
  
  با نظر به الهگان عربینجم  ۀهای پنهان: بازخوانی سور هویت

  
 1زهرا محققیان

  )17/8/99تاریخ پذیرش مقاله:  -30/2/99(تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده 

 اللَّاتَ أَفَرَءَیْتُمُ: «است  شده یاد نجم سورۀ آیات در بار یک قرآن، در عُزّی و منات الت، از
 کارکرد دارای الهگان این که آنجا  از. ]19-20[النجم:  »یالْأُخْرَ ةالثَّالِثَ ةمَنَو وَ / یالْعُزَّ وَ

. اند نیافته بسط و تداوم برای ایزمینه عمالً اند نبوده قرآن توحیدی نظام در ثبوتی
 کوشد می شان کهن کارکردهای بازسازی و الهگان این ۀدیرین در کاوش با حاضر نوشتار
 حاضر پژوهش در لیاص پرسش. کند تبیین را هاآن با مرتبط قرآنی آیات معنایی بافت
 کارکردهایی چه تاریخی مختلف های دوره در ،)الت، عُزّی و منات(ایزدبانوان : است این

 اند. مطالعات کرده ها در کاربردهای قرآنی تا چه حد بازتاب پیدااین از یک هر و داشتند
الهگان در  این که دهد  می نشان الت، عُزّی و منات نمادشناسی های  جنبه ۀدربار

هم  خوف الهگان عنوان به که امید و رجا خدایگان مثابه به فقط نه رهنگ عربیف
 در که کرد ادعا تاریخی مستندات بر تکیه با توان میدر مجموع . شدند می تقدیس
و تماماً به هللا،   شده اشاره تلویحاً دوگانه های این خصلت نجم، به ۀسور آیات ترکیب

  اند. خدای یکتای اسالم بازگردانده شده
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  . مقدمه 1
 فرد به منحصر امری نجم ۀسور در الت، عُزّی و منات یعنی عربی الهگان اسامی یادکرد
. است  کرده جلب خود به را مختلف های طیف از پژوهان قرآن توجه تاریخ طی در است و
 منابع نیز و عینی شواهد براساس الهگان این خصوص در پژوهان تاریخ فزاییا آگاهی روند

 ۀاستفاد و گفتمان  تحلیل بر تکیه با که آورد می وجودبه را زمینه این پیشااسالمی مکتوب
 این کارکردهای و خصائص و پرداخت نجم ۀسور آیات بازخوانی به بتوان متن  از حداکثری

 ۀسور توان می آیا ترین سواالت ما عبارتند از: مهم. کرد ساییشنا سوره این در را الهگان
 بازخوانی اسالم از پیش اعراب میان در الهگان این کارکردهای و خصائص براساس را نجم

 منابع در الهگان این از که و کارکردهایی صفات تمام میان از صورت،  این در کرد؟ تفسیر و
 آیات در یککدام شود، می دیده اسالمی منابع  و )مکتوب آثار و عینی شواهد( پیشاقرآنی

  چیست؟ کارکردها و خصائص این با قرآن مواجهۀ نحوۀ اند؟ بازتاب یافته نجم ۀسور
 نجم ۀسور آیات بافت در الهگان این کاربرد نخست فوق، های پرسش به پاسخ برای
 باورهای بر مروری سپس گردد؛ استخراج آن متنی درون ارتباطات تا شود می اولیه بازخوانی
 از خدایگان این کارکردهای و خواهیم داشت اعراب مخصوصاً سامی مختلف اقوام فرهنگی
 ای مطالعه با شود می کوشش انتها در. دهیم می قرار بررسی نمادین مورد و آیینی اهمیت حیث

  .گردد بررسی نجم ۀسور در الهگان این فرهنگی خصائص انعکاس نحوۀ نمادشناختی
  

  شینه . پی2
 یاسالماپیش یها انگارهبارۀ در یا کمتر مطالعه های مختلف، به زبان کیآکادم یدر فضا
خصائص و شناخت  یبرا یکه در آن کوششپیدا کرد توان  یدر قرآن را م افتهی بازتاب

قرآن با  ۀو یا نحوۀ مواجه صورت گرفته باشد ی در قرآن کریمالهگان عربکارکردهای 
آثار به کارکردهای  ۀعمد نوشتار نیا قاتی. مطابق تحقکرده باشد ها را بررسیخصائص آن

های ایشان را در شواهد عینی و  اند و ویژگی این الهگان در منابع پیشااسالمی پرداخته
توان به  می ،به عنوان نمونهاند.  جای مانده از دوران باستان بررسی کرده مکتوبات بر

رم)، 1976(2دریجورسم)، 1940(1ویننتشناسانی مانند:  تحقیقات باستان  3تیکسید
  ].  33؛ 51؛ 29؛ 55: نکـ م) و بسیاری دیگر اشاره کرد [2001(4جان هیلیم)، 1979(

                                                                                                                                        
1. Winnett. 
2. Drijvers. 
3. Teixidor. 
4. John Healey. 
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 3مونتگمری واتم)، 1908(2نولدکهم)، 1897(1ولهاوزن: محققان دیگری همانند
 ،)م2016( 6پاتریشیا کرونهم) و 1999(5هاوتینگ)، م1979(4ولشآلفرد م)، 1960(

به موقعیت نگی اعراب در هنگام ظهور اسالم رسی موقعیت تاریخی و فرهضمن بر
اند و به خصائص این الهگان در میان ایشان تا  پرداختهبی و آیینی خدابانوان نیز مذه

یک از این مطالعات اما در هیچ ]؛28 ؛32 ؛53 ؛41 ؛45 ؛54: نکـ د [ان حدودی اشاره کرده
شود و نویسندگان این آثار  قرآن مشاهده نمی اثری از نحوۀ انعکاس این خصائص در

  اند. توجه بوده ها در قرآن  بی نسبت به بازتاب این ویژگی
 تحقیقات توان های انجام شده در این زمینه می ای دیگر از کوشش به عنوان نمونه

ر :افرادی همانند ل)، م1975(7لیشتن اشتات  9گیب همیلتون ،)م1991(8ریچارد ب
را برشمرد که هرچند ) م2011(10نیکوالی سینای)، م2007( نویورث آنگلیکا ،)م1999(

 ؛27 ؛36 :نکـ د [ان جرای غرانیق در این سوره پرداختهنجم یا واکاوی ما ۀسورتفسیر به 
قبل، به بازنمایی خصائص این الهگان در قرآن اهتمامی  ۀمانند دو دست]؛ اما 48؛ 44؛ 34

 تنها ایشان یادکرد و هستند سوره این اجزای دیگر از مستقل الهگان این اند. گویی نداشته
 که کنم می اشاره سینای تحقیق به خاص طور به من. است بوده مشرکان دین به تعریضی

 از بعد مقاله این در او. است یافته سامان نویورث آنگلیکا و بل ریچارد مطالعات ۀپای بر
 این در سینای فرض. پردازد می سوره این مضامین اصلی توضیح به نجم ۀسور تاریخگذاری

 تا راآن تدریجی تکامل ثانیاً؛ و است مقدس کتاب براساس سوره بازخوانی اوالً؛ پژوهش،
با  هم آن  مدینه، مد نظر دارد؛ پیامبر به مهاجرت از پیش اندکی یعنی مکه، ۀدور اواخر
 آن بر ینایس حقیقت، در. گویند می سخن مالئکه تأنیث از که 30 تا 26 آیات به توجه
 این برای جدید هویتی ایجاد به فرشته، جایگاه به الهه سه وضعیت تقلیل با قرآن، که است

