
 1911 تابستان، 2،  شمارة 12پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

  10.22059/jhss.2020.299714.473223 

Print ISSN: 2251-9254//Online ISSN: 2676-3370 

https://jhss.ut.ac.ir 

 

Are the Goddesses al-Lat, al-Uzza and Manat, the 

Daughters of Allah? 
 

Zahra Mohagheghian1 
Assistant Professor of the Quranic Studies Institute of Humanities and Cultural Studies 

Received: April, 17, 2020; Acceped: September, 05, 2020 

(pp. 111-130) 
 

Abstract 
Al-Lat, al-Uzza, and Manat are among the Arabian ideas which are 

mentioned in the Quran and which, throughout history, have been studied by 

many scholars. While the common idea is that these goddesses are 

“daughters of Allah” or “Banat Allah,” in the vast majority of the early 

Islamic sources, such a identifiation is not attributed to them and even the 

daughters of Allah have mostly been specified as angels. This study 

examines the nature of these goddesses and their relationship with the idea 

of "daughters of Allah". Considering pre-Quranic sources as well as the 

verses of the Quran, this study conducts a critical reading of the early 

Islamic literature.The most important questions are as follows: who are al-

Lat, al-Uzza, and Manat? How are they introduced in pre-Quranic sources, 

the Quran, and the early Islamic sources? What is the relationship between 

these Arabian goddesses and the idea of "daughters of Allah" in each of 

these sources? And how these sources help us to understand the nature of 

these deities? The findings of this study indicate that although the Arabian 

goddesses are not referred to as "daughters of Allah" in the Quran and pre-

Quranic sources, given the contradictions and differences in the early 

Muslims Material, this belief can be considered possible among pre-Islamic 

Arabs. 
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 هستند؟ اهلل بنات عزي، و الت منات، / آيا112

 آيا منات، الت و عزي، بنات اهلل هستند؟
 

 1محققیان زهرا
 يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان يمطالعات قرآنگروه  ياراستاد

 (131تا  111)از ص 

 11/61/1399؛ تاریخ پذیرش: 92/11/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
 در و اندشدههای جاهلی هستند که در قرآن کریم ذکر نگارهمنات، الت و عزی از شمار آن دسته از ا

رایج در  ۀحالیکه انگار . دراندردهک جلب خود به را مختلف هایطیف از پژوهانقرآن توجه تاریخ، طی

بنات اهلل یا دختران خداوند است؛ در غالب قریب به  ۀمورد ایشان، شناسایی این خدایان جاهلی به مثاب

و حتی بنات اهلل به مالئکه تصریح  شودنمیدهی مشاهده ق منابع متقدم اسالمی چنین ماهیتاتفا

 بپردازیمبنات اهلل  ۀانگار و ارتباط ایشان با این الهگان ماهیت بررسی به بناست مطالعه این در .اندگردیده

 اسالمی یک بازخوانی انتقادی از منابع متقدم با نظر به منابع پیشاقرآنی و همچنین آیات قرآن کریم، و

در منابع متقدم اسالمی، منابع منات، الت و عزی  االت ما عبارتند از:ترین سؤمهم .انجام دهیم

 ۀانگار ارتباط این خدایان جاهلی با ؟اندشدهچگونه معرفی  چه کسانی هستند و قرآن کریمپیشاقرآنی و 

 درک به کمکی چه اسالمی نخستین نویسندگان اقوال منابع چیست؟ این در هریک از «بنات اهلل»

و منابع  های پژوهش حاکی از آن است که هرچند در قرآن کریمیافته ؟کندمیالهگان  این ماهیت

ات و تناقض اما با نظر به شودنمیمشاهده بنات اهلل  ۀبه مثابعربی  الهگان تعریف صراحتی در قرآنیپیشا

در میان اعراب جاهلی محتمل  را این ارتباطوجود  توانمی ،متقدم اسالمی منابع موجود در اختالفات

 دانست.
 

شواهد  تفسیر تاریخی،علی، غرانیق ال، فرشتگان، الهگان عربیبنات اهلل،  ۀانگار :هاي کلیديواژه

 .منابع متقدم اسالمیباستانی، 
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  مقدمه. 1

و عزی در شمار پژوهان متأخر، منات، الت باور رایج در میان مفسران و قرآنبنابر یک 

ام بنات اهلل معروف و مشهور های جاهلی هستند که در میان اعراب با نآن دسته از انگاره

دهی متر این هویتاسالمی ک متقدم منابع ه با تفحص درست کاند. این در حالیبوده

 این در. است شدهبنات اهلل به مالئکه معرفی  ۀماهیت انگار و عمدتاً شودمیدیده 

 به و با نظر شودمیپژوهش به ماهیت این خدایگان در منابع متقدم اسالمی پرداخته 

این هویت برای شناخت  کوشیم راهیمی پیشاقرآنی منابع همچنین و کریم آیات قرآن

در منابع متقدم  الهگاناین ، ماهیت اوالً که است آن پژوهش ۀمسئل. خدایگان بیابیم

آنی و آیات ، در منابع پیشاقرد؟ ثانیاًبنات اهلل دار ۀارتباطی با انگاراسالمی چیست و چه 

است؟ و  و این ارتباط چگونه بازتاب یافتهدهی چگونه انجام شده قرآن کریم، این ماهیت

 درک به کمکی چه خدایگان، این ماهیت خصوص در نخستین نویسندگان اقوال ،ثالثاً

 .؟کندمی جاهلی اعراب در میان ایشان ماهیت

 کریم قرآن در الهگان نای کاربرد ، نخست به کوتاهی بافتهابرای پاسخ بدین پرسش

 بازکاوی قرآنی آیات در بنات اهلل ۀانگار به مربوط مضامینسپس  و شودمی بررسی

 تا شودمی مطالعه پیشاقرآنی منابع در خدایگان این انعکاس ۀنحو در ادامه،. گردندمی

در این  شواهدی چهبه عنوان دختران خداوند ایشان  از هریک انتساب دگرد روشن

 تا شودمی پرداخته اسالمی متقدم منابع در الهگان نایماهیت  به نهایت، در. دارد منابع

، سایر اقوال نویسندگان آنها با حدّ چه تادر این منابع،  شده ارائه دیدگاه ددگر معلوم

 .دارد سازگاری پیشاقرآنی شواهد نیز و کریم قرآن متن

 با مرتبط تاریخی منابع تریناصلی سویی از که است آن حاضر ۀمطالع ویژگی

 قرار توجه دمور را( پساقرآنی منابع چه و پیشاقرآنی منابع چه) جاهلی هایانگاره

 متقدم منابع در موجود تناقض کیفی، محتوایی تحلیل یک با سو، دیگر از و دهدمی

 .سازدمی آشکار را اسالمی
 

 در قرآن کريمالهگان  ماهیت واکاوي. 2

 باید نخست، اهلل بنات ۀانگار در قرآن کریم و ارتباط ایشان باالهگان  ماهیت ۀمطالع در

 قرار واکاوی مورد هریک از این آیات بافت سپس ووند شناسایی ش آیات قرآنی مرتبط

آیاتی که اول: اند: قابل توجه در این زمینه از آیات قرآن کریم، دو گروه با نظر به .گیرند

؛ سازندبادر میمتبه ذهن را  بنات اهلل ۀانگار ارتباط ایشان با اند ومرتبطبه الهگان عربی 
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ت به اهلل توسط مشرکان از اختصاص بنااند و مرتبطبنات اهلل  ۀبه انگار آیاتی که :دوم

