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Abstract  

Many orientalists have studied the Holy Quran with different approaches and Patricia Crone is one of them. 

By using Quranic verses, she claimed in her article entitled "The Religion of the Quranic Pagans" that the 

pagans (Mushrikūn) were monotheists. As reasons for her claim, she stated that there were no idols in 

Mecca for the idolatry ritual to be mentioned in the Quran, Mecca was not an agricultural environment so 

gifts could be provided for this ritual. Also, she argued that Gods, Lāt, etc were lesser and independent 

intermediary deities that the Arabs called angels. Moreover, in her opinion, although Mushrikūn believed in 

a wide variety of gods, because of their belief to one creator, they are considered monotheists. So, by using a 

descriptive-analytical method and based on the Quran's verses, her claim was critically studied in this paper. 

The findings suggest that she has not understood the meaning of Tawhīd (monotheism) correctly; because 

pagans believed in multiplicity of gods and denied the monotheism of partial lordship. Moreover, according 

to the Quranic verses such as 21:99, the polytheists had made idols for Lāt and other gods and they weren't 

conceptual. Also, some verses refer to the existence of agriculture in some regions of Arabia. So, it was 

possible to provide harvests for gifting in this way or through trade. Furthermore, due to the pagans' respect 

for idols, they would not offer these gifts without rituals. As a result, there have been physical idols and 

special rituals for them during the Prophet's era and Muhammad (PBUH) is the destroyer of both physical 

and conceptual idols of polytheists. 

Keywords: Crone, The Quran and Physical idols in the prophet's era, Mentioning the ritual for idol in the 

Quran, Monotheism of Quranic polytheists. 
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 چکیده 

دین مشرکان »قاله مستشرقان با رویکردهای مختلف به تحقیق در قرآن پرداخته اند. کرون با استناد به آیات، در م
پرسیتی ادعای موحد بودن مشرکان را طرح کرد با این دالیل که در مکه بت فیزیکی نبوده تا در قرآن آئیین بت« قرآنی

تر و مسیتقل، واسی ه ذکر گردد، مکه محیط کشاورزی نبوده تا هدایایی تهیه گردد، آلهه و الت و...، خدایان کوچی 
ند و مشرکان با اعتقاد به طیف گسترده خدایان، صرف اعتقیاد بیه توحیید خالقییت، بودند که اعراب به آنها فرشته گفت

تحلیلي با رویکرد انتقادی ادعای وی را با استناد بیه آییات بررسیی نهیوده و  -موحدند. این پژوهش با روش توصیفی
تعیدد آلهیه و عیدع اعتقیاد بیه ها نشان داده که او معنای توحید را بدرستی درنیافته چون مشرکان دچار اعتقاد بیه یافته

انبیاء، بیرای الت و آلهیه دیگیر بیت  99توحید ربوبیت جزئی بودند و مشرکان با توجه به قرائن موجود در آیاتی چون 
بیه امکیان کشیاورزی در  ها صرف بت خیالی نبودند و از طریق تجارت و یا با توجه به اشاره آییات ساخته بودند و آن

ی تهیه محصول جهت پیشکش، اهدای هدایا با توجه به احتراع مشرکان بیرای بتیان مهکین برخی مناطق عربستان برا
بود و بدون آئین نبود، بنابراین بت فیزیکی و آئین خاص برای بتان در زمان پیامبر)ص( وجیود داشیته و حتیرت) ( 

 شکِن بت فیزیکی و نیز بِت مفاهیم ذهنی مشرکان بوده است.  بت
  رآن و بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص(، ذکر آیین برای بت در قرآن، توحید مشرکان قرآنی: کرون، قهاكليدواژه
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 مقدمه
 2015 -1945های مختلفی بوده است. پاتریشیا کیرون)مواجهه خاورشناسان با اسالع و قرآن به شیوه

قرآن نوشته اسیت.  ، استاد دانشگاه پرینستون آمریکا از مستشرقانی است که مقاالت و کتابهایی در مورد1ع(
با استناد به آیات، ادعای عدع وجود بت فیزیکی  2«دین مشرکان قرآنی: خدا و خدایان کوچکتر» او در مقاله