 داشته است نظر در را مشرکان با سازش و مصالحه نوعی آن پی در و است پرداخته  الهگان
، 27: نکـ [ بود کرده نکته اشاره این هم به بل ریچارد قبل از او ]؛20، ص48: نکـ [
  مخالفم: ایشان نظرات با جهت چند از من اما. ]318-317صص

                                                                                                                                        
1. Wellhausen. 
2. Nöldeke. 
3. Montgomery Watt. 
4. Alford T. Welch. 
5. G.R Hawting. 
6. Patricia Crone. 
7. Lichtenstadter. 
8. Richard Bell. 
9. Hamilton Gibb. 
10. Nicolai Sinai. 
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 روشی متعین و لزوماً مقدس کتاب بر مبنای قرآنی سور و آیات بازخوانی اول؛
 از توان فارغ می را نجم ۀسور آیات که داد خواهم نشان مقاله این در. نیست همیشگی

 که ،56 تا 42 آیات دیگر، بیانی به. کرد فهم عربی کامالً محیطی در کتاب مقدس و
 تواند می داند، می ابراهیم و موسی سنت محتوای اساسی از ای خالصه عنوان به سینای

   باشد. مربوط الهه سه این های کارکرد به اصل در
 یا مقام تنزل نوعی فرشتگان و عرب های الهه بین ۀرابط ،سینای نظر برخالف دوم؛

 مختلف شواهد اساس بر بلکه ت،نیس قرآن توسط الهگان این برای جدید هویت ایجاد
) م2016( پاتریشیا کرونه و )م1999( جرالد هاوتینگ مانند محققانی که شناختی باستان
 و بودند فرشته اصل در همگی منات، و عُزّی الت، الهگان که توان گفت ، میاند کرده ارائه
 در قرآن براین،بنا. شدند می شناخته مشرکان اجداد و آباء میان در خدا دختران مثابه به
 مخاطبان به زمینه این در را الهگان این اصلی هویت بلکه ،نیست مشرکان با مصالحه پی
  سازد. را آشکار میآنان ۀو بدین ترتیب واقعیت فراموش شد شود می یادآور خویش ۀاولی

 در را الهگان این کارکرد و خاستگاه دیرینه، ام کوشیده دیگر ای مقاله گفتنی است در
 همانند اسالم صدر مکتوبات ای پاره نیز و پیشااسالم دوران از مانده برجای باستانی آثار

 این هویت بازسازی امکان به دیگر، ای مقاله نیز در ]؛18م [کن بررسی سیره های کتاب
 ۀمقال در ].38[ ام کرده بررسی را بازسازی این برای موجود احتماالت و پرداخته الهگان
 را جنسیت و ام گذاشته بحث به قرآن سرتاسر در را الهگان ینا جنسیتی چالش سومی
 در قرآن در الهگان این به بیانی دیگر، نفی. ام دانسته ایشان نفی جهت در ثانوی امری
 اال ال اله(ندارد  را همتایی و شریک هیچ تاب که است هللا غیرت از ناشی اول ۀدرج
 بر این )3 و 5: 20 خروج نمونه، برای( مقدس کتاب در که چنان جنسیتی؛ نگاه نه ،)هللا

 کوشش سه امتداد در گامی باید را رو پیش ۀمطالع .]19[ است شده تصریح بارها غیرت
طور  به الهگان و این جنسیت با قرآن ۀمواجه کوشم می جا این در. کرد تلقی پیشین

 تمرکز با: اند چنین پژوهش اصلی سؤاالت. کنم بررسی را خاص کارکردهای زنانه ایشان
 دارد سوره اجزای دیگر با ارتباطی چه الهگان این اسامی یادکرد اوالً؛ نجم، ۀسور آیات بر
 الهگان این از بیشتری خصائص وانت می آیا ثانیاً؛ چیست؟ این سوره در ها  آن جایگاه و
 ۀسور آیات فهم در و آورد دستهب شناختی زبان و شناختی باستان مطالعات پرتو در را

 صفات و خصائص این با قرآن ۀمواجه ۀنحو صورت، این در ثالثاً؛ گرفت؟ کار به نجم
     دارند؟ بر در را هایی پیام چه مذکور مضامین و است چگونه
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کوشد خوانش و تفسیر نویی از سوره نجم ارائه دهد،  بنابراین نوشتار حاضر می
ای عرب برجسته ه های پنهان قرآن را برای مطالعه هویت الهه خوانشی که ظرفیت

کند. در سنت تفسیری مسلمانان و حتی غیرمسلمانان تاکنون کمتر به این امر توجه  می
ها برای تفسیر سوره نجم و همچنین  حالیکه بدون آن شاید همه تالش شده است، در

  ها و حتی خود هللا ناقص باشد.  ها برای شناسایی هویت این الهه همه تالش
  
  نجم ة. الهگان در بافت سور3

   :است زیر قرار به شده، گنجانده آن اثنای در الهگان این یادکرد که نجم ۀسور آیات دسته
ى وَ الالَّتَ أَفَرَأَیْتُمُ ) 21(  الْأُنْثى لَهُ وَ الذَّکَرُ أَلَکُمُ) 20(  الْأُخْرى ۀالثَّالِثَ ۀمَنا وَ) 19( الْعُزَّ

 بِها اللَّهُ أَنْزَلَ ما آباؤُکُمْ وَ أَنْتُمْ سَمَّیْتُمُوها أَسْماءٌ إِالَّ هِيَ إِنْ) 22(  ضِیزى ۀقِسْمَ إِذاً تِلْکَ
ى ما وَ الظَّنَّ ِإالَّ یَتَّبِعُونَ إِنْ سُلْطانٍ مِنْ هِمُ مِنْ جاءَهُمْ لَقَدْ وَ الْأَنْفُسُ تَهْوَ  ) أَم23ْ(  الْهُدى رَبِّ

ى ما لِلْإِنْسانِ آخِرَ فَلِلَّهِ) 24( تَمَنَّ ي ال السَّماواتِ فِي مَلَکٍ مِنْ کَمْ وَ) 25(  لْأُولىا وَ ۀالْ غْنِ  تُ
ؤْمِنُونَ ال الَّذِینَ إِنَّ) 26(  یَرْضى وَ یَشاءُ لِمَنْ اللَّهُ یَأْذَنَ أَنْ بَعْدِ مِنْ إِالَّ شَیْئاً شَفاعَتُهُمْ  یُ

آخِرَ ونَ ۀبِالْ  وَ الظَّنَّ إِالَّ یَتَّبِعُونَ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِهِ هُمْلَ ما وَ) 27(  الْأُنْثى ۀتَسْمِیَ ۀالْمَالئِکَ لَیُسَمُّ
ي ال الظَّنَّ إِنَّ غْنِ قِّ مِنَ یُ حَ ى مَنْ عَنْ ) فَأَعْرِض28ْ( شَیْئاً الْ حَیا إِالَّ یُرِدْ لَمْ وَ ذِکْرِنا عَنْ تَوَلَّ  ۀالْ