 اند.سخن رانده

 با بنات اهللالهگان ارتباط . 1-2

 ۀسور اتیآ ؛اندکردهی یاد منات، الت و عز هاینام راحت ازترین آیاتی که به صاصلی

 لحن (2/111: ق1223 مقاتل،) است مکی ایسوره منابع، اتفاق به نجم، ۀ. سورنجم است

 .است نزول عصر در رایج هایدیدگاه نقد درصدد آشکارا و است انتقادی سوره، ینا آیات

شرک  از منع و توحید به دعوت در پیامبر رسالت تبیینبه  سوره، ابتدایی آیات

ابتدا به  .شودمی آغازخدایان مشرکان  پیرامون بحث بعد، به 19 ۀآی از پردازد ومی

 :گرددورهای جاهلی ذیل ایشان بازگو میاو سپس برخی از ب اسامی ایشان تصریح
تِلْکَ  (21) أَ لَکُمُ الذَّکَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى (21) وَ مَناۀَ الثَّالِثَۀَ الْأُخْرى (19)أَفَرَأَیْتُمُ الالَّتَ وَ الْعُزَّى »

مْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ إِنْ هِیَ إِالَّ أَسْماءٌ سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُ (22) ضِیزى إِذاً قِسْمَۀٌ

 (22)أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى  (23) یَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى

واتِ ال تُغْنِی شَفاعَتُهُمْ شَیْئاً إِالَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ وَ کَمْ مِنْ مَلَکٍ فِی السَّما( 21) فَلِلَّهِ الْآخِرَۀُ وَ الْأُولى

 إِنَّ الَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَۀِ لَیُسَمُّونَ الْمَالئِکَۀَ تَسْمِیَۀَ الْأُنْثى( 26) یَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَرْضى

فَأَعْرِضْ  (22)الَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِ (21)

 أَعْلَمُ هُوَ رَبَّکَ إِنَّ الْعِلْمِ مِنَ مَبْلَغُهُمْ ذلِکَ (29) عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِکْرِنا وَ لَمْ یُرِدْ إِالَّ الْحَیاۀَ الدُّنْیا

 (.31 -19)نجم/  «اهْتَدى بِمَنِ أَعْلَمُ وَهُ وَ سَبِیلِهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ
آیات مذکور  ؛و چه جنسیتی دارند منات، الت و عزی چه کسانی هستند اینکه ۀدربار

اقرآنی و تمامی منابع پیشه در ادامه نشان خواهیم داد؛ چنانک هیچ صراحتی ندارند اما

 اند.مشرکان تعبیر نمودهمادینه ایشان را به خدایان  ،همگی به اتفاق ،اسالمی نیز منابع

ایشان چه  منظور از بدون تصریح به ماهیت ذکر و انثی و اینکه، 22و  21آیات  در

 های مشرکان(؛قربانی یا مالئکه یا )خدایان مشرکان هستند و یا چه هویتی دارند کسانی

چنین و واقع شده مورد نقد  انتساب دختران به خداوند و پسران به مشرکانتنها 

 باورهای به مستقیماً ، هرچند23 ۀدر آی .است گردیدهجائرانه معرفی  هاییبندیسهمیه

 آیه مضمون اما ؛شودنمی تصریحی های منات، الت و عزیدر خصوص توانمندی مکیان

 پس در که هستند مسماییبی یهای مذکور، اسامنام که دارد اشاره حقیقت این به گویا

 هرگز داشتند؛ ن انتظارایشا این از مشرکان آنچه لتبعبا و نیست نهفته قدرتی  هیچ آنها

نیز  21و  22مضامین آیات  .است شدهن نازل آنها ایفای برای حجتی و اذن اهلل، جانب از

های واهی و آرزوهای خیالین انسان، تنها مختص به دنیا اندیشه کنند کهحکایت می
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اند؛ ساکن نهااکه در آسمکه ، مالئ26 ۀمطابق آی. شودمیشامل  نیز نیست و آخرت را

 ،21 ۀآیسپس  اهلل قدرت بر شفاعت و تصرف در امور جهان را ندارند. ۀبدون اذن و اراد

 موجوداتی مؤنث ،مالئکه که مخاطبان این تلقی را دارند که دهدمی نشان بوضوح

که نه از سر  گرددمی وهوماتی معرفیاز م تسمیه نیز و سپس در پی آن، این هستند

 اعالمقرآن  در نهایت نیز،. است شدهصادر  ی واهی مشرکانهاناگم ۀبلکه بواسط ،یقین

 .است اهلل یاد از اعراض نوعی حقیقت در اینگونه باورها که دارد می

 تصریحی نجم، ۀدر سور که ریافتد توانمی توجه به توضیحات فوق و با در مجموع

و برهمین اساس  شودنمیشاهده اهلل م بنات ۀاز انتساب منات، الت و عزی به مثاب

حتی قائل شد.  الهگاندهی برای به چنین ماهیتآیات این سوره، با تأمل در  توانمین

را به  فرشتگانبوضوح ؛ نه ددارتصریح تأنیث مالئکه به باور مشرکان در  نیز که 21 ۀآی

سازد. بدین مرتبط میالهگان با  ایشان را آشکارا و نه کندمیدختران اهلل معرفی  ۀمثاب

بنات اهلل و گروه  ۀو ارتباط ایشان با انگارالهگان  نجم، در شناخت ماهیت ۀسورترتیب 

 .آیدمید و ابهامات بسیاری ذیل آن به چشم رسنمی نظربهچندان راهگشا فرشتگان 

 جويي ماهیت بنات اهلل در قرآن کريمپي. 2-2

 ۀراحتی در تصریح ایشان به مثابعربی، ص دیم، هرچند آیات مرتبط با الهگانچنانکه دی

که  است جاهلی باور این به تصریح از قرآن کریم دیگری بخشبنات اهلل نداشت اما 

بوضوح  این آیات، این دختران در برخی ازدخترانی را برای اهلل قرار می دادند.  ،مشرکان

اساس . در ادامه هریک از این آیات را براندشدهاز جنس مالئکه و فرشتگان معرفی 

 :، در سیاق خودشان مورد مطالعه قرار می دهیمترتیب نزول

  (.21اسرا/) «عَظِیماً قَوْالً لَتَقُولُونَ إِنَّکُمْ إِناثاً الْمَالئِکَۀِ مِنَ وَاتَّخَذَ بِالْبَنِینَ رَبُّکُمْ أَفَأَصْفاکُمْ» اول:

و تصاص دارند اخهای الهی پیرامون حکمت آموزهای از سیاق این آیات به بیان پاره

در نهایت، با تأکید بر تحریم شرک و  (.32-23)اسراء/  شمارندمیمصادیق متعدد آن را بر

سپس در این آیات، (. 39)اسرا/  دهدمیعاقبت اخروی آن، پیامبر و بالتبع مؤمنان را انذار 

 خود براى خدایانى چگونه که است شده دنبال مشرکین سرزنش و توحید ۀلأمسمجددا 

 ۀمثاب و به پندارندمؤنث می را از جانب خود مالئکه در پی آن، و (22ۀ )آی اندکرده درست

که ایشان علیرغم  دهدمیخبر نیز  21 ۀ. آی(21 ۀ)آی دهندمیاهلل نسبت  دخترانی، به

همچنان شریکانی برای او قائل هستند.  و نشده متنبه هم باز آن،قر یتوحید ۀادل آمدن

قابل تطبیق است و به ایشان مالئکه  بنات اهلل به ۀن آیات انگاربدین ترتیب، مطابق ای

 نظر دارد.
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 (111) شاهِدُونَ هُمْ وَ إِناثاً الْماَلئِکَۀَ خَلَقْنَا أَمْ (129) الْبَنُونَ لَهُمُ وَ الْبَناتُ أَلِرَبِّکَ فَاسْتَفْتِهِمْ» دوم:

 الْبَنِینَ عَلَى الْبَناتِ أَصْطَفَى (112) لَکاذِبُونَ إِنَّهُمْ وَ اللَّهُ دَوَلَ (111) لَیَقُولُونَ إِفْکِهِمْ مِنْ إِنَّهُمْ أَال

 فَأْتُوا (116) مُبِینٌ سُلْطانٌ لَکُمْ أَمْ (111) تَذَکَّرُونَ أَفَال (112) تَحْکُمُونَ کَیْفَ لَکُمْ ما (113)