در زمان پیامبر)ص( را م رح نهوده و به تبع آن منکر شرک مشرکان معاصر پیامبر)ص( شده و ادعای موحد 
 م ذهنی خود دانسته است. شکن مفاهیبودن مشرکان را نهوده و پیامبر)ص( را بت

( استناد کرده برای پاسخ Crone, 152« )آیات قرآن»در بررسی این مقاله از آنجایی که کرون صرفًا به 
به شبهات م رح شده در مقاله نیز صرفًا به آیات، آن هم آیاتی که خ اب به معاصیران پییامبر)ص( اسیت، 

جاهلی م الب بسیاری در پاسخ به شبهات کرون یافت  استناد شده است. البته در تفاسیر، روایات و اشعار
کداع استناد نشد و عّلت عدع مراجعه این بوده که کیرون دییدگاه مفسیرانی شود، اّما در این مقاله به هیچمی

-هیا اسیتدالل نهییدوع دانسیته و از طرییق آنمانند طبری و روایات منقول از راویان را جیزء منیابع دسیت

کرون در بخش دوع مقاله مستندات تاریخی نیز برای اثبات اسیتنبا  هیای خیود از (. Crone, 153«)کند
 آیات ارایه نهوده است که جهت تبیین ادعای او، م الب الزع ارائه شده است.

سوال اصلی مقاله این است که مستندات قرآنی کیرون در اثبیات عیدع وجیود بیت فیزیکیی در زمیان 
شیبهات کیرون در خصیوص وجیود بیت فیزیکیی در زمیان پیامبر)ص( چیست؟ قیرآن چیه پاسیخی بیه 

-پرستی اراییه مییعنوان پیشکشی به بتان و انجاع آیین بتپیامبر)ص( و نیز وجود محصوالت کشاورزی به

 پردازد. به بررسی دیدگاه کرون میتحلیلی با رویکرد انتقادی  -این پژوهش با روش توصیفیدهد؟ 
های بسیار تاریخی و تفسییری ها، پژوهشن، وجود آلهه و بتدر م العات قرآنی راجع به شرک مشرکا

پرستی مشرکان معاصر پیامبر)ص( دارند، مقاله اول انجاع گرفته است اما دو مقاله ذیل ارتبا  مستقیم به بت
، از «بنات الله و چالش ارزشگذاري جنسیتي ایشیان در قیرآن کیریم»است:  ها را مفروض گرفتهوجود بت

شناسی دین در بازسازی بافیت دینیی سنجی جامعهظرفیت»و مقاله دوع با عنوان:  98، چاپ زهرا محققیان
دینِی جامعه شناسی دین، بیه بازسیازی با استفاده از شیوه برون 99، چاپ «عصر نزول قرآن، از رضا مؤدب

ایندو مقاله  پرستی را بررسی نهوده است که مستنداتفتای نزول قرآن پرداخته و علل گرایش اعراب به بت
باشند. اما بررسی دیدگاه کرون با استناد به نیز به نوعی تاییدی بر وجود بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص( می

                                                 
1 . Patricia Crone 
2 . The Religion of the Qurʾānic Pagans: God and the Lesser Deities, Institute for Advanced Study Princeton, Arabica 57 
(2010) 151-200. 
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آیات در راب ه با موضوعات م رح شده در این مقاله یعنی شرک مشرکان و وجود بت در زمان پییامبر)ص(، 
 ای ندارد.شینهچگونگی تهیه هدایا و انجاع مراسم و آیین برای آنها پی

= خدا)به معنای خدا معهواًل در ی  مذهب مشرکانه اسیت(، deity= خدا، Godدر این مقاله واژگان: 
deities ،خدایان =god اله و =Gods اند.( ترجهه شده11/114منظور، ابن«)جهع اله است»= آلهه که 