نْیا غُهُمْ ذلِکَ) 29( الدُّ لَّ بِمَنْ عْلَمُأَ هُوَ رَبَّکَ إِنَّ الْعِلْمِ مِنَ مَبْلَ  بِمَنِ أَعْلَمُ هُوَ وَ سَبِیلِهِ عَنْ ضَ
يَ الْأَرْضِ فِي ما وَ السَّماواتِ فِي ما لِلَّهِ وَ) 30(  اهْتَدى يَ وَ عَمِلُوا بِما أَساؤُا الَّذِینَ لِیَجْزِ  یَجْزِ
حُسْنَى أَحْسَنُوا الَّذِینَ فَواحِشَ وَ ثْمِالْإِ کَبائِرَ یَجْتَنِبُونَ الَّذِینَ) 31( بِالْ  رَبَّکَ إِنَّ اللَّمَمَ ِإالَّ الْ
عُ غْفِرَ واسِ ي ۀأَجِنَّ أَنْتُمْ إِذْ وَ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ إِذْ بِکُمْ أَعْلَمُ هُوَ ۀالْمَ  فَال أُمَّهاتِکُمْ بُطُونِ فِ
وا يالَّ ) أَفَرَأَیْت32َ(  اتَّقى بِمَنِ أَعْلَمُ هُوَ أَنْفُسَکُمْ تُزَکُّ ى ذِ  وَ قَلِیلًا  وَأَعْطى) 33( تَوَلَّ
غَیْبِ عِلْمُ أَعِنْدَهُ) 34( أَکْدى حُفِ فِي بِما یُنَبَّأْ لَمْ أَمْ) 35(  یَرى فَهُوَ الْ ) 36(  مُوسى صُ

إِبْراهِیمَ ي وَ ى الَّذِ   سَعى ما إِلَّا لِلْإِنْسانِ لَیْسَ وَأَنْ) 38(  أُخْرى وِزْرَ ۀوازِرَ تَزِرُ أَلَّا) 37( وَفَّ
کَ  إِلى أَنَّ وَ) 41(  الْأَوْفى الْجَزاءَ یُجْزاهُ ثُمَّ) 40(  یُرى سَوْفَ سَعْیَهُ أَنَّ وَ) 39(   الْمُنْتَهى رَبِّ
حَکَ هُوَ أَنَّهُ وَ) 42( قَ أَنَّهُ وَ) 44( أَحْیا وَ أَماتَ هُوَ أَنَّهُ وَ) 43(  أَبْکى وَ أَضْ  الزَّوْجَیْنِ خَلَ

 هُوَ أَنَّهُ وَ) 47(  الْأُخْرى ۀالنَّشْأَ عَلَیْهِ أَنَّ وَ) 46(  تُمْنى إِذا ۀنُطْفَ مِنْ) 45(  الْأُنْثى وَ الذَّکَرَ
عْرى رَبُّ هُوَ أَنَّهُ وَ) 48(  أَقْنى وَ  أَغْنى  فَما ثَمُودَ وَ) 50(  الْأُولى عاداً أَهْلَکَ أَنَّهُ وَ) 49(  الشِّ
لُ مِنْ نُوحٍ قَوْمَ وَ) 51(  أَبْقى ظْلَمَ هُمْ کانُوا إِنَّهُمْ قَبْ غى وَ أَ طْ فِکَ وَ) 52(  أَ ؤْتَ ) 53(  أَهْوى ۀالْمُ

غَشَّاها ى ما فَ يِّ) 54( غَشَّ کَ آالءِ فَبِأَ   ].55 – 19) [النجم: 55(تَتَمارى رَبِّ
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  الهگان  و هللا: . تمایز خدایان1. 3
]. تنها در برخی 157ص ،4 ، ج23ای مکی است [ مفسران، سوره نجم، به اتفاق رأی ۀسور

است. لحن آیات آن انتقادی است و  شده  استثنا 32 ۀ] آی416، ص4، ج10منابع [
 با ستیز است. به همین دلیل مضامین عصر نزولدر رایج  های دیدگاه نقد درصدد آشکارا

، همگی در پاسخ به 18 ۀآیات ابتدایی تا انتهای آی. شود می دیده مشرکان در آن زیاد
 ۀاش از غیر هللا هستند. آیتهامات مشرکان به پیامبر، مبنی بر انحراف او و تأثیرپذیریا

 مناقشه و جدال او با ،بیند می پیامبر آنچه در مخاطبان که کند می حکایت وضوح به 12
و  11اما آیات  گویند. می سخن آن از 7-11 آیات که است دیداری ۀدربار مناقشه. دارند

 ، تأیید شده است.بیند این مناقشه است و صدق پیامبر در آنچه می ، پاسخ قرآن به12
 که دهد می گوید و نشان پیامبر (با هللا یا فرشته) سخن می هباردیدار دواز  13 ۀنیز آی
کند  مجدداً تأکید می 17 ۀآی .است بوده مناقشه مورد دیدار از پیش وقوعش دیدار، این

، مجدداً تأکیدی است 18 ۀف و اعوجاجی ندارد. آیانحرا ،که چشمان پیامبر در آنچه دید
 رخ پیامبر برای که دیداری متعلق مورد در بر عظمت و بزرگی آنچه پیامبر دید. هرچند

: نکـ است [ شده  گفته مختلفی نظرات ،)نورعظیم یا جبرئیل بعدها فرشته، و یا خدا(داد 
  باشد   بوده او رؤیت و هللا خود ،که آنچه رخ داد تر آن است احتمال قوی]؛ 13، ص8
  ]. 8ص ،48؛ 316، ص2، ج27: نکـ [

الهگان عربی است. شروع مناقشه، جدال با مشرکان  ۀبه بعد دربار 19آیات محتوای 
اگر در آیات قبل، مناقشه در دیداری بود که برای پیامبر  الت، عُزّی و منات است. ۀدربار

ر نگریستن و رؤیت خدایگانشان به مشرکان هم د اکنون در این آیات ،بود رخ داده 
 تصریحی مشرکان باورهای به مستقیماً هرچنددر ادامه،  اند. مناقشه فراخوانده شده

توان دریافت که مشرکان دخترانی را  می 22و  21آیات  مضمون در تأمل با اما شود، نمی
مقام جدل،  دادند. این انتساب، از نظر قرآن در به هللا و پسرانی را به خود اختصاص می

کند که الت، عزّی و منات به  حکایت می 23مضمون آیه تقسیمی ناروا و ناعادالنه است. 
مثابه خدایگان مشرکان نه تنها قابل رؤیت نیستند بلکه اساساً وجودی هم برای ایشان 

مسمّا هستند  ای بی محتوا و اسامی هایی بی قابل تصور نیست. از نظر قرآن ایشان صرفاً نام
انتخاب  مطابق این آیات، اند. شرکان و اجدادشان به عنوان معبود برای خود برگزیدهم که

 ۀان، نه مؤیدی از جانب هللا دارد و نه دلیل و منطقی در پی آن است. در آیگاین خدای
 معبودانشان پیرامون های مشرکان ساخته به تمنا نسبت به این الهگان گفته شده که 24
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که نه تنها دنیا بلکه  بودند؛ در حالی  کرده تقسیم اله سه این میان را دنیا که گردد می باز
در مجموع ساختار این آیات و دیگر آیات سوره نجم ). 25 ۀاز آنِ هللا است (آی هم آخرت

به گونه ای است که گویی غرض از یاد کردن آن مالقات ایجاد فضایی بهتر برای مقایسه 
   هللا و الهگان است.