 إِنَّهُمْ الْجِنَّۀُ عَلِمَتِ لَقَدْ وَ نَسَباً الْجِنَّۀِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ جَعَلُوا وَ (111) صادِقِینَ کُنْتُمْ إِنْ بِکِتابِکُمْ

 لَنَحْنُ إِنَّا وَ (162) مَعْلُومٌ مَقامٌ لَهُ إِالَّ مِنَّا ما وَ ......(119) یَصِفُونَ عَمَّا اللَّهِ سُبْحانَ (112) لَمُحْضَرُونَ

 (.166-129 /افاتص) «الْمُسَبِّحُون لَنَحْنُ إِنَّا وَ (161) الصَّافُّونَ

که بجز اهلل، معبودان  اقوامی اشاره دارند سرگذشتبه  ، از نظر موضوعیقبل آیات

 مورد آیات اکنون .است شدهاینگونه باورها انذار به عاقبت  و دیگری را برگزیده بودند

ایشان را  ۀباورهای جاهالن برخیو  شودمی مشرکان پیرامون اهلل عقاید متعرض، بحث

دختران را به اهلل نسبت  ،اوالًکه  اندشدهمتهم  مطابق آیات فوق، مشرکان. ردشمبرمی

تصور  ئکه را مؤنث، مالثانیاً(؛ 113و  129 ۀ)آی ددارنو پسران را خودشان برمی دهندمی

، میان اهلل و و رابعاً (112 ۀ)آی ، برای اهلل، فرزندانی قائل هستندو ثالثاً (111 ۀ)آی ندکنمی

 ۀآی) با دالئل تجربی ،در این آیات(. 112 ۀ)آی ندکنو خویشاوندی تصور می ن ارتباطجنیا

نفی  تماماً انتساباتی چنین (111-116 ۀآی) نقلی همچنین و( 111-111 آیات) عقلی ؛(111

 خود ،و ایشان است شدهاز زبان خود فرشتگان بیان  در انتها نیز، حقیقت امر .است شده

 ؛آیدمی ه از آیات فوق برنکچنا (.166-162 ۀ)آی دنکن معرفی میه عنوان کارگزاران اهللرا ب

 تر، این آیات. به بیانی سادهگرددیـنمحی مشاهده ـتصری مالئکه به تعریف بناتدر 

ظرفیت این خوانش را هم دارند که از یکدیگر منقطع باشند و نه یک باور،  (129-111)

 رش دهند.بلکه باورهای مختلف مشرکان ذیل اهلل را گزا

 لِلرَّحْمنِ ضَرَبَ بِما أَحَدُهُمْ بُشِّرَ إِذا وَ (16) بِالْبَنِینَ أَصْفاکُمْ وَ بَناتٍ یَخْلُقُ مِمَّا اتَّخَذَ أَمِ» سوم:

 (12) مُبِینٍ غَیْرُ الْخِصامِ فِی هُوَ وَ الْحِلْیَۀِ فِی یُنَشَّؤُا مَنْ أَوَ (11) کَظِیمٌ هُوَ وَ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ ظَلَّ مَثَالً

 «یُسْئَلُونَ وَ شَهادَتُهُمْ سَتُکْتَبُ خَلْقَهُمْ أَشَهِدُوا إِناثاً الرَّحْمنِ عِبادُ هُمْ الَّذِینَ الْمَالئِکَۀَ جَعَلُوا وَ
 (.19-16: زخرف)

فرزند و او را صاحب  دادندمی قرار جزء اهلل برای مشرکان ،آیات اینسیاق  مطابق

دادند و پسران را برای خود ایشان دختران را به او نسبت می ،16 ۀشمردند. مطابق آیمی

 زندگی در مرسوم عادات ازقرآن  ،انتساب این همیشگی کردن محکوم برایداشتند. میبر

)برای  (11 ۀآی) شمردندمی خود ننگ را دختر که کندمى استفاده مشرکان خود اجتماعی

 الف، سرتاسر مقاله(.1392اعی مشرکان ر.ک: محققیان، مطالعه در مورد ارتباط این آیات با نظام اجتم

ایشان را در این زمینه به و باور  دهدمیادامه، از تأنیث مالئکه در منظر مشرکان خبر  در
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نیز مطابق دسته قبل،  در این آیات شودمیه مشاهده کچنان (.19ۀ آی) کشدنقد می

 تواندمیمالئکه  ارد و نه دردالهگان ی در نه صراحت مشخص نیست؛ بنات ۀواژ ماهیت

 .باشد داشتهوضوح آشکار 
 عِنْدَهُمُ أَمْ (21) مُثْقَلُونَ مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ (39) الْبَنُونَ لَکُمُ وَ الْبَناتُ لَهُ أَمْ» چهارم:

 اللَّهِ غَیْرُ إِلهٌ لَهُمْ أَمْ (22) الْمَکِیدُونَ هُمُ کَفَرُوا فَالَّذِینَ کَیْداً یُرِیدُونَ أَمْ (21) یَکْتُبُونَ فَهُمْ الْغَیْبُ

 (.23-31طور/ ) «یُشْرِکُونَ عَمَّا اللَّهِ سُبْحانَ
قدرت اهلل و  هایی پیراموناستداللکه  اندشدهی واقع آیاتآیات نیز، در سیاق  این

 د چالش قرارنیز موراین بین، برخی باورهای مشرکان و در  شودمیمطرح  توحید او

؛ شودمیمشاهده  کهچناناست.  رها، انتساب دخترانی به اهلل. از جمله این باوگیرندمی

یا خدایان  اندفرشتهاینکه ) این آیات، هیچ تصریحی یا هیچ تلویحی به ماهیت این بنات

 می رسند.نظربهندارند و در این زمینه، مبهم مشرکان( 

 وَ (16) تَفْتَرُونَ کُنْتُمْ عَمَّا لَتُسْئَلُنَّ تَاللَّهِ رَزَقْناهُمْ مِمَّا نَصِیباً عْلَمُونَیَ ال لِما یَجْعَلُونَ وَ» پنجم:

 وَ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ ظَلَّ بِالْأُنْثى أَحَدُهُمْ بُشِّرَ إِذا وَ (11) یَشْتَهُونَ ما لَهُمْ وَ سُبْحانَهُ الْبَناتِ لِلَّهِ یَجْعَلُونَ

 أَال التُّرابِ فِی یَدُسُّهُ أَمْ هُونٍ عَلى یُمْسِکُهُ أَ بِهِ بُشِّرَ ما سُوءِ مِنْ الْقَوْمِ مِنَ یَتَوارى (12) کَظِیمٌ هُوَ

 الْعَزِیزُ هُوَ وَ الْأَعْلى الْمَثَلُ وَلِلَّهِ السَّوْءِ مَثَلُ بِالْآخِرَۀِ یُؤْمِنُونَ ال لِلَّذِینَ (19) یَحْکُمُونَ ما ساءَ

  .(61 -16 /النحل) «الْحَکِیمُ
آفرینش  نظام طریق از خداشناسى و توحید به بحث پیرامون سیاق آیات فوق

اکنون در  .(11-11)نحل/  سخن گفته است شرک و سپس از نفى( 11-22)نحل/ پرداخته 

 مطابق این آیات،. شودمیاشاره  مشرکان هاىبدعت از دیگر بخشى آیات مورد بحث، به

در  (؛16 ۀ)آی دادندرا قرار میهایشان انیهایی از قربیش، سهمخوهای مشرکان برای بت

اختصاص می اهلل را به دختران ؛ (19-12 ۀ)آی حالیکه خودشان از دختران متنفر بودند

، نه در مالئکه تصریح بنات ۀواژ؛ ماهیت آیدمیبدست  ه از این آیات. چنانک(11 ۀ)آی دادند

رسد. حتی می نظربهالت و عزی مرتبط  ت،مشرکان یعنی مناالهگان دارد و نه با 

داللت  نیز مشرکانهای مؤنث قربانی به، 16 ۀمطابق آی این ماهیت، محتمل است که

 .داشتندمیبر و قربانی های مذکر را خوددادند که به اهلل اختصاص میباشد  داشته

گویی تنها بیان نمود که  توانمیگیری کلی در یک نتیجه توضیحات فوق،با توجه به 

صراحت فرشتگان و مالئکه هستند که در معرفی ماهیت بنات اهلل به  آیات دسته اول

داللت صریحی در این زمینه ندارند و حتی برخی همانند  مورد بحث آیاتسایر دارند. 

