٥ .٢ .٣
پس اگر عبدهللا بن ] ٩٦٥، ح٢٧٦، ص١، ج٨٢[» . دو تا دو تا بوداش اقامهنیدم، اذان و ش

 کسی بوده است که اذان را در خواب شنیده است، پس باید آشناتر باشد به اولینزید 
روایت ) ص(اذان تا دیگران، لذا لزومی ندارد تعداد فصول اذان و اقامه را اینگونه از پیامبر

 ].١٥٦، ص٥، ج٥٦: ـ نک [کند
 بین مسلمانان دیآ یبرم ]٦٠٣، ح١٢٤، ص١، ج١٧: ـ نک[ از نقل بخاری. ١٦ .٢ .٣
 مردم برای نماز از سوی کردن جمعی گوناگونی برای ها لهیوس پدید آمد و نظر فاختال

برای از بین بردن این نزاع، به بالل دستور دادند ) ص(آنان پیشنهاد شد، لذا پیامبر اکرم
 مثالً هنگام اسراء و ـ نیازا شیپ که اذان، دیآ یبرماز این مطلب . که ندای اذان سر دهد

 چون تازه اند نداشتهاست اما این مسلمانان یا از آن اطالعی  تشریع شده ـمعراج 
 دندیپسند ینم ولی آن را شناختند یممسلمان شده بودند، یا آنها یا برخی از آنها اذان را 

 ].١٦١، ص٥، ج٥٦[و قصد تغییر آن را داشتند 
 سَنُأَحْ وَ مَنْ«در آیه » عمل صالح«از عایشه نقل شده است که منظور از . ١٧ .٢ .٣
 ،٤٦[، دو رکعت بین اذان و اقامه است )٣٣: فصلت(» صَالِحًا وَ عَمِلَ اللَّهِ یإِلَ دَعَا مِمَّنْ قَوْلًا
؛ ٢٨٣ص ،٩ج  ،١٦: ـ نک[ فصّلت در مکه نازل شده است ۀ؛ و از طرفی سور]٣٢٥، ص٧ج

ه  بر اینکه اذان و اقامکند یمپس این مطلب داللت ]. ٣ص ،٩ج  ،٥٤؛ ٥٣٧ص ،٢٧ج  ،٣٥
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ادعای اینکه این آیه از آیاتی است که حکمش از نزولش . در مکه تشریع شده باشد
 ].١٥٩، ص٥، ج٥٦: ـ نک[متأخر است نیز شاهدی ندارد 

 اذان نازل ۀدربار» ذِکْرَكَ لَکَ اوَ رَفَعْن «ۀبسیاری از مفسران معتقدند آی. ١٨ .٢ .٣
 ،٤ج  ،٥٠؛ ٧٧٠، ص٤، ج٣٧؛ ٢٣٣ص ،١٠ج  ،٢٤؛ ٥٠٠ص ،١٠ج  ،١٦: ـ نک[شده است 

 ،٢ج  ،٧٧؛ ٥٣٤ص ،١٠ج  ،٧٥؛ ٥٠٧ص ،٤ج  ،٥٥؛ ٧٧١ص ،١٠ج  ،٥٤؛ ٤٤١ص
 ،٥ج  ،١٥: ـ نک[ انشراح نیز مکی است ۀ؛ و این در حالی است که سور]٦٤٤ـ٦٤٣ص
 .]٧٦٩ص ،١٠ج  ،٥٤؛ ٢٠٥ص ،٣٢ج  ،٣٥؛ ٤٩٦ص

منظور از ) ٥٨: المائدة(» وَ لَعِبًا هُزُوًا وهَااتَّخَذُ الصَّلَاةِ یإِلَ نَادَیتُمْ وَ إِذَا« ۀدر آی. 19 .2 .3
 تَتَّخِذُوا لَا« قبل یعنی ۀ آیۀو به قرین] ٣٨٨، ص١٢، ج٣٥: ـ نک[، اذان است »نداء برای نماز«

 خداوند نهیآ هر گفت اگر تشریع اذان با وحی نبود، توان یم، »وَلَعِبًا هُزُوًا دِینَکُمْ اتَّخَذُوا الَّذِینَ
 ].١٦٤، ص١، ج٢٥ [داد ینمزاء به اذان را استهزاء به دینش قرار متعال، استه

 بعضی از خواستند یم) ص(کارشان به اینجا رسید که از پیامبر) صحابه(. ٢٠ .٢ .٣
را در آئین اسالم داخل ) ع(و عیسی) ع( موسیۀ و تعالیم شریعت تحریف شدها شهیاند