  
  نجم ةالهگان در سور .  اوصاف2. 3

با تأمل در مضمون دیگر آیات سوره نجم که مرتبط با این خدایگان به نظر می رسند و 
طور تلویحی عقاید مشرکان دربارۀ  توان به تأکیدهایی که در آنها وجود دارد، می

محور از این آیات که متکی بر دانش  - خدایگانشان را دریافت. نتایج یک خوانش گفتمان
ترین ازمنه تا عصر نزول قرآن  ر حوزه اساطیر و باورهای عرفیِ رایج از دیرینهعمومی د

  است، در جدول زیر به ترتیب ارائه شده است: 

  
  نجم ۀسور مشرکان در ۀیافت بازتاب . باورهای1جدول 

 مضمون آیه

 )32( فِي بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْهُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ 
 ) 47(  وَ أَنَّ عَلَیْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى

 تولد و خلقت

 )42(رَبِّکَ الْمُنْتَهى  وَأَنَّ إِلى
 )44واَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْیا (

 مرگ و زندگی

 سرنوشت ) 43(  هُ هُوَ أَضْحَکَ وَ أَبْکىوانَ 

 )25( لىاالَخِرَةُ وَ الْأُو     فَللهِ
ذِینَ أَسـاؤُا بِمـا عَمِلُـوا وَ      و لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ لِیَجْزِيَ الـَّ

 )31یَجْزِيَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (
   ) 41(  مَّ یُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفىثُ

 ) 49(  أوَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى

 فرمانرواییو  حاکمیت

فَةٍ ) مِن45ْ(  الْأُنْثى وَ الذَّکَرَ الزَّوْجَیْنِ خَلَقَ أَنَّهُ وَ  رابطه جنسی ) 46(  تُمْنى إِذا نُطْ

 برکتو  نعمت ) 48(  أَقْنى وَ  أَغْنى هُوَ أَنَّهُ وَ

 قَبْـلُ  مِـنْ  نُـوحٍ  قَوْمَ ) و51َ(  أَبْقى فَما ثَمُودَ ) و50َ(  الْأُولى عاداً أَهْلَکَ أَنَّهُ وَ
فِکَةَ ) و52َ(  أَطْغى وَ أَْظلَمَ هُمْ کانُوا إِنَّهُمْ ؤْتَ  غَشَّىما  ) فَغَشَّاها53(  أَهْوى الْمُ

)54 ( 
 و نبرد جنگ
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 کنند، به می گونه امور معرفی این منشأ را اسالم، یکتای خدای هللا، آیات این هرچند
 راخصائص  تگاه اینخاس که شکنند فرو را کسانی باور تا آنند درصدد گفتمانی لحاظ

باورهای بازتاب یافته در این  که چرا دانستند می عُزّی و منات و الت مانند خدابانوانی
 .اند مقایسه قابل یسالمپیشاا های آیین و ها اسطوره در الهگان این جایگاه با آیات کامالً

و الهگان  نیا گاهیجا ۀرا دربار شیخو یها یآگاه یالزم است قدربرای تبیین این نتایج 
  .میده شیافزا شااسالمیدر عربستان پکارکردهایشان 

  
  باستانی ایشان ۀ. الهگان عربی و دیرین4

 دانسته مرتبط فرشتگان با را الهگان این که اند شده متهم مشرکان نجم، ۀسور 27 ۀآی مطابق
طابق م. کردند می الت، عُزّی و منات را به فرشتگان منتسب ایشان مانند مؤنث های نام و

 تمثال یا نمادی را های الت، عُزّی و منات بت مشرکان، ،آنچه در منابع اسالمی آمده است
 هللا دختران را مالئکه هم و الهگان این هم ترتیب بدین و کردند می تلقی فرشتگان برای
باورهاي این در حالی است که در  ].1067- 1068صص ،4ج ،2 :نکـ دانستند [برای نمونه  می

چه متون  ،مانده از این دوران می اعراب و نیز شواهد عینی و مکتوبات برجایپیشااسال
ای از دختران خدا (یا الهگان) که  یهودی و مسیحی و چه دیگر متون کهن، هیچ نمونه

برای رفع این ابهام برخی پژوهشگران نشان شود.  معادل و مساوی فرشتگان باشند، یافت نمی
 هگان با فرشتگان و سپس تلقی ایشان به مثابه دختران هللا، نهاند کیفیت ارتباط این ال داده

 است و گرفته  شکل ترکیبی مدل یک براساس بلکه ای مؤلفه تک انطباق یک براساس
 همسان یا مرتبط ستارگان با را فرشتگان که دارد مسیهودانی باورهای به بازگشت

 مظاهر و القاب اسالم از پیش عرب نزد الهگان الت، عُزّی و منات، ترتیب دانستند. بدین می
 تقدیس به عرب از گروه آن و کرده تجلی ستاره یک قالب در که هستند ای فرشته از مختلف

  ]. 20: نکـ اند [ داشته گرایش مذکور ۀستار پرستش آیین به که بودند مشغول دختران این
 ،هستند بقمنط کدام ستاره بر دقیقاً الهگان این که پرسش این به پاسخ برای اما

 زهره ۀستار است؛ ولی آنچه شواهد بیشتری دارد مسیرهای گفتمانی مختلفی ارائه شده 
  : همان].نکـ زهره  ۀاست [برای مطالعه در این زمینه و چرایی انتخاب ستار ونوس یا

، 30[ است دیستاره بعد از خورش نیتر درخشان رمسلح،یغ چشم باحتی  زهره، ۀستار
و به معنای نورانی و  »زهر«مشتق از ای عربی و  در اصل کلمه، زنی زهره ۀواژ]. 134ص

را نامی درخشندگی فراوان این ستاره در آسمان چنین ]. 89، ص6، ج1ت [درخشان اس
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ها از جمله اقوام مختلف  را در شماری از تمدن پرستش آن ۀزمینو  رقم زده اوبرای 
  ].660ص ،1ج ،45 ؛282ص ،50 :نکـ بود [ سامی مانند قوم عرب فراهم آورده 

نام داشت که بعدها در تمدن بابل به  1بازنمود زمینی زهره در سومر، الهه اینانا
 غربی سامیان میان در]. زهره 68-67ص ،38 ؛29ص ،17 :نکـ ایشتار شهرت یافت [

 با اوگاریت در و 3یا استاروث 2استارته) کنونی ۀسوری و لبنان(باستان  فینقیه مخصوصاً
 ،11ج ،52: نکـ نیز  ؛565ص ،2ج ،22: نکـ مشهور بود [ 5عتتارت و 4اتعشتار نام
 ،26: نکـ شد [ اعراب جنوبی نیز با نام عثتر تقدیس می انیدر م]. 8ص ،51 ؛426ص
] و به 37، ص24گردید [ اآسیغرب مهمترین الهه در  سراسر  کم ]. این الهه کم87ص

  ]. 57ص ،50: نکـ ته شد [شناخ 7ها و حتی مادر انسان 6مثابه مادر خدایان
مختلف  یها اسطوره محصولکه  عثتر (ایشتار)، -زهره ی یا کارکردژگیوترین  مهم
 ۀهم الهبه بیانی دیگر، او  ست.وادر خوف و رجا  یژگیجمع شدن دو و ،است سامیان
 ،35 ؛35-34 ص ،17 ؛69 و 61ص ،39: نکـ [ بود و هم خدابانویی جنگجوعشق 
النهرین باستان،  وتیک مفهوم عشق در برخی مناطق مانند بینالبته جنبۀ ار]. 34ص

باروری و زایش در دیگر مناطق و اقوام مانند سامیان  ۀتر بود و جنب یونان و روم برجسته
عشق و شهوت جنسی  ۀ. در مناطقی که زهره به مثابه الهرواج بیشتری داشت غربی

 ۀکه از غلب یکرات و ارتکاب افعالمن یدانستن برخ روا ۀیبر پااو پرستش شد،  تقدیس می
در زهره  یها یعشقباز گونهنی. ابودنهاده شده  شود؛ یحادث م یبشر عتیعشق در طب

اما در مناطقی که او به مثابه  .است یجنس التیاز توجه انسان به تماادی نم قتیحق
 کرد. در چنین مناطقی شد، فرزندآوری نقشی مهم ایفا می باروری پرستیده می ۀاله