های مشرکان تر رایج در این حوزه یعنی قربانیای کممحتمل است به انگاره ،پنجم ۀدست
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 یباورهابه  ماًیمستق ،فوق هایدسته بندیمفصلاز سویی دیگر، در . اشاره داشته باشند

 صراحتاً توانمیو ن شودنمی یحیتصر یمنات، الت و عز ۀمشرکان دربار ۀجاهالن

 دریافت.و حتی مالئکه و فرشتگان بنات اهلل  ۀبا انگارالهگان ارتباطی میان این 
 

  در منابع پیشاقرآني الهگان ماهیت واکاوي. 9

 توانمی رکانمش انگخدای تریناصلی عنوان به عزی و الت منات، موقعیت به توجه با

 نقش خدایگان این عربستان پیشااسالم، از مانده برجایمنابع  در که داشت انتظار

ی همانند شناسباستاناین منابع، شامل شواهد  ۀعمد .باشند کرده ایفا محوری و کلیدی

فزونی  اخت ما از این شواهد عینیاوایل قرن نوزدهم شن از. هستند هایحکاک و هاکتیبه

به شناخت موقعیت اعراب در هنگام  آنهااند با کمک و برخی محققان کوشیده است یافته

لحیان،  ۀ)همانند منطقعربستان  ۀی مناطق شمالی شبه جزیرهاکتیبهظهور اسالم بپردازند. 

)همانند یمن، معین، نوبی و نیز مناطق جو نبط(  حجر، پالمیر ۀی منطقهاکتیبهی صفایی، هاکتیبه

و به  اندشدههستند که در قرون اخیر کشف  هاکتیبهترین این برخی از مهم (سبأ و غیره

الهگان مدد ما را در شناخت موقعیت کهن این  شناسیزبانشناسی و مدد دانش باستان

 که عمدتاًنیز از آن دوران  برجای مانده اتمکتوب در کنار این شواهد عینی،رسانند. می

 باشندالهگان توانند راهنمای ما در شناخت ؛ میاندشدهبه زبان یونانی و رومی نوشته 
   .(الف1399محققیان، )برای مطالعه بیشتر ر.ک: 

 باستانيماهیت الهگان در شواهد عیني . 1-9

و به  یافت شده که تاکنون پیشااسالم ها و شواهد عینیکتیبهدر الهگان واکاوی ماهیت 

 سازد:ما را به نکات زیر رهنمون میاند؛ خوانش درآمده

همزمان و در کنار صورت به یادکرد منات، الت و عزی این شواهد،یک از در هیچ ؛اوالً

روابط  بالتبعو  شودنمیدیده  شاهد باستانی دیگر( )مثال در یک معبد، یا یک کتیبه یا هر یکدیگر

 هیچ شاهد روشنی در این منابع ظاهراً خواهر( سه ۀمثاب به )یعنی خویشاوندی میان ایشان

در معابد ن بر همنشینی جفتی این الهگا ی دالّمدارکست که این در حالی اما .ندارد

به عنوان نمونه،  .سادگی از آن ها عبور کردکه نمی توان به مختلف قابل مشاهده است

 در کنار خدای مذکر ذوالشری درر منات( )نام دیگ وتجان هیلی، از همراهی الت و منا

 کندمیحجر یاد  ۀهای منطقونشده در یکی از پانتئ ثبت خدایان اسامی لیست

(Healey, 2001: 111 .)همراه با و الت بانوی منات  از ذکر نام خدا، نیز شوقی ضیف 

ینگونه ا (.129 :1362)ر.ک: ضیف، است  دادهی صفایی خبر هاکتیبهدر  )مذکر( بعلخدای 
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اما  گردندنمیبه اثبات روابط خواهری میان این الهگان منجر  ها، گرچه لزوماًهمنشینی

 قابل تأمل هستند.بنات اهلل  ۀدر ارتباط با انگارهرحال هب

 مجزا و چهصورت به )چه یک از این منابع، یادکرد منات، الت و عزیدر هیچ تقریباً ؛ثانیاً

. برهمین اساس روابط خویشاوندی شودمیکنار اهلل دیده ن در زمان یا جفتی(همصورت به

 برای مطالعه بیشتر ر.ک:) محل تردید است )رابطه پدر و دختری( میان این دختران و اهلل نیز

Healey, 2001: 13 Alpass, 2013: 31-32; .)تأمل قابل زمینه این در که شاهدی تنها 

 و مختلف یهاکتیبه به نظر با که است ویننت ،معاصر شناسباستان تحقیقات است؛

 اسالم ظهور از قبل هزارسال حدود به آنها قدمت که لحیان ۀمنطق از پراکنده نسبتاً

 این در عزی و الت منات، ۀاله سه و اهلل همزمان تقدیس رواج احتمال از رسد؛می

 نتوین البته. کندمی حکایت خویشاوندی میان ایشان ۀمنطقه و از آنجا احتمال رابط

هرچند )الهگان  این و اهلل با مرتبط طریقی به هریک که مختلفی اسامی اساس بر تنها

را اهلل  «بعل سمین»)به عنوان نمونه، ویننت  هستند؛ این امکان را مطرح می سازد (بطور تلویحی

 ،گوردن دی تیوبیعالوه بر ویننت،  (.Winnet, 1940: 116-119-120ر.ک: ) کند(معرفی می

های منطقه مدعی است که با نظر به کتبیهنیز اس و یهودشناس معاصر اسالم شن

به ارتباط خویشاوندی میان این توان می (دریای مدیترانه و شمال سوریه یکنزد) اوگاریت

 ,D.newby) دختران او راه یافت ۀدر کنار بعل و به مثاب)یعنی منات، الت و عزی( الهگان 

2002: 140.) 
با  الهگانپیرامون خویشاوندی هریک از منابع مذکور، در میان  کهنهایت چیزی  ؛اًثالث

با  منات، الت و عزی هریک از ایشان یعنی جداگانه همراهی ؛استقابل مشاهده اهلل 

به عنوان نمونه، الت در مناطق مختلف سامیان، با . است )البته بجز اهلل( خدایانی مذکر

-Drijvers, 1976: 15) مینس بعل؛ (Al-Jallad, 2019 ر.ک:) مذکری همانند احد خدایان

و  (Healey, 2001: 113-114؛ Winnet, 1940: 124برای آگاهی بیشتر ر.ک: ) ذوالشری(؛ 16

 ,Robin) عزی، در کنار خدایان مذکری همانند ذوالسماوی ۀغیره دیده می شود؛ یا اله

 منات نیز عمدتاً ۀلهاگزارش شده است.  و غیره( Albright, 1968: 232بعل )(؛ 5/88 :2001

 :Hoyland و نیز ر.ک: Teixidor, 1979: 16-18) بِل و( Cooke, 1903: 79/5-6) با ذوالشری

 شود.میدیده  (144 :2001

 اما ستندـنی اهلل با نـهمنشی عزی و الت نات،ـم هرچندروه از شواهد، ـن گـدر ای

 اهلل رابطه پیرامون شرکانم میان در فوق باورهای شبیه باوری که نیست بعید هرحالهب

باشد که شواهد آن بدست ما نرسیده یا  بوده نیز عزی و الت منات،الهگان  از هریک و
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که محققان بسیاری همانند جواد علی و غیره، ؛ چناندنکشف شواین مدارک، در آینده 

 نددانای میهای بالقوهدارای پتانسیلشناخت خدایان جاهلی شناسی را در دانش باستان

 اعراب اعتقادات باورها، اینگونه که است محتمل حتی .به بعد( 11/163: 2111 )ر.ک: علی،

 خاستگاه و باشند داده شکل (الهگان این از هریک و اهلل خویشاوندی) زمینه این در را جاهلی