 ساختار مقاله دین مشرکان قرآنی: خدا و خدایان کوچکتر -1

در دو بخش تنظیم شیده اسیت. کیرون در بخیش « ن مشرکان قرآنی: خدا و خدایان کوچکتردی»مقاله 
طیور کوتیاه و برخیی را مبسیو  شاهد قرآنی را به 12( مقاله با عنوان: شواهد قرآنی، 177-150اول)صص
، از آلهیه پیشیین مشیرکان بحیث «زمینیه»( با عنوان 200-177کند و در بخش دوع مقاله)صصبحث می
 (.Crone, 151-200ت )نهوده اس

 استدالل کرون در اثبات عدم وجود بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص(  -2

عنوان تنها گواه، نظریه یکتاپرست بودن مشرکان را م یرح کرون در بخش اول مقاله، با تکیه بر قرآن، به
را، « مشرکان»از لفظ  کرده و عّلت استفاده خودکند. او تهاع دالیل شرک مشرکان زمان پیامبر)ص( را رد می

ترین دلیل او در مشرک نبودن مشرکان عدع وجود (. مهمibid, 153اص الح رایج آن در قرآن دانسته است)
بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص( است. او در اثبات دیدگاه خیود عبیارات و واژگیان: رجی  مین االوثیان، 

-ذاشته و به تبع آن، بیان کرده که قرآن به هیچانصاب، طاغوت، الت، منات، عزی، انداد، آلهه را به بحث گ

-پرستی مشرکان اشاره نکرده و مشرکان آلهه، انداد، الت، منات و عیزی را صیرفًا واسی ه مییگونه آیین بت

دانستند، پ  در نتیجه مشرکان قرآنی موحدند. در این پژوهش ابتیدا دییدگاه کیرون در خصیوص واژگیان: 
گردد که او آنها را بت و یا مشیر به بت ندانسته و در بخش دیگیر، دلییل اوثان، انصاب، طاغوت بررسی می

کرون در راب ه با واژگان الت، منات، عزی، انداد، آلهه بررسی می گردد که کرون ضهن بیان ادله در اثبیات 
ن از عدع داللت آنها بر بت فیزیکی، آنها را واس ه و شفیع معرفی نهوده است. بنابراین، مشرک نبودن مشرکا

دلیل ذیل است: نبود بت فیزیکی در مکه، اعتقاد به واسی ه بیودن الت  3منظر کرون مستند و مبتنی بر این 
هاسیت کیه در ها اهدای پیشیکشپرستی در قرآن که لزوع این آیینو... نزد مشرکان و عدع اشاره به آیین بت

 گردد:سپ  بررسی میدالیل از منظر کرون تحلیل و  3لذا ابتدا، این « مکه نبوده است.
دليل كرون در اثبات عدم وجود بت فيزیکی در مکه با استناد به واژگاان وثا ، انباا ،  -1-2

 طاغوت
کیه در مکیه هییچ بیت فیزیکیی بخشی از دلیل کرون در اثبات موحد بودن مشرکان مبنی بر این است 



57 /)ص(امبریدر زمان پ یکیزیم وجود بت فبر عد یکرون مبن یمستندات قرآن یبررس؛ رسولی، حسینی            

 

پرستی اقواع حتیرت ابیراهیم) ( و وجود نداشته تا مشرکان با پرستش آنها مشرک باشند. او بعد از نقل بت
ها با توجه به موقعّیت خود پیامبر]ص[ گفتیه شیده، شکی نیست که این داستان»حترت موسی) ( گوید: 

های کتاب مقّدسی ذکر شده اسیت بییانگر ایین م لیب های فیزیکی تنها در داستاناّما این حقیقت که بت
د و چیزی کیه او هیدف قیرار داد ییو دروف ) فی ( های زمان خود پیامبر]ص[، مفهومی بودناست که بت

ها عنوان درهم شکننده بتاست، چیزي غیرواقعي که توسط مشرکان درباره خدا بوجود آمد: او خودش را به
پرستند دید. مخالفان مشرکش ههان خدایي را ميی عقاید غلط میکنندهکنبه مفهوع از بین برنده و از ریشه