خانواده به شمار  باروری، نمادی از توجه انسان به ازدیاد نسل و تکریم ۀتقدیس اله
]. این تفکیک به اختصار در جدول 21: نکـ  زمینه این در بیشتر ۀمطالع آمد [برای می

  است: زیر بیان شده 
  

                                                                                                                                        
1. Inanna. 
2. Astarte. 
3. Astaroth. 
4. ’štrt. 
5. ’ṭtrt. 
6. the mother of the gods. 
7. the mother of men. 
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  زهره در اساطیر: خوف و رجا. ۀ. صفات دو گان2جدول 
  

  
  
  
  
  

  
  

الهه  - فرشته -توان انتظار داشت که ستاره یمتوضیحات فوق در مجموع و با توجه به 
و  یدیکل ینقش ایشان یا اسطوره یها کرهیدر پ عربی الهگان با زهره به دلیل ارتباط

  .  کرده باشد فایا یمحور
  
  . هویت و کارکرد الهگان در شواهد پیشااسالمی و منابع اسالمی5

(ایشتار) به شمار  عثتر -زهره بالقا و در اصل صفات عربی الهگان که آنجا از
اکنون برخی . داشت خصائصی مشابه خصائص زهره داشته باشند انتظار توان می آیند، می

  کنیم: ترین این خصائص را مرور می از مهم
  
  . الت1. 5

 معنای به لتّا، فعل از اند که دانسته لتت از مشتق را الت ۀهرچند برخی منابع، واژ
دیدگاه مشهور ]، 80، ص1، ج4 :نکـ [ شده ساخته سرشتن و آمیختن کردن، مخلوط

است. صورت ابتدایی واژه،   مشتق شده 2به معنای خدابانو 1ن است که الت از االیالهاتای
 مطابق ].121، ص55[منتهی شد.  4م به الالتانجا، تبدیل و سر3در طی زمان، به االیالت

 الت ۀاله رایج اسامی از الالت،-یشتارا نام پالمیر، شهر معبد از مانده برجای های کتیبه
  ]. 118همان، ص :نکـ [ .آمد می شمار به منطقه این در

دیگری برای این  های سامی، معانی و کارکردهای نامهاز سویی دیگر، برخی فرهنگ
                                                                                                                                        
1. Al-ilahat. 
2. The goddess. 
3. Al-ilat. 
4. Al-lat. 
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واژگان آشوری و  ۀشد مختصر ۀنامفرهنگدر اند. به عنوان نمونه،  الهه گزارش کرده
از  یکه همگآمده  2التیا ای  1صورت الالتوهای)، نام الت بهشمالی حاشی ۀ(شاخ اکدی

در  ،، مؤنثالتیانامه، در این فرهنگاند.  همسر مشتق شده ی، به معنا3التو اکدی ۀشیر
 است  گردیدهدانسته شده و به عنوان خدابانوی محل توصیف  4لیمذکر ا یمقابل خدا

  ]. 52-51صص ، 1، ج43[
دیده  الت ۀمانده از منطقه نیز، این معانی برای اله برجای یِشناخت در شواهد باستان

(شهری در جنوب 6و صالخد 5صریبُ ۀها و الواح منطق در کتیبهشوند. به عنوان نمونه،  می
 است  شدهحک  »8مادر خدایان«و  »7کدبانوی محل«، نام الت به صورت فعلی) ۀسوری

  ]. 118، ص 55[
 ۀر، باروری، کدبانو، محافظ و حامی) را برای الهمنابع اسالمی نیز چنین خصائصی (ماد

 ۀثقیف، یکی از اسامی و  القاب مشهور اله ۀاند. به عنوان نمونه، در قبیل الت گزارش کرده
]. برخی 661، ص1، ج 45بود [ »9خانم، کدبانو یا معشوقه« به معنای »الربه« الت، لقب

استارته  برای دیگری الت در طائف، نام های متأخرتر، محققان بر این باور هستند که در دوره
گردید و کارکردهای یک خدابانوی مادر را  یا عشتورت (در میان یهودیان کنعان و فینیقیه)
  ]. 75- 74صص ، 15شد [ پیدا کرد؛ به همین دلیل با لقب الربه خوانده می

اعراب الت در میان  ۀاله از منابع متقدم اسالمی،از سوی دیگر، بر اساس برخی دیگر 
در شد. به عنوان نمونه،  می شناختهجنگ و قدرت  ۀعُزّی، به مثابه اله ۀصدراسالم، مانند اله

حنین، پیروزی اسالم  بعد از اتمام جنگاز شعر ابوجعفر یاد شده که  های سیرهبرخی کتاب
  ]. 912، ص3ج، 25[ است.را به مثابه پیروزی سربازان هللا بر سربازان الت معرفی کرده 

توان  مجموع با توجه به هر دو دسته مستندات فوق (پیشااسالمی و اسالمی)، میدر 
مادر و همسر نیز تلقی نمود و  ۀالت را عالوه بر خدابانویی جنگنده، به مثابه اله
رشتن و آمیختن و معانی مشابهی از کارکردهایی مانند زایش و باروری را که مرتبط با س

یی اختصاصی به او نسبت داد. گفتنی است خصلت جنگی نوع است، به مثابه کارکردها نای

                                                                                                                                        
1. Allatu (Allatum). 
2. Ilat. 
3. Altu. 
4. Il. 
5. Bosra. 
6. Salkhad. 
7. The mistress of the place. 
8. The mother of the gods. 
9. Mistress.  
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عثتر در  ۀبابلی زهره و نیز به جنب ۀایشتار در پیشین ۀالت مرجع نقدش عمدتاً به جنب
ً متمرکز بر  های الت نیز که عمدتاً ورزی گردد. مرجع عشق عربستان جنوبی باز می ۀمنطق

  یان سامیان غربی بازگشت دارد.  در م استارته یا عشتارات ۀباروری و زایش است به جنب
  
ی 2. 5   . عُزّ

 ،1 ، ج1: نکـ است [ توانا و عَزیز معنای به و »عزز« ۀریش از عُزّی، اسم تفضیل و  کلمه
معنای قدرتمند، لقبی رایج برای خدایان و خدابانوان بابلی بود. این صفت  ، بهعِزّو]. 66ص

صبح در  ۀمثابه نامی کهن برای ستاردر طی زمان جایگزین اسم شد و نام العُزّی، به 
 زن« معنای به العُزّی ۀواژ ترتیب، ]. بدین217، ص40: نکـ میان اعراب را شکل داد [

برای  معنا این و ریشه این ].66ص ،1 ج ،1: نکـ شود [ می دانسته »توانا و مقتدر زن« یا »عزیزه
 ۀاله مثابه به را عُزّی دکارکر  و نیست رزمنده و جنگجو یک خصائص شباهت بهعُزّی، بی

کند. دیگر مؤیدات این کارکرد در میان شواهد پیشااسالمی قابل پیگیری  می تأیید جنگ
 عُزّی ۀاله از که شوند می دیده تعویذهایی جنوبی اعراب های است. به عنوان نمونه، درکتیبه

 به عُزّی از هاکتبیه این از مورد سه در. طلبند می استعانت کننده حمایت و محافظ ۀمنزل به
  ]. 88ص ،5ج ،47است [ شده  یاد قتبان سلطنتی کاخ حافظ خدای ۀمنزل

 منابع مختلف، مطابق. است قربانی آیین عُزّی، با مرتبط های آیین از یکی دیگر
 تقدیم انسان قربانی عُزّی برای میالدی چهارم و سوم قرن حدود در 1حیره مردمان