 .آیند شمار به آن

های دیگری نیز مطرح شده است. به عنوان نمونه، در کنار احتماالت فوق، حدس

هرچند منات، الت و عزی در شواهد فوق همنشین با اهلل نیستند و برخی معتقدند 

اما بعید نیست  اندگردیدهبا خدایانی همانند ذوالشری، بعل، بل و هبل همراه  عمدتاً

 ۀخدایان نرینه مذکور، القاب و اسامی دیگری برای اهلل در مناطق مختلف شبه جزیر

به عنوان (. Smith, 1907: 70ر.ک: ) سالم بوده باشندعربستان در زمانی پیش از ظهور ا

-Wellhausen, 1897: 75ر.ک: )داند میولهوزن، هبل را نام دیگر اهلل  همانند نمونه، برخی

بسیاری دیگر از همسانی ذوالشری  ۀیا جان هیلی و عد (Healey, 2001: 130به نقل از   ؛76

منابع متقدم اسالمی چنین  هرچند در .(Healey, 2001: 92-116) گویندسخن میو اهلل 

 .شودنمیهایی دیده همسانی

که  است شدهذیل این شواهد باستانی ارائه نیز های دیگری غیر از موارد فوق، تحلیل

محترم را به  ۀو خوانند کنیمخودداری می آنهااز ذکر رعایت حجم نوشتار، به دلیل 

 :Macdonald and Nehmé, 2000: تر ر.کبرای آگاهی بیش)دهیم مذکور ارجاع میمنابع 

 (.;Fahd, 1986:5/ 692 Smith, 1907: 304; Winnet, 1940: 124؛ 968 -10/967

 توانمی ،رفت ی، برخالف شواهد عینی که شرح آنمکتوبات باستان به نظر با ،اًرابع

 :Fahd, 1968) اندبوده زهره ۀستار از مختلف عناوین و القاب الهه، سه این که دریافت

شد؛ انتساب الهگان عربی به پدر تلقی می-و چون این ستاره، دختر خدای ماه (168-167

. نیز از آنجا که ماهیت قدسی این رسدین طریق محتمل به نظر میاهلل نیز، تنها از ا

توان خاستگاه ایشتار در متون آرامی کهن دارد؛ می ۀستاره، ارتباط وثیقی با فرشت

العه تفصیلی ر.ک: )برای مط ن را نیز در میان اعراب باستان حدس زدگون این الهگافرشته

 (.ب1399محققیان، 

هرچند شواهد  که رسدمی نظر به اینطورتوضیحات فوق،  براساسدر مجموع و 

اما با نظر به منابع مکتوب مبهم هستند؛ ماهیت این الهگان  ۀباستانی در زمین

دهی ایشان به بنات اهلل را تا حدودی تبیین توان هویت، میمانده از آن دورانرجایب

 نمود و محتمل دانست.



 121/ 1911 تابستان ،2 شمارة  ،12 سال تاريخي، علوم پژوهشهاي

 

 اسالميدر منابع متقدم  الهگانواکاوي ماهیت . 1

 و هامکتوبهیکی از منابع قابل توجه پیرامون شناخت ماهیت منات، الت و عزی، 

 سوم ۀسد تا غالباًاسالمی و  نخستین قروندر مسلمانان جانی است که توسط نوشته

 بررسی برای گردند؛کتاب می 311بالغ بر  این آثار که ۀمطالع اند.یافته نگارش یهجر

 ظهور اوایل و اسالم ظهور از پیش دوران درایشان  زیست کیفیت و خدایان این ماهیت

 مختلف متون در بعد، هایسده در شده ارائه اطالعات .است اهمیت حائز بسیار آن

 و است مکتوبات همین سه قرن مضامین تکرار دتاًعم تاریخی، ادبی و غیره، تفسیری،

 این کاربرد کم هاینمونه از شواهدی به استناد با برگزیده اقوال تا استشده کوشش تنها

 .دنگرد تأکید مضامین

 نسبتاً شکاف یک شاهد وجود رسدمی نظربه مروری بر اقوال و آثار این دورهبا  اما

هستیم.  اهلل بنات ۀماهیت انگار و اساساًالهگان  یتهو پیرامون هاآگاهی میزان در عمیق

سه گونه ماهیتی مجزا و مستقل برای این  این منابع نشان از آن دارد کهدقت در 

 : بنات اهلل، صنم، غرانیق العلی.است قابل تصور خدایگان

 با بنات اهلل الهگانارتباط . 1-1

کمرنگ  ی نسبتاًردّپای توانمی هجری، نخست ۀسد سه مختلف منابع در جستاری پی در

ات اهلل و دختران خداوند بن ۀرا به مثاب باورهایی را مشاهده کرد که منات، الت و عزی از

 شودمیمشاهده  این اقوالهایی در بته در این بین، اختالفات و تشتتکردند. التلقی می

 اند:قابل تفکیکدر انواع زیر  که 

 بنات اهلل ۀعزي به مثاب. 1-1-1

 که کندمیروایتی را ذکر  ق(112)م ، قتادهدوم قمری ۀسد اول و اوایل ۀاواخر سد در

کردند اما بطور خاص، تنها عزی را کان هرچند الت و عزی را تقدیس میمطابق آن، مشر

نقل از به  2/1361 ق:1219 ابن ابی حاتم،ر.ک: ) شناختندرخداوند و بنات اهلل میدخت ۀبه مثاب

 (.قتاده

یست که علت اختصاص تعبیر بنات اهلل به عزی، به جایگاه این خدای جاهلی بعید ن

بزرگترین بت و صنم در میان ایشان  ۀبه مثابکه باشد  داشتهدر میان قریش بازگشت 

یت و احترام بیشتری هما از نسبت به دو خدای دیگر یعنی منات و الت و شدمیتلقی 

معبد ؛ حرم و شودمیآنچه در منابع متقدم دیده مطابق  .(12: 2111کلبی، ) برخوردار بود

 شهر اصلی الت دردر حالیکه حرم  ن قریش قرار داشت؛اصلی عزی در مکه و در میا
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)شهری در فاصله مکه  قدید ۀمنات در ناحیمعبد اصلی و  و در میان قبیله ثقیف؛ طائف

برهمین  .(21: 2111کلبی، ) واقع شده بود و مدینه( و در میان دو قبیله اوس و خزرج

ۀ بنات اهلل که قتاده، تنها باور مشرکان مکه و قریشیان را ذیل انگارمحتمل است  اساس

 گزارش نموده باشد.

 الت و عزي به مثابه بنات اهلل. 2-1-1

را  الت و عزی ق(219)م و بالذری ق(216)م دینوری ۀسوم قمری، این قتیبی ۀدر طی سد

مؤید ایشان روایتی است  .اندکردهمعرفی  ۀ بنات اهللمثاببه  )آن هم بدون یادکردی از منات(

یت، ابوبکر از در این روا. است کردههند از محمد بن عباد مخزومی نقل که داوود بن ابی

اهلل دختران  ۀمثابرا به  دو نو در پاسخ او، عمر ای کندمیال ماهیت الت و عزی سؤ

 نماید:معرفی می
 بن داود أخبرنا: قال سلمۀ بن حمّاد عن سلمۀ أبو حدّثنا: قال العزیز عبد بن محمد حدّثنی»

 له فقیّضوا یأخذه، رجال بکر ألبی قیّضوا :قالت قریشا أنّ المخزومیّ عبّاد بن محمد عن هند أبی

 أدعوک: قال تدعونی؟ إالم: قال إلیّ؛ قم بکر، أبا یا: فقال القوم فی وهو فأتاه اهلل؛ عبید بن طلحۀ

 طلحۀ فسکت أمّهم؟ فمن: قال اهلل، بنات قال اللّات؟ من: بکر أبو قال والعزّى؛ اتاللّ عبادۀ إلى

 اهلل إال إله ال أن أشهد فإنی بکر، أبا یا قم: طلحۀ فقال فسکتوا؛ صاحبکم، أجیبوا: ألصحابه وقال