های آنان مغایر با وحدانّیت خدا بود ههان ور که او ]پیامبرص[ عقییده داشیت. دیدگاه پرستید، اّماکه او مي
(. بیر ایین Crone, 172«)پرستی مشرکان در مفهوع لغوی آن نیداردهای آنان رب ی بیشتر از این با بتبت

وده و واژه شکن مفاهیم ذهنی مشرکان باساس کرون معتقد است که پیامبر )ص( با توجه به آیات، صرفًا بت
را بیا داللت بر بت فیزیکیی ندارنید. او ایین واژگیان رج  من االوثان، انصاب و طاغوت وثن در عبارت: 

گذاشته است. او در  استناد به آیات و در مواردی بیان معنای واژگانی مثل وثن بدون استناد به منبعی به بحث
دهد بیان آیاتی که نسبت شرک به مشرکان می پ  از ارائه« خدایان کوچکتر»اش ذیل عنوان بخش اول مقاله

ذارییات ]کیه از وجیود الیه و آلهیه بیرای  51مؤمنیون،  117اسراء،  39و 22با وجود آیاتی چون »کرده که: 
( نیاع نبیرده 125جز بعیل در داسیتان الیاس)صیافات: قرآن[ از هیچ خدای دومیگوید، مشرکان سخن می

کتاب مقّدسی است نه اینکه معاصران پیامبر]ص[ از آن نامی برده های است که بدون ش  این ناع از روایت
دیگیر  آلهیه(. البته کرون خود اذعان دارد که مشرکان معاصر پییامبر)ص( بیه  ,155Crone-156«)باشند

وقتی )در مورد( عیسی] [ »پذیرد چنانکه گوید: عنوان تهثالی از آنها را نهیاعتقاد داشتند ولی وجود بتی به
شود، آنان با جدل و مشاجره به موضو  پرداخته و گفتند که آیا آلهه رای معاصران پیامبر]ص[ ارائه میمثالی ب

پرسیدند: "آیا او ههان دیدند با تهسخر از یکدیگر می( آنان وقتی او را می58-57ما بهترند یا او؟")زخرف:
: "آییا او ههیان کسیی اسیت کیه گفتند( یا می36کند؟")انبیا:کسی است که در مورد آلهه شها صحبت می

میان مقاومیت نکنییم، مهکین اسیت باعیث خیاطر آلهیهعنوان پیامبر فرستاده است؟ اگر بهخداوند او را به
ای آمده که خداوند گفته کسی نبایید دو الیه)الهین اثنیین( (. در آیه42-41گهراهی ما از آلهه بشود:)فرقان:

کنید کیه از مشیرکان و آیه دیگیر بیه پییامبر]ص[ توصییه میی( اتخاذ کند، زیرا او تنها یکی است 51)نحل:
( و چنیین کسیانی 96-94کننده روی برگرداند کسانی که "اله دیگری با خداوند قرار دادنید":)حجر:مسخره

(. اما ]در این آیات[ از هیچ خدای دوع موجود در زمان پییامبر]ص( نیاع بیرده نشیده 26اند:)ق:اهل جهنم
 . (Crone, 155-156« )است

پذیرد بلکه ناع و عبارات مشیر به آن در قرآن را به های فیزیکی در قرآن را نهیکرون نه تنها وجود ناع بت
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اش فقیط ذییل عنیوان رغم آنکیه خیود در مقالیهنهاید. او بهنوعی توجیه نهوده و احتهال دیگر را تقویت می
وث»واژه های معاصر پیامبر)ص( را ، تنها ارجا  به بت«بت»

َ
-داند، پ  از طرح دیدگاهمی (30حج:«)اِن األ

هیای زییادی قرآن داستان»آورد: دانسته است و میرا اشاره به گوشت قربانی ها، این نظر را نیز رد کرده و آن
هاي معاصر پییامبر]ص[ های گذشته است. تنها ارجا  به بتها دارد، اّما آنها مربو  به داستاندر مورد بت