 دخترانی که یا] 362ص ،49[ بودند جوان و زیبا که اسیری نزنا غالباً هم آن. کردند می
های انسانی  شباهت به قربانی های آیینی بی گونه قربانی این]. 11-10، ص12بودند [ باکره

 ].282، ص50[ دادند م میانجازهره  ۀنیست که هم اعراب و هم دیگر سامیان برای ستار
وقف معبد  که در آن زنان باکره نیست »مقدس روسپیان« شباهت به آیین بی همچنین

  گردیدند.  عشق و شهوت جنسی) می ۀزهره (به مثابه اله
هایی برای  عالوه بر شواهد پیشااسالمی، در منابع متقدم اسالمی نیز چنین خصلت

 انی، ابوسفسلمانان نخستینمطابق گزارشات مشود.  میدیده  جنگ و زیبایی) ۀعُزّی (اله
العُزّی و ال عُزّی  اال لنا«گفت:  یکرد و م میو عُزّی را حمل  الت یها کرهیپ در جنگ احد

]. 297، ص1ج ،25[ »لکم یهللا موالنا و ال مول«دادند:  و مسلمانان به او پاسخ می» لکم
ها شرکت  بود که در جنگ ییخدابانواسالم  عُزّی در صدر ۀمطابق این روایت، اله

                                                                                                                                        
1. Hirah. 
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رسد  به نظر می ،یاد کرده هذلی جندببه نقل از  کلبیهمچنین مطابق آنچه  کرد. یم
عُزّی به مثابه زنی زیبا دارای موهای بلند و مدهوش کننده در میان اعراب تصور  ۀکه اله
 از یکی نویسد، می با نظر اشعار جاهلی فهد که چنان یا]، 19، ص16[ است  شدهمی 
  ]. 101ص ، 15[ بود باکره اسالم، صدر اعراب میان در عُزّی القاب

توان محتمل دانست که عُزّی  موع با توجه به هر دو دسته مستندات فوق میدر مج
در عصر نزول، در عین داشتن خصائص جنگی و رزمی، به مثابه زنی زییا با گیسوانی 

این معنا داشته باشد که  تواند داللت بر شد. باکرگی او میبلند و جذاب نیز شناخته می
کرد. چنین  ظاهری از پذیرش همسر خودداری میهای  ها و دلربایی او در عین جذابیت

های  ورزی زهره در خصائص جنگی و نیز عشق ۀتوصیفاتی شباهت عُزّی را با ستار
 ۀکند. گفتنی است خصلت جنگی عُزّی، مرجع نقدش عمدتاً به جنب جسمانی آشکار می

گردد.  میازعربستان جنوبی ب ۀعثتر در منطق ۀبابلی زهره و نیز به جنب ۀایشتار در پیشین
 ۀهای عُزّی نیز که عمدتاً متمرکز بر خصائص جنسی است به جنب ورزی مرجع عشق

   آفرودیت و ونوس بازگشت دارد. یونانی و رومی زهره یعنی الهگان 
  

  . منات3. 5
قبل از  2279- 2334( 1سارگون پادشاهی از پیش منات به زمان ۀتقدیس اله ۀدیرین

 ۀاله القاب و به مثابه یکی از 2گردد که با نام منوتوم از میبین النهرین ب ۀمیالد) در منطق
  ]. 373، ص6،ج 31[ در این ناحیه مشهور و معروف بود زهره/ ایشتار یعنی سامیان مادر

اند که منات در میان  غالب منابع اسالمی و غیراسالمی متفق تقریباً این الهه ۀدربار
ای که زندگی و مرگ آدمیان را  و الهه اقوام مختلف سامی به عنوان خدابانوی سرنوشت

منات است که  ۀبر گرفته از معنای واژ شد. این خصلت عمدتاً تقدیس می ،کند تدبیر می
 ،1[ آید دست میهگیری ب به معنای تقدیر و اندازه »منو«و  »منی«هایی همانند  از ریشه

  ]. 380ص ،15ج
تبار اوس و خزرج مورد ادرم ۀاز سویی دیگر، منات بیش از همه در میان دو قبیل

 نام با زنی به این اقوام بازگشت دارد که ۀعلت این امر به دیرین ].14ص ،16تکریم بود [
قبیله بود. با  دو این - ۀجدّ یا مادر - بزرگ بردند. او نسب می) هالک( کاهل بنت ۀقَیْلَ

توان گفت  میاوس و خزرج  ۀتوجه به این معانی برای منات و این دیرینه برای دو قبیل

                                                                                                                                        
1. Sargon. 
2. Menutum. 
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حامیانه و حفاظتی مادر است؛  ۀمتمرکز بر جنب که خصلت مادرانگی برای منات عمدتاً
اجتماع تلقی  و قبیله کل مادر معنای به بلکه مادربیولوژیک مثابه در این حالت، مادر نه

 جوامع، پدر این مدیریت و تمشیت امور را در قبیله برعهده دارد. در ۀشود که وظیف می
 از حفاظت و حمایت ۀوظیف همسری هیچ داشتن بدون مادر و ندارد انیچند نقش

در این . ]141–137صص  ،9: نکـ برای خصائص مادرتبار د [دار برعهده را قبیله اعضای
فرد و جمع  ۀسرنوشت، بزرگ مادر و کسی که آیند ۀمعناست که تلقی منات به مثابه اله

 یابد.  معنا می ،کند را مقدر می
کارکردهای دیگری  ای مطابق سایر معانی ریشه سرنوشت، ۀبه اله منات رتشه رغم علی

نطفه) که  ریختن= خاطر ریشه (مَنیاست. به عنوان نمونه، منات به نیز برای او ذکر شده 
شد.  کشاورزی نیز تلقی می خدابانوی ای به مثابه گونه ،باروری و برکت را در خود نهفته دارد

 را او مؤیدی است برای اینکه »منات زید« مانند منات ی ترکیبی باها نام رواج نسبتاً زیاد
  ].78، ص42بدانیم [ باروری، برکت و نعمت که در میان جوامع کشاورز رایج است، خدای

بود،  -سرنوشت یا زندگی و مرگ - عالوه بر اینکه خدابانوی مادر بدین ترتیب، منات
رسد هر دوی این داشت. به نظر می بخشی نیز ارتباط زیادیبا رحمت، برکت و زندگی

گی و پوشانی دارند و دور از هم نیستند. به بیانی دیگر، خدایی که زند معانی با هم هم
به نوعی سرنوشت و حیات آدمی را در دست دارد.  ،کند را صادر یا قبض میبرکات آن
  نیست.   در جوامع مادرساالر و مادرتبار مادر شباهت به نقش خدابانوان این امر بی

رکردها و خصائص منات گفتنی است منابع متقدم اسالمی اطالعات چندانی از کا
اند؛ این در حالی است که مطابق آنچه در ادامه نشان خواهیم داد در آیات  گزارش نکرده

نجم ردّپای این گونه خصائصِ منات قابل پیگیری است. همچنین اختصاص منات  ۀسور
و بد آدمیان و اجتماع را مقدر و یا مادری که نیک  بخت و سرنوشت ۀبه مثابه اله

 .گردد می باز زهره سومری ۀپیشین در اینانا ایزدبانو ۀجنب به عمدتاً نقدش مرجع ،کند می
باران نیز به  ۀجهان طبیعت و تلقی او مثابه اله ۀصفاتی مانند باورکنند مرجع همچنین