ابن ) «فأسلم وسلم علیه اهلل صلى النبیّ به فأتى بیده بکر أبو فأخذ اهلل؛ رسول محمدا أنّ وأشهد

 (.11/119 :بالذری ؛2/216 :قتیبیه الدینوری

 روایت فوق است که در تفسیر مجاهد بن جبرمکی ۀمشابمضمونی جالب توجه،  ۀنکت

فرشتگان  ابوبکر از مادر این روایت،در . شودمیدیده  دوم قمری ۀدر طی سد ق(112)م

 در جواب .اندشده  معرفیدختران اهلل ۀبه مثاب که کندمی)نه مادر الت و عزی( پیجویی 

 (.111 :ق1211مجاهد، )ر.ک:  گردندمادر ایشان معرفی می ۀان به مثابی، جنّاو

روایات فوق  ۀمشاب که نداریم را کسانی نخست، ظاهراً ۀسد دیگر منابع سه میان در

 .باشد شده ثبت ات مذکورگزارش تأیید در آنان از مشخصی را نقل کرده باشند یا قول

 بنات اهلل  ۀت و عزي به مثابمنات، ال. 9-1-1

از  ق(212)م کلبی هشام بن محمدهای نخستین، نویسندگان سدهتمامی از میان 

 که (19: 2111)کلبی،  دهدمی ارائه الهگان پیرامون نادر گزارشی کوفه، اخباری مفسران

پیرامون  فشرده گزارشی خالل در او. شودنمی یافت متقدم منابع دیگر در آن ۀمشاب

داشتند که  خاصی ۀتلبی ذکر ،مشرکان که کندمی اشاره قریش در میان عزی بت اهجایگ

 عبارت بود از:
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الْغَرَانِیقُ  وَکَانَتْ قُرَیْشٌ تَطُوفُ بِالْکَعْبَۀِ وَتَقُولُ ... وَالالتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاۀَ الثَّالِثَۀِ األُخْرَى ... فَإِنَّهُنَّ»

 (.19: 2111 )کلبی، «رْتَجَىالْعُلَى وَإِنَّ شفاعتهن لَتُ

اسامی منات، الت و عزی که در این ذکر یاد  که شودمیکلبی در ادامه یادآور 

 رایج بود: شفاعت ایشان در نزد مشرکان باور بهبنات اهلل بودند و  موسوم به ؛اندشده
 .)همان( «نَ إِلَیْهِکَانُوا یَقُولُونَ بَنَاتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِکَ وَهُنَّ یَشْفَعْ»

نویسد کر و تعابیر آن بیفزاید، تنها میکلبی بدون آنکه اطالعات بیشتری ذیل این ذ

 :است شدهآورده  نیز این ذکر با کمی تغییر در قرآن
إِنْ هِیَ إِال أَسْمَاءٌ  ثىالْأُن لَهُ وَ الذَّکَرُ أَلَکُمُ* الْأُخْرَى الثَّالِثَۀَ مَنَوۀَ وَ *الْعُزَّى وَ اللَّاتَ أَفَرَءَیْتُمُ»

 )همان(. (21-19/ النجم) «سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بهَا من سُلْطَان
 آنان از مشخصی قول که نداریم را کسانی نخستین، هایسده نویسندگان میان در

بع قابل مشاهده است؛ در این منا آنچه عمدتاً .باشد شده ثبت کلبیگزارش  تأیید در

ماجرای غرانیق و آیات در قالب  ()البته قسمت ابتدایی آن مذکور آیینی یادکرد ذکر، اوالً

به عمدتا در این منابع  آنچه ؛که در ادامه بدان خواهیم پرداخت و ثانیاً شیطانی است

نه است بنات اهلل و دختران خداوند  ۀبه مثاب مالئکه و فرشتگان؛ معرفی آیدمیچشم 

 .خدایگان جاهلی

 پیجويي ماهیت بنات اهلل در منابع متقدم. 1-1-1

دانست و را بنات اهلل می الهگانتنها برخی از در راستای مقابله با گفتمان پیشین که یا 

دختران اهلل معرفی  ۀا به مثابسه خدای جاهلی منات، الت و عزی ر کلبی، هر یا همانند

 و صحابه از منقول برخی دیگر از روایات ظرها اشاره بهاظهارن ترینکهن از طیفیکرد؛ می

 نه است مالئکه از سخن اصالً اهلل، بنات تعبیر ورای که مضمون این با دارند تابعین

در ضمن  (،ق111)م به عنوان نمونه ابن اسحاق. عزی( و الت منات، )یعنی مشرکان خدایان

 :دهدیمروایتی از باور مشرکان در این زمینه اینگونه خبر 
 . (199: ق1392 ،)ابن اسحاق «وقال قائلهم: نحن نعبد المالئکۀ وهن بنات اهلل»

این همسانی میان مالئکه و بنات اهلل در بسیاری از دیگر منابع سه قرن اول  ۀمشاب

 مجاهد، ؛1/126 :تابیابن عباس، تنویر المقیاس من تفسیر )ر.ک:  شودمینیز مشاهده  هجری

 بن ؛ یحیی211: ق1213 ثوری، سفیان؛ 122-1/121: ق1223 سلیمان، بن ؛ مقاتل111: ق1211

 (.غیرهو   1/11 ق:1221 سالم،
: ک.ر) اندشده معرفی قول همین به قائل نیز تابعان و صحابهبسیاری از  همچنین

 ق:1221 طبری، زید؛ بن عبدالرحمن و مسعود ابن و قتاده از نقل به 11/213 ق:1221 طبری،
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 و اسلم بن زید بن عبدالرحمن از نقل به 2/1361 ق:1219 حاتم، ابی ابن سدی؛ از نقل به21/121

 (.غیره
صحابیان سوی آن هم از  در منابع مختلف، توضیحات مذکور و کثرت معنایابی فوق

 هایسده نویسندگان برای که دهدمی نشان )ع( و ائمه )ص( پیامبرو تابعان متعدد 

ان نه خدایگ است شدهمیمالئکه شناخته  ۀه مثابب مدتاًبنات اهلل ع ۀانگار هجری،خست ن

 مشرکان یعنی منات، الت و عزی.

 در منابع متقدم الهگان ماهیت اقوال پیرامون واکاوي ساير. 2-1

 ایشان خصائص ماهیتی دیگر واکاوی ،(منات، الت و عزی) الهگان ماهیت بهتر درک برای

 تعریف بر عالوه میان این منابع، در. اشدب راهگشا تواندمی اسالمی نخست منابع در

 :است گردیدهدیگر برای ایشان معرفی  دو خصلت اهلل، بنات ۀمثاب به ایشان

 سه بت و صنم ۀمنات و الت و عزي به مثاب. 1-2-1

خست هجری، منات و الت و عزی را ن ۀمنابع متقدم مسلمانان در سه سدتمامی  تقریباً

ق(، 212)م کلبی پیش از آنکه به عنوان نمونه، .اندکردهفی معر بت و سه صنم سه ۀبه مثاب

 (؛19-13: 2111کلبی، ) های مشرکان گرد آورده و معرفی سازدبت ۀاین خدایگان را به مثاب

اصنام یاد  ۀشان به مثاباز ای نحل، ۀسور 26 ۀذیل تفسیر آی، ق(111)م مقاتل بن سلیمان

 (.2/222 :ق1223مقاتل بن سلیمان، )ر.ک:  است کرده

 به ایشان تعریف در که شودنمی دیده کریم قرآن در ایآیه هیچ داشت توجه باید

یا  اجسامی دست ساخته ۀمثاب به ایشان از وباشد  داشتهتصریح  صنم یا بت ۀمثاب

 سخن گفته باشد. تراشیده شده

 غرانیق العلي ۀمنات، الت و عزي به مثاب. 2-2-1

، تعریف ایشان به در منابع متقدم اسالمی الهگانبرای های معرفی شده از دیگر ماهیت

ماجرای  گزارشات مرتبط با در ضمنتنها و بطور خاص غرانیق العلی است که  ۀمثاب

با  دهی هرچند در منابع مختلفماهیت غرانیق بدان اشاره رفته است. مضمون این

 به شرح زیر است: آنهااما جامع  شودمیعبارات متفاوتی دیده 
 .«لترتجی شفاعتهنّ انّ و العلی الغرانیق الْأُخْری، تلک الثَّالِثَۀَ مَناۀَ وَ الْعُزَّی، وَ اللَّاتَ رَأَیتُمُأَفَ»