در ارتبا  با رسم معهول زیارت اسیت: "گّله)احشیاع و اغنیاع( بیه جیز آنهیایی کیه بیر  ایی مّکی ودر سوره
وثیاِن( اجتنیاب اند؛ اّما بایید از آلیودگی بیتاند، حاللعنوان استثناء[ ذکر شدهشها]به

َ
هیا)الِرج   ِمیَن األ

کنید وا اشاره می(. اما اینجا واضح نیست که کتاب دقیقًا چه چیزی را مّدنظر دارد، چون محت30شود")حج:
هیا که آن چیزی که مهنو  شده یی  نیو  غیذا اسیت و احتهیااًل منظیور گوشیت قربیانی شیده بیرای بیت

 (Crone, 169«)است.
ب/ننصیاب در آییات معنای گوشت قربانی شیده، آنکرون پ  از اخذ معنای اوثان به ص   90و  3را بیه ن 

نو  احشاع را حالل شهرده و ههراه آن لیستی طوالنی  در سوره مدنی]مائده[ پنج»آورد: مائده ربط داده و می
ِب")مائده: ص  ِبَح َعلی الن  شود، یعنیی ( نیز می3از استثنائات را نیز ناع برده است که این استثنائات شامل "َما ذ 

( ههراه اند؛ بعد در ههین سوره، سنگهای قربانی، کشته شدهچیزهایی که روی سنگ نَصاب 
َ
هاي قرباني)األ

یَ ان")مائده:شراب، میسر و تیرهای تفأل بهبا  ( ذکر شیدند بیه ایین معنیا کیه 90عنوان "ِرجٌ  ِمن َعَهِل الشَّ
هیای عنیوان قربیانی روي سینگحج مهنو  شده گوشتي است که بیه 30ها که در آیه منظور از آلودگی بت

ها هسیتند یستند، بلکه قربانگاهها نمائده[ بت 90های قربانی)انصاب(]در آیه اند و سنگقربانی کشته شده
توانید بیه (. اّما چیزهایی که روي آنها ذبح شدند، البته مي3اند، نه براي آنها)مائده:که روي آنها قربانی شده

-خدایان غیر الله، یا هم به الله و هم خدایان دیگر با هم اختصاص یابد که در ی  مفهوع گسترده، آنها بیت

( سیپ  Crone, 157«)آید.هر چیزی است که برای خدا رقیب بحساب می شوند که شاملهایی تلقی می
دهد کیه منظیور از آن (، بیشتر احتهال می90مائده:«)انصاب»( با توجه به 30کرون در معنای اوثان)حج:

انعاع اشاره به اعهال  145-136ههان نظر اول یعنی گوشت قربانی باشد، تا اینکه بت تلقی شوند زیرا آیات 
-شوند. او میدر خصوص محصوالت حیوانی دارند ولی از جهت لفظی هیچکداع شامل بت نهی مشرکان

حیج را  30توان آیه شنویم، می[ از انصاب مي90با توجه به اینکه ما تنها در یو سوره مدني]مائده:»گوید: 
ایین آییات، گفتیه اند. در انعاع محکوع شده 145-136نیز اشاره به ی  عهل یا اعهالی دانست که در آیات 

کردند. بیه شده که مشرکان قسهتی از اغناع و محصوالت خود را به خداوند و خدایان کوچکترشان اهدا مي
اعتقاد آنان استفاده از برخی حیوانات برای شخم و یا بارکشی مهنو  است، ههچنین هنگیاع کشیتن برخیی 

(، و از 138دادنید)انعاع:را به خدا نسیبت مییدروف این احکاع کردند و بهحیوانات، ناع خداوند را ذکر نهی
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منظر آنان برخی حیوانات که ]هنوز[ متوّلد نشده بودند اختصاص به مردان قبیله داشیت و ههسیران آنهیا از 
(. پییامبر]ص[ 139خوردن گوشت آن حیوانات نوزاد مهنو  بودند مگر اینکه مرده به دنیا آمده باشیند)انعاع:

داد که آنان باید هنگاع برداشت درخت زیتیون، انارهیا و محصیوالت دیگیر، سخ میدر راب