از عمر روایت . دیبرآ ها تیمسئولین  اۀکنند، گویا خود اسالم توانایی ندارد که از عهد
 گذشتم جوامعی ام یهودای رسول خدا من به برادر ی«: گفت) ص( که به پیامبراند کرده

عمر ... دگرگون شد) ص( پیامبرۀچهر» از تورات را برایم نوشت آیا بر تو عرضه کنم؟
س اندوه پ» .راضی شدم که هللا پروردگارم باشد و اسالم دینم و محمد پیامبرم«: گفت
سوگند به کسی که جانم در دست اوست اگر «: برطرف شد و فرمودند) ص(پیامبر

 گمراه دیساز رها موسی در میانتان بیاید و شما از او پیروی کنید و مرا اکنون هم
، ٥١؛ ٩٤، ص٤٨[» شما از پیامبرانۀ  و من بهردییها امت چه شما نصیب من از دیشو یم
 ].١٩٢١٣، ح٣١٣، ص١٠ج

توان  وحیانی بودن تشریع اذان، می  غیرۀإمعان نظر نسبت به مسأل پس از. ٢١ .٢ .٣
عنوان نمونه به مواردی  به. یافت هایی برای جعل و ساختن چنین روایاتی دستبه انگیزه

 :شود چند اشاره می
رسد، چراکه شأن عبدهللا بن زید یا عمر یا  از برخی از روایات بوی غلوّ به مشام می. الف
برند و حاکی از آنند که بر این افراد چیزی مانند وحی نازل   نبوت باال میۀا تا مرتببالل ر

مثال سخن عبدهللا بن زید در روایت پنجم و چهارم به ترتیب چنین  عنوان شده است، به
و مرا به [گفتند  اگر مردم چیزی نمی«و » وبیداری بودم گویا من در بین خواب«: است
 » !من بیدار و هوشیار بودم نه خواب: گفتممی] کردند  نمیگویی و جنون متهم یاوه



  ٤٨٥  ن و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آنبررسی چگونگی تشریع اذا

 حقیقت ۀ نبوت و مشاهدۀاند، تا مرتب یدهدی را که رؤیای اذان را ا صحابهاین روایات، 
حتی کار به آنجا رسیده است که برخی طبق این دسته از روایات، خواب را . اند باالبرده

احادیثی که مالک در این باب : گوید رّ میابن عبدالبَ. اند جزئی از وحی به شمار آورده
ترین دلیلها بر فضیلت رؤیاست و اینکه   افزودیم، روشن ـ از آثارـآورد و آنچه ما بر آنها 

آن جزئی از وحی و نبوت است و برای فضل و شرف رؤیا، همین کافی است؛ چه، اگر 
احادیث در ... داد رؤیا، وحی از سوی خدا نبود آن را شریعت و منهاج دینش قرار نمی

رؤیای عبدهللا ] شروع اذان[وصف اذان مختلف است، اگرچه در اصل امر اذان متفقند که 
 ].٢٧، ص٢٤، ج٦٤[» .بن زید بوده، عمر بن خطاب نیز آن خواب را دیده بوده است

، بگویند اینان برخی باالبرده منزلت این افراد را اند خواستهپیداست که با این سخنان 
شود، چه، در  ینماما مطلب تنها به اینجا ختم ! اند بودهرا دارا ) ص(ب پیامبر اکرماز مرات

 »یفَتَدَلَّ دَنَا ثُمَّ«( حقیقی در معراج ۀرا از معاین) ص(بینیم منزلت پیامبر یمجای دیگر 

یت جلوه دادن سفر معراج، اهم کمآورند و برای  یمبه مرتبة تشکیک پایین )) ٨: النجم(
، ٧٩؛ ٣٢٠٧، ح١٠٩، ص٤، ج١٧: ـ نک[» یداریوب خواببین «عبارت ) ص(مبرنسبت به پیا

، ١، ج٧٩؛ ٧٥١٧، ح١٤٩، ص٩، ج١٧: ـ نک[» خواب«یا حتی ] ٢٦٤، ح١٥٠، ص١ج
 1.برند یم را به کار] ٢٦٢، ح١٤٨ص

 برخی از ۀتوان به باال بردن رتب های جعل این دست از روایات می از دیگر انگیزه .ب
اشاره کرد؛ توضیح آنکه در روایت پانزدهم ) ع(یرالمؤمنین علیصحابه نسبت به ام

شنیدند، آنگاه عمر بر  آن را 2جبرئیل در آسمان دنیا اذان گفت، عمر و بالل«: خوانیم می
قبول  واضح است که این سخن نیز قابل» ...خبر داد) ص(پیامبربالل سبقت گرفت و به 