 مفسران اتفاق به قریب از شده روایت یتفسیر متون در شیطانی آیات ماجرای

مقاتل بن ؛ 223ق: 1211مجاهد، ر.ک: ) است شده گزارش هجری نخست قرن دو سرشناس

یحیی بن ؛ 2/219 ق:1219 عبدالرزاق، ؛1/322 ق:1221 یحیی بن سالم،؛ 2/132 ق:1223 ان،سلیم

 نقل از سدی(. به 2/2112 ابن ابی حاتم، به نقل از ابوالعالیه، کلبی و قتاده؛ 1/322: سالم
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 شده روایت هجری نخست قرن دو در که مغازی سیره آثار در همچنین ماجرا این

به نقل از  2/221 ق:1211بیهقی،  ؛112-111ق: 1392 ابن اسحاق، ر.ک:) شودمی دیده ،است

 (.Ahmed, 2004: 5/531- 535 ؛ برای مطالعه بیشتر در مورد این ماجرا ر.ک:موسی بن عقبه

از چه قرار  دقیقاً غرانیق ۀاین ماجرا و اینکه جزئیات واقع یا کذب فارغ از صحت

نظر به فصل مشترک این واقعه با ذکر  ؛ آنچه در این پژوهش حائز اهمیت استاستبوده

 ۀ، منات، الت و عزی به مثابآنهادوی  کلبی است که در هرمذکور از  )تلبیه( آیینی

از  .اندگردیدهموجوداتی که قادر بر شفاعت هستند؛ معرفی  ۀغرانیق العلی و نیز به مثاب

 برخالف سلمانان،فوق در منابع متقدم م ماجرای متعدد از هاینقل وجود سویی دیگر، با

آن  معنا و مفهوم اینکه، همانند العلی غرانیق ماهیت پیرامون توضیحی هیج انتظار

در این منابع  چگونه است؛ عزی و الت منات، به و علت انتساب آن ارتباط ۀنحو؛ چیست

، خدایگان با چه توجیهیبرهمین اساس جای این پرسش خالی است که  .شودنمی دیده

توانند غرانیق می یی سنگی یا چوبیهابت اند؛منابع متقدم نوشته کهچنانمشرکان، یا 

، این تعبیر ؟حاوی چه مضامینی است توصیف ایشان به این تعبیر اساساً و العلی باشند

یادکرد این خدایگان آیا  دارد؟این اصنام  یا این خدایگان نقش شفاعتی چه ارتباطی با

دیگر منابع  گزارشاتنیز  کلبی و را در گزارشألیی تناقضی یا خغرانیق العلی،  ۀبه مثاب

؛ آشکار نمی سازد؟ انددادهدر میان مشرکان خبر  «العلیغرانیق »از تعبیر متقدمی که 

بنات اهلل کشف نمود که  ماهیت غرانیق العلی و مفهوم میان ارتباطی معنایی توانمی  آیا

 به رفع خأل مذکور در منابع مورد بحث منتهی گردد؟

ها، واکاوی مفهوم غرانیق العلی امری برای پاسخ به این پرسش رسدمی نظر هب

 کاهد.د زیادی از ابهامات این منابع میضروری است و تا ح
 الهگان و ارتباط آن با غرانیق العليواکاوي مفهوم . 9-2-1

یا  «طائر ابیض»غرنیق،  به معنای  هم جمع غرنوق باشد و هم تواندمیغرانیق، که  ۀکلم
رفیع » به معنای غالباً نیز العلی ۀو واژ( 2/212 :)فراهیدی است شدهتعریف  «پرنده سفید»
بدین ترتیب هرچند معنای دقیق عبارت   (.2/221 :)فراهیدی شودمیفهمیده  «بلندمرتبه و
یا  «بالدار بلندمرتبه اتموجود»به معنای  تواندمینامعلوم است، اما « غرانیق العلی»
 معنا گردد. «بلندمرتبه رفیع و پرندگان»

 عالمت وباشد  داشتهارتباط مفهومی با فرشتگان  تواندمیاین تعبیر در حالت اول، 
شمرده  موجودات عالی یا موجودات بلندمرتبه و آسمانی ۀبه مثاب ای از ایشانیا نشانه

موجوداتی  ۀرا به مثاب ، فرشتگانمختلف است که اوالً مؤید این امر، آیات قرآنید. شو
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ایشان و  ، جایگاه بلند مرتبه«االعلی المأل» تعبیر با ،و ثانیاً( 1)فاطر/ اندکردهبالدار معرفی 
 اند؛ همانند:شان را اشاره نمودهبارگاه آسمانی

 (.2)صافات/  «جانِبٍ کُلِّ مِنْ یُقْذَفُونَ وَ الْأَعْلى الْمَلَإِ إِلَى یَسَّمَّعُونَ ال»
  (.69)ص/  «یَخْتَصِمُونَ إِذْ الْأَعْلى بِالْمَلَإِ عِلْمٍ مِنْ لِیَ کانَ ما»

 ؛شودمیدیده  در تفاسیر متقدممطابق آنچه ، «المأل اعلی»تعبیر صافات  ۀسور ۀدر آی

ای که در همان مالئکه یعنی (3/612 :ق1223 )مقاتل بن سلیمان، بازگشت داردبه مالئکه 

به گفتگوی ایشان گوش دهند تا اخبار وحی را خواهند اند و شیاطین میساکن هاناآسم

مالئکه با  ۀدوم نیز از مشاجر ۀآی .شوندمى تیرباران طرف هر از ولی از ایشان بربایند

 دهدمیخلیفه بر روی زمین خبر  ۀآفرینش انسان و معرفی او به مثاب خداوند در هنگام

 فوق، ۀتوجه به دو آی بابنابراین  (.2/126 :1219عبدالرزاق،  ؛ 3/613 :1223)مقاتل بن سلیمان، 

امری بعید و دور از انتظار  در بافت نزول قرآن کریم مالئکه ۀیف غرانیق العلی به مثابتعر

 نیست.
به غرانیق العلی، در  (منات، الت و عزی) الهگان عربی توصیفبا توجه به این معنایابی، 
 شتگان است و نوعی ماهیتصفاتی از صفات مالئکه و فر ۀحقیقت توصیف ایشان به مثاب

بدین ترتیب اینطور . کندمیتأیید و تقویت  برای این خدایگان گون رایا خصائص فرشته
هرچند در  ؛متصور بودندالهگان برای  گونرسد که مشرکان، ماهیتی فرشتهمی نظر به

فایده خاصیت و بیهایی بیها و صنمبت ۀبه مثاب تنها منابع متقدم اسالمی، این خدایگان
 .اندگردیدهمعرفی 

 مسلمانان، شناسی لغت سنت در ،«غرانیق العلی» ذکر شد؛ کهچنان از سویی دیگر،
 مرغ لک،لک همانند درازگردن آبی های مرغ برخی یا« بلندمرتبه ۀپرند»به معنای 

 تواندمی معنایابی این .(3/12 ق:1392 شیبانی،ر.ک: ) شودمینیز فهمیده  قو یا ماهیخوار
وح ر نماد و باورهای فولکلورید عامیانه عقا که در برخیباشد  داشتهشاره به پرندگانی ا

 عنوانبه (.211-2/196: 1312 )شوالیه و گربران، اندبودهمیان آسمان و زمین  ۀواسطیعنی 
ایفای  خدایان دستیار یا (یا خدایان)وران خدا آرسوالن و پیام ۀمثاب به پرندگانی که نمونه،
ر همانطو ؛رسانندتی را در جهان طبیعت به انجام میها و تصرفاو دخالت کنندمینقش 

ولکلور فدر . دهدمیو اموراتی را از جانب او انجام  ته، یک رسول خداستکه یک فرش
 و غیره تولد کودک برکت و خوش یمنی، جاودانگی، لک نمادلکنیز  جوامع از بسیاری

)ر.ک: شوالیه و گربران،  میان مردمان جاری می سازدشادی و نشاط را در  و عمدتاً است

1312 :1/11-16.) 