  سومری بازگشت دارد. ۀهمین پیشین
  
  های فرهنگی  نجم براساس یافته ةت الهگان در سور. بازیابی هوی6
 اکنون سؤال این به قرآن، آیات مفاد  با آمده دست به فرهنگی های آگاهی مقایسۀ با

عُزّی  الت، به قرآن نزول عصر در عربستان ةجزیر شبه مردمان آیا که داد پاسخ توان می
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  نگریستند؟ می منظر همین با و منات،
که شواهد  یاطالعات رسد. با این توضیح که: به نظر می پاسخ این سؤال، مثبت

در مجموع در  ،دهند می عربی ۀلها سه نیا تیهو ةمنابع موجود دربار دیگر و یباستان
  ند:ا یبند قابل دسته فیط چهار
الهگان بر سرنوشت و مرگ  نیا تیاز مالک که صرفاً دهستن ها همان ؛ف نخستیط ●
 نیها در ا آن امیدهند. پ خبر میگر  ادر حامی و حمایتهم به مثابه یک م  ، آنانسان

 انسان یزندگ جریانات مختلف حاکم برمنات،  ۀاله مخصوصاًالهگان  نیاست که ا نهیزم
  .دهستنمرگ فرارسیدن زمان  تاآن  یها بیفراز و نشمدبّر  و

 برکتبخشی، حیاتمنشأ مثابه یک کدبانو و همسر، الهگان به  نیا ؛دوم فیطدر  ●
مانند باروری و تولد هایی  مضمونشوند.  انسان شمرده می یرزق و روز ةدهند شیافزا و

    .الت است ۀ، الهطیف نیمهمترین بازنمود اگیرند.  طیف قرار می در این
ها مانند عشق  لفهؤم یبرخ ة، بازتابانندبه مثابه یک معشوقه الهگان نیا ؛سوم فیط ●

 .ندنک می تیریدو جنس نر و ماده را مد انیم یو روابط جنس هستند یو شهوت جنس
  طور خاص در این زمینه مشهور است.عُزّی، به ۀاله

هستند که  یقدرت یدارا به مثابه زنی جنگنده و قدرتمند الهگان نیا ؛چهارم فیط ●
  دهی هستند. منشأ این قدرت الت ۀعُزّی و اله ۀاله .شود میها  انسان هالکبه  یمنته

 ۀتوان دریافت که این خصائص چهارگانه که در سه اله نجم می ۀوربا تأمل در آیات س
  اند: شود، به طور تلویحی انعکاس یافته الت، عُزّی و منات دیده می

  
  مالک بر سرنوشت. 1- 6

پیشااسالمی است که این الهگان حاکم بر  ناظر به یک باور ظاهراً نجم ۀبرخی آیات سور
 ر امورحاکم ب آیاتی مانند:  شدند. مضمون لقی میها ت سرنوشت انسان و جهان و مالک آن

 ۀ(آی ها حاکم بر زمان مرگ انسان )43 ۀ(آی های آن ها و غم شادی ۀزندگی آدمی و دهند
و حاکم بر  مالک )،40-41و  31 اتها  (آی ناانس های و تالش اعمال ۀدهند    )، جزاء44

و در  )35-37ه و آینده (آیات ، دانای به غیب و اخبار گذشت)31 ۀ(آی ها و زمین آسمان
، مورد توجه بودعنوان یک خدایگان ) که به 49 ۀ(آی شعری ۀنهایت پروردگار ستار

  گیرند.  همگی ذیل این دسته جای می
 منات ۀخوبی با خصائص اله آید، خصائص مذکور به میهمانطور که از مضامین فوق بر
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این خصلت عمدتاً به خصائص  ،اند. مطابق آنچه گذشت در میان مشرکان قابل مقایسه
مادرتبار و مادرساالر مرتبط است و بدین ترتیب، مضامین  جوامع خدابانوان مادر در

صورت مضامینی مانند مأوی   در این .سازند صفات مادرانگی این الهه را تثبیت می مذکور
ادر تواند به خاصیت مأوی بودن و ملجأ بودن م می 42 ۀآیدر  ها رجع بازگشت انسانمو 

  باشد.  اشاره داشته
اسالم، به عنوان  یکتای متکی بر شواهد فوق، آیات مذکور درصدد معرفی هللا، خدای

پردازند که  ست و به طرد باورهای کسانی می ها مالک جهان و حاکم اصلی سرنوشت انسان
  دانستند. ای مانند منات منحصر می را در الهه این حاکمیت بر زندگی و مالکیت آن

  
  باروری و برکت .2- 6

مانند:  اند ولد، برکت، نعمت و رزق مرتبطنجم، به باروری، زایش و ت ۀدوم آیات سور ۀدست
خلقت اولیه از مام بزرگ یعنی زمین، سپس تکوین نطفه در رحم زن و در نهایت پیدایش 

 ۀها (آی انسان به رساننده  رزقدهنده و  غنا)، 32 ۀجنین در شکم مادر و تولید مثل (آی
). همچنین تقبیحی که 47 ۀدیگر (آی ۀ)، زندگی بخشیدن و تولد مجدد آدمی در نشئ48

  رسان هستند.  دهنده و رزق ظاهراً ناظر به صفات نعمت شود مشاهده می 34-33 در آیات
صفات زنانگی این  عمدتاًص مذکور ئرسد خصا با توجه به این توضیحات به نظر می

آشکار  ،ئص یک همسر و کدبانو قابل تطبیق استخدابانوان را که عمدتاً هم بر خصا
بارداری، زایش و تولد از صفات زنی است که همسری نیز سپس زیرا باروری و  ،سازند می

 رزق مادر، دهد. همچنین او به مثابه یک ای را شکل می دارد و با باروری و زایش خانواده
  .کند می تأمین زندگی (کودکی) دوران از بخشی را در انسان
هایی مانند  و خصائص زنانگی او یعنی ویژگی الت ۀاله گاهیبا جا کامالً مضامین گونهنیا

و  ندا سهیقابل مقا شااسالمیاعراب پ یها نییها و آ در اسطورهباردار  - کدبانو، خدابانوی خانه و زن
 رسند. این در حالی است که آیات به نظر میمشرکان  انیالهه در م نیا یبازنمود کارکردها

هللا، خدای سازند که  شکنند و آشکار می و میاین گروه از باورهای مشرکان را نیز فر مذکور
   گونه خصائص مادرانه است.یکتای اسالم فاعل تمامی این امور و واجد این

  
  جنسی ۀعشق اروتیک و رابط. 3- 6

 ۀجفت شدن دو جنس نر و ماده و رابط باب در )،46–45(، نجم ۀسورآیات سوم  ۀدست
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عُزّی  ۀخوبی بر خصائص عشقی و شهوانی اله جنسی و تناسلی است. مضمون این آیات به
ارتباط  و جنسی نیروی از حمایت در الهه را اروتیک این جایگاه تواند قابل تطبیق است و می

سازند. اکنون در آیات مذکور هللا منشأ پیدایش این زوجیت و  مستحکم میان دو جنس
پیوند  این فاعل آنکه وجود است. به بیانی دیگر، با  عرفی گردیدهفاعل این پیوند جنسی م

 یکتای خدای هللا، انسان ۀجنسی و سپس عامل اساسی در پیدایش جنین و رشد و تغذی
 آلود شرک با باورهای تا اند آن درصدد عصر نزول گفتمانی فضای در آیات فوق اما است اسالم
   .دانستند می هللا جز خدایگانی آن از گی رازنان نیروهای این که کنند مقابله کسانی

  
  جنگاوری . 4- 6

در کنار تمامی  ای است که این الهگان اسطوره ناظر به این باور نجم ۀچهارم آیات سور ۀدست
صفاتی مانند  .توانند باشند می هم و نابودکنند های مادرانه، غضبناک خصائص زنانه و شفقت

شدن  بیان گردیده و هالک  53- 50 که در آیات کاتعاد، ثمود، نوح و مؤتفقوم غضب بر 
 و آمده 54 ۀآی در که نیز و فروپاشی »غشیّ« سازد؛ همچنین مضمون ایشان را تداعی می

  کند.  گوشزد می را این مخالفان دائمی هالکت ،سازد منفی را القا می معنایی
اعراب به مثابه  ای در باورهای اسطوره الت ۀو اله عُزّی ۀاین خصیصه با جایگاه اله

 اسالم، یکتای خدای هللا الهگان قدرت و جنگاوری قابل مقایسه است. در این دسته نیز
مانند  مشرکان در این زمینه نیز ۀشده و باورهای جاهالن معرفی ها گونه قدرتاین منشأ

   است.   تماماً نفی گردیده موارد قبل
 تماماً را ایشان هویت ن عربیالهگا از صفات این تمامی سلب قرآن با ترتیب بدین

 تصور قابل قدرت هرگونه فاقد اساساً و خاصیت بی مضمحل، را آنان و سازد می طرد
هللا از سویی دیگر، با انتساب تمامی این خصائص مادرانه و زنانه به . کند می معرفی

  د.کن میجامعیت او را در این امر اثبات 
  
  مرگ از پس عالم مالک. 5- 6

که گویی با  الهگان مذکور مرتبط نیستند  شود می نجم مشاهده ۀسور آیات رپنجمی د ۀدست
هللا در عالم بعد از این آیات که از حکومت و مالکیت  مضامین و تنها به هللا اختصاص دارند.

و  44 ۀانسان در آن (آی ۀعالم آخرت و احیا کنند ۀعبارتند از: پدیدآورند ،دهند مرگ خبر می
گر  ) و توبیخ39- 41گران ( تالش ۀ)، پاداش دهند38 ۀها (آی انسان )؛ حسابرس اعمال47
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  ).42 ۀ)، معرفی نهایت و غایت مقصد انسان (آی31 ۀظالمان (آی
 و پیشااسالمی منابع در چه عربی، الهگان از یک هیچ خصائص و صفات فوق پیرامون

زهره ذکر  ۀاند (هرچند در برخی مناطق در مورد ستار نشده اسالمی ذکر منابع در چه
ؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِنَّ« ۀ). حتی با نظر به آیاند شده ونَ ةبِاالْخِرَ لَایُ  »الْأُنثى ةتَسْمِیَ ةالمَلَئکَ لَیُسَمُّ

رسد  به نظر می ،کند غافل از آخرت معرفی میکه مؤمنان به این الهگان را  ]27[النجم: 
(و نه آخرت)  عالم دنیامالکیت خدابانوان را تنها منحصر به  ۀکه مشرکان حیط

همین اساس محتمل  دانستند و اعتقادی به آخرت و جهان بعد از مرگ نداشتند. بر می
مخاطبان  اند تا پرداخته هللا صفات و سایر خصائص برشمردن است که آیات مذکور به

ت هللا را که در الهگان یافگردند و سایر مزایای ارتباط با  های هللا نیز برتری متوجه سایر
هللا به فوق که از رویکرد ایجابی  ۀشد، دریابند. بدین ترتیب، عالوه بر مضامین چهارگان نمی

پنجم برخی صفات سلبی را برای این الهگان  ۀدست ،دهند خصائص این الهگان خبر می
  شمارد که تنها به هللا اختصاص دارد و الهگان مذکور فاقد آن هستند. برمی

نجم، در نگاهی  ۀتوان هویت این الهگان را در سور می با توجه به آنچه گفته شد،
  ئه نمود:ارا مختصر به شرح زیر

  

  نجم ة.  بازیابی هویت الهگان در سور3جدول 
 مضمون آیه

 )31( الْأَرْضِ فِيما  وَ السَّماواتِ فِيما  لِلَّهِ وَ
 ) 43(  هُوَ أَضْحَکَ وَ أَبْکى وأَنَّهُ

 )44ا (و أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْی
 )  49(  وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى

مالک دنیا و 
 مقدرات آن

 )31(بِالْحُسْنَى أَحْسَنُوا الَّذِینَ یَجْزِيَ وَ عَمِلُوا بِما أَساؤُا الَّذِینَ لِیَجْزِيَ
سَ أَن ) و38َ( أُخْرَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ أَلَّا  سَـوْفَ  سَـعْیَهُ  أَنَّ وَ) 39( سَـعَى  مَـا  إِلَّا لِلْانسَانِ لَّیْ
ئهُ    ) ثم40ُ( یُرَى  )42(رَبِّکَ الْمُنْتَهى  أَنَّ إِلىو )41( الْأَوْفىَ الْجَزَاءَ یجُزَ

 ) 47(  الْأُخْرى النَّشْأَةَ عَلَیْهِ وأَنَّ 

و  مالک عالم اموات
 سرنوشت اخروی 

 )32(أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ
 ) 48(  وَ أَقْنى  وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى

باروری، تولد و 
 برکت

فَةٍ إِذا تُمْنى45(  وأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى  ) 46(  ) مِنْ نُطْ
 رابطه جنسی

 (عشق اروتیک) 

 هُـمْ  کـانُوا  إِنَّهُمْ قَبْلُ مِنْ نُوحٍ قَوْمَ ) و51َ(  أَبْقى فَما ثَمُودَ ) و50َ(  الْأُولى عاداً أَهْلَکَ أَنَّهُ وَ
فِکَةَ ) و52َ(  أَطْغى وَ أَْظلَمَ ؤْتَ  ) 54( غَشَّىما  ) فَغَشَّاها53(  أَهْوى الْمُ

 جنگاوری
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  گیری نتیجه
 چهارگانه خصائص هک داد نشان قرآن در عربی الهگان هویت بازیابی مورد در مطالعه

 مطابق  که) جنگاوری ،جنسی ۀرابط و اروتیک عشق ،برکت و باروری، سرنوشت بر مالک(
 اند، منطبق عُزّی و منات الت، ۀاله سه بر تلویحاً، و صراحتاً اسالمی، و پیشااسالمی منابع

 کورمذ آیات که تفاوت این با منتها اند، یافته انعکاس نیز نجم ۀسور تلویحی در طور به
 صفات و خصائص این اصلی مالک عنوان به اسالم، یکتای خدای هللا، معرفی درصدد
 هایی الهه در را صفات این و خصائص این که کنند می مقابله کسانی باورهای با و هستند
 درک کامالً کریم قرآن دیگر، بیانی به. دانستند می منحصر الت، عُزّی و منات مانند

 که را الوهی های ویژگی تمام و است داده  قرار انتقاد هدف را لهها سه این از پیشااسالمی
 به هللا، خدای یکتای اسالم باز را بود قائل الت، عُزّی و منات برای اسالم از پیش عرب
  هللا جامع تمامی صفات این الهگان است.بدین ترتیب، از نظر قرآن  .گرداند می

 حقایق و نجم ۀسور آیات دهد، نشان که بود این همچنین تحقیق این اهداف از یکی
در اصل در گفتگو با بافت عربی هستند و در ارتباط با الهگان  آن در شده مطرح
 با هایی شباهت بایست خوانده و تفسیر شوند. بدین ترتیب آیات این سوره، هرچند می

می گویند)، اما این شباهت  سایرین و سینای (چنانچه دارند مقدس کتاب مضامین
  عی ثانوی تلقی می شود.موضو
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