                                                                                                                                                                             
باره ناروا  توانستند در این در خواب بود، قریش نمی) ص(اگر عروج پیامبر: گوید ابن عطیه اَندُلُسی می. ١

این ماجرا را برای : گفت نمی) ص(یافت و اُمّ هانی به پیامبر بگویند و ابوبکر با تصدیق آن فضیلت نمی
در ) ص(اگر عروج پیامبر: گوید ابن کثیر می]. ٤٣٥، ص٣، ج١٥[کنند  مردم مگو که تکذیبت می

کردند و  شد و قریش او را تکذیب نمی آور شمرده نمی خواب بود پدیده بااهمیت و بزرگ و شگفت
].  سورة إسراء١، ذیل آیۀ ٣، ص٥، ج٦٢[گشتند  ودند از دین برنمیگروهی از کسانی که اسالم آورده ب

ـ که فردی از افراد بشر است ـ با اسم خداوند متعال ـ ) ص(همتایی نام پیامبر اکرمبه دیگر بیان گویا 
که پروردگار جهان است ـ در اذان و اقامه و در آسمان و معراج برای برخی معنایی نداشته و خواب یا 

 ].١٠٠ـ٩٧، ص٤٨: نکـ [در این زمینه کافی بوده است ... مر بن خطاب یاپیشنهاد ع
منظور واقعی جلوه دادن این  رسد انگیزۀ ذکر کردن نام بالل در کنار نام عمر بن خطاب، به به نظر می. ٢

 .ها صورت پذیرفته است دست از روایات و کم کردن حساسیت
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ن معناست که آنان از انبیاء هستند چراکه چه بدی.  عمر و بالل استۀنیست و غلوّ دربار
آنکه این از مختصات  اند، حال اذان، یک امر توقیفی شرعی را از خودِ جبرئیل شنیده

 : اما از طرف دیگر، از طریق خاصه چنین نقل شده است. انبیاست
) ع(فرود آورد، سر ایشان در دامان علی) ص(زمانی که جبرئیل اذان را بر رسول خدا

! علی: به خود آمدند فرمودند) ص(وقتی پیامبر اکرم. رئیل اذان و اقامه گفتبود، جب
) ع(حفظ کردی؟ علی: فرمودند) ص(پیامبر اکرم 1آری،: عرض کردند) ع(شنیدی؟ علی
بالل را صدا بزن و اذان و اقامه را به او : فرمودند) ص(آری، پیامبر اکرم: عرض کردند
، ٦٧؛ ٨٦٥، ح٢٨٢، ص١ج ، ٦[و آن را به او تعلیم داد نیز او را فراخواند ) ع(بیاموز، علی

نه از (طور مستقیم  بینیم عمر بن خطاب به در روایات یاد شده می]. ٢، ح٣٠٢، ص٣ج 
 وحی اذان را ۀاز فرشت) اذان را بدینگونه شنیدند) ع(آنگونه که علی) ص( پیامبرطریق

 به اتفاق امامیه و  که طبق نقل قریبـهمچنین در حدیث مفصّل معراج . شنود می
تعلیم داده شد، اشارات بسیاری به والیت ) ص( نماز و اذان به پیامبرـ رخی از اهل تسننب

 فرشتگان بر من سالم کردند و ]در معراج[«: فرمایند می) ص(شده است، پیامبر) ع(علی
گونه بله، ما چ: ؟ گفتنددیشناس یمگر او را م: سالم ما را به برادرت برسان، گفتم: گفتند

 تو و برای او و شیعیانش پیمان گرفته است  برای خداوند از ما،که یاو را نشناسیم درحال
، منظور، اوقات میکن ی ممصافحه) ع(پنج نوبت با شیعیان علیو شب روز  هردر و ما 

 ]٤٨٣، ص٣ج ، ٦٧: ـ نک[» .مازهای پنجگانه استن
 اغراضی خاص مانند انصراف تواند با پیداست که این دسته از روایات اهل تسنن، می

 با وجود فراوانی راوایات ـ) ع(ذهن مردم از حدیث معراج و رواج پیدا نکردن فضایل علی
 . ساخته شده باشدـدر منابع روایی اهل تسنن ) ع(درباره فضیلت امیرالمؤمنین

بعید نیست که خویشاوندان عبدهللا بن زید این رؤیا را شایع و پخش کرده باشند . ج
به همین دلیل در برخی مسانید . ضیلتی برای قبیله و خاندان آنان محسوب شودتا ف

های عبدهللا بن زید راویان حدیث هستند و حُسن ظن شود که فقط عموزاده مشاهده می
 ].١٣٦، ص١، ج٤٠[به آنها موجب شده که به این روایات اعتماد شود 

                                                                                                                                                                             
کالم ) ص(د؛ بدین معنی که ایشان نیز همچون پیامبران شده تحدیث می) ع(حضرت امیرالمؤمنین علی. ١

؛ اهل تسنن نیز معتقدند محدَّث ٣٢٩، ص٢٨٦، ص٧٣؛ ١٧٦، ص١، ج٦٧: نکـ . اند شنیده فرشته وحی را می
اسرائیل  پیش از شما در بنی«: کند چنین نقل می) ص(بودن، اختصاصی به انبیا ندارد؛ بخاری از پیامبر

 ]١٢، ص٥، ج١٧[» .گفته است بدون آنکه از انبیا باشند آنان سخن میکسانی بودند که خداوند با 



  ٤٨٧  ن و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آنبررسی چگونگی تشریع اذا

اسی صورت پذیرفته است،  سیۀبرخی دیگر معتقدند جعل این احادیث، با انگیز .د
و با هدف حذف یا ) در عصر حاکمیت مطلق معاویه( حزب اموی ۀوسیل بدین معنی که به

 اجتماعی اذان انجام پذیرفته است؛ چه اگر خاستگاه تشریع اذان ـتحریف شعار سیاسی 
تواند با  و بلکه خداوند متعال است، می) ص(شد، کسی که مدعی خالفت پیامبر» رؤیا«

تواند این تحلیل را  ی آنچه م.طور دلخواه تغییر دهد یا حذف کند  دیگر، آن را بهرؤیایی
 که منشأ تشریع اذان را یدر برابر روایات) ع(تیب اهل یگیرتأیید کند، این است که موضع

دانند، پس از استقرار حکومت معاویه است؛ زیرا اگر چنین  ی عبداللّه بن زید میرؤیا
نیز وجود ) ع(، در دوران حیات حضرت امیر)ص(باره پیامبر اسالم دریآمیز  اهانتۀشایع

 در تاریخ، که یدرحالنمودند،  ی میگیر، آن حضرت در برابرش موضعدیترد یبداشت، 
پس از جریان ) ع(با این شایعه به وسیلة حضرت مجتبی) ع(تیب اهلنخستین برخورد 
 ].٣٣٥، ص٩، ج٧٠[یه ثبت شده است صلح ایشان با معاو

در مقابل روایاتی که بیانگر تشریع اذان و اقامه با رؤیا هستند، روایات . ٢٢ .٢ .٣
 آنگونه ـ که طبق آنها تشریع اذان 2خورد یم نیز در منابع اهل تسنن به چشم 1دیگری

 3. وحیانی بوده استـکه معتقَد امامیه نیز هست 
  

 نتیجه
 اسالمی همداستان نیستند و  جایگاه اذان و اقامه در تشریعۀاهل تسنن نسبت به مسأل

خورد که مشهورترین آنها، تشریع اذان و اقامه  اقوال مختلفی در این زمینه به چشم می
 این اقوال به یک قول واحد نیز، مُحال و ۀتوسط رؤیای عبدهللا بن زید است؛ برگشت هم

آنگونه  (نشدنی است، زیرا این باور که اذان در اسراء و معراج و در مکه تشریع شده است
، با این عقیده سازگاری ندارد که )ای از اهل تسنن است که معتقَد امامیه و عده

در مدینه این بود که چگونه اعالم وقت نماز کند و مسلمانان را ) ص(مشغولی پیامبر دل
وحیانی بودن تشریع  از طرفی خود روایاتی که بیانگر غیر. در زمان واحد گرد هم آورد

                                                                                                                                                                             
، ٨٤؛ ٤٧٩٨، ح١٨٧، ص٣ج ،٨١؛ ٨٢، ص٧٨، ص٢، ج٥٨؛ ٦٦، ص١، ج٤٥؛ ١٣٣، ص٢، ج٢٨: نکـ . ١

 .٣٥٣٥٤ح ،٣٥٠، ص١٢ج
 .٣٩ـ٣٨، ص٣، ج٢٩: جهت آگاهی از موارد دیگری از مناقشات مضمونی، نکـ . ٢
نیز  www.noorlib.ir: به آدرس) نورالیب( ایگاه کتابخانه دیجیتال نوردر نگارش این مقاله از پ«. ٣

 ».استفاده شده است
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ای با یکدیگر داشته، ند، عالوه بر ابتال به ضعف سندی، تعارضات جدیاذان و اقامه هست
رو تشریع اذان و اقامه کامالً وحیانی بوده،  ازاین. با مبانی عقلی و نقلی نیز ناسازگار است

 .اند آنها را مستقیماً و بدون دخالت فردی از جبرئیل اخذ فرموده) ص(پیامبر اکرم
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