 121/ 1911 تابستان ،2 شمارة  ،12 سال تاريخي، علوم پژوهشهاي

. پیدا نمود مؤید دیگری برای این معنایابی توانمی نیز، کتابباورهای اهل با نظر به 

زیر صورت به لکفرشته و لک ۀپیوند انگاربه عنوان نمونه، در کتاب زکریای پیامبر، 

 :استشدهنشان داده 

 در باد و آمدند بیرون زن دو اینک و نگریستم ،برافراشته را ودخ چشمان پس 9»

 را )نوعی سبد( ایفا و بود)لک لک(  لَقْلَقْ هایبال مثل ایشان هایبال و بود ایشان هایبال

: گفتم نمودمی تکلّم من با که ایفرشته به پس 11 .برداشتند آسمان و زمین میان به

 :Shinar) شِنْعار زمین در یاهانخ تا: »داد جواب مرا او 11برند؟می کجا را فاای اینها»

 بر خود پایه بر آنجا در او آنگاه ؛شود مهیا آن چون و نمایند بنا وی برای شهری در بابل(

 (.9-1 :زکریا) «شد خواهد قرار

 لکلک شبیه هاییبال با زن دو از ایصحنه زکریا، به فرشتگان مطابق عبارت فوق،

 نظر به. دبرنشهری در بابل می به و ربایندمی را تبهکاری سالح که دهندمی نشان

به بیانی  شباهت با نقش شفاعتی این موجودات نباشد.رسد که این توصیف، بیمی

 مخصوصاً کتاب اهل با تماس در اعراب، که نیست دور چندان احتمال تر، اینادهس

با  (یعنی منات، الت و عزی)خدایگان مادینه خویش هایی را میان نیهمساچنین  یهودیان،

به این الهگان انتساب می  هایی راو چنین نقش قائل بوده باشند فرشتگان و مالئکه

 .اندداده

هرچند  «العلی غرانیق»تعبیر  رسد کهمی نظر بهبا توجه به این توضیحات، اینطور 

 است شدهمعرفی از منات و الت و عزی توصیفی  ۀدر باورهای جاهلی مشرکان به مثاب

 تلقی و از است بودهن ارتباط با فرشتگاناما بی (اندکردهغرانیق یاد  ۀآثاری که از واقع ۀکلی )ر.ک:

عالوه بر آن،  .دهدمیخبر در نزد مشرکان مالئکه و  الهگاننوعی پیوند یا همآنی میان 

کارکرد  این خدایگان ،(1: 9 )زکریا تاب مقدسباورهای عامیانه و نیز آیات کمتأثر از 

بدین ترتیب،  .انددخل و تصرفاتی در امور جهان بودهو قادر به اند داشتهشفاعتی نیز 

منات، الت بعید نیست که ؛ اندگردیدهیدختران خداوند تلقی م ۀمالئکه به مثاب کهچنان

هم  بنات اهلل ۀانگاراین فرض، در صورت صحت . نداهآمدمینیز بنات اهلل به شمار و عزی 

دختران  ۀبررسی کیفیت تلقی مالئکه به مثاب) بر الهگان عربی بل تطبیق است و هممالئکه قا بر

بحث شده  ای جداگانهر مقالهدن انتسابی، بحثی مستقل است که خداوند و خاستگاه یا چگونگی چنی

 .(ب1399، محققیان: است
رغم علیکه منابع سنتی مسلمانان،  شودمیر از توضیحات فوق این نکته نیز آشکا

های قسمتبا سایر  متوجه تناقض آن اما ؛اندکرده را گزارش غرانیق واقعهاینکه 
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د که گویی رسمی نظر بهدر حقیقت اینطور . اندنبودهالهگان هایشان پیرامون گزارش

نگنای توضیح قرار و در تاند داشتهگان مشکل برای این اله گونایشان با برداشت فرشته

اند زیرا صنم خواندن این خدایگان، با تعبیر ایشان به غرانیق العلی و باور به نقش گرفته

شرح رسد. نمی نظر بهشفاعتی و در نهایت، بنات اهلل خواندن ایشان چندان سازگار 

یل ای مستقل به تفصی وارد به منابع متقدم، در مقالهمفصل این امر همراه با سایر نقدها

 بحث خواهد شد.
 

 نتیجه .1

شواهد پیشاقرآنی، قرآن کریم  یعنی در این مطالعه کوشیدیم با نظر به سه گروه از منابع

 الهگاننخست هجری، راهی برای واکاوی ماهیت  ۀو منابع متقدم مسلمانان در سه سد

 دریابیم. یعنی منات، الت و عزیعربی 

هرچند نام شواهد عینی و باستانی،  اًمخصوص نخست، ۀدست منابع در دیدیم، چنانکه

های مختلف متعددی، بجز اهلل، در معابد و پانتئونن در کنار خدایان مذکر الهگااین 

اینگونه وجود  ،معاصر محققانبرخی اما بنابر تحقیقات  شودمیدیده  عربستان باستان

 خدایاناست  حتی محتملبعید نیست و هریک از این الهگان با اهلل میان  هاخویشاوندی

 در عربستان ۀجزیر شبه مختلف مناطق در اهلل برای دیگری اسامی و القاب مذکور، ۀنرین

ست که با نظر به مکتوبات باستانی این در حالی. باشند بوده اسالم ظهور از پیش زمانی

توان هم خاستگاه بنات تلقی شدن ایشان را تا حدودی حدس زد و هم همسآنی می

 خواهری میان ۀرابطاثبات البته در این بین،  را قابل تبیین دانست.ایشان با فرشته 

همچنان مسکوت است و توجیهی برای آن وجود )یعنی منات، الت و عزی(  ایشان ۀهرس

 ندارد.

اینطور بدست آمد که قرآن کریم، صراحتی  دوم ۀبراساس منابع دستنشان دادیم که 

، این انگاره به ندارد و حتی در برخی آیاتت اهلل بنا ۀدر معرفی این خدایگان به مثاب

 گان قرابت معنایی نزدیکتری دارد.فرشت

در این منابع تنها در موارد  الهگانآشکار ساخت که  نیز نظر در منابع متقدم اسالمی

. آنچه در این منابع رواج بیشتری دارد؛ اندشدهدختران خداوند معرفی  ۀمعدودی به مثاب

، دختران خداوند است و ثانیاً ۀبه مثاب )نه منات، الت و عزی( فرشتگانتوصیف مالئکه و  اوالً

غرانیق العلی است.  ۀصنم و بت و از سویی دیگر به مثاب ۀ، از یکسو به مثابالهگانتوصیف 

 توجهی بی و خدایان این دانستن صنم به این منابع مطلق این در حالی است که توجه
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 منابع این در راالهگان  این ماهیت غرانیق، ماجرای ذکر پیامدهای به ایشان غالب

 ۀغرانیق العلی، حلق ۀدیدیم، توصیف ایشان به مثاب کهچنانزیرا  سازدمی ظاهر متناقض

دختران  ۀبه مثابالهگان آید و از آنجا تلقی این ارتباطی ایشان با فرشتگان به شمار می

. بدین ترتیب اندشدهر توصیف مالئکه بدین امر بوفو هچنانکسازد، را محتمل می خداوند

علیرغم تالش منابع متقدم در اختفای خصائص الوهی و انتزاعی منات، الت و عزی، این 

اند و کارکرد شفاعتی ایشان نبوده خاصیتبی و فایدهبی هاییبت و اصنام خدایگان تنها

 .نیز بر همین مبنا قابل فهم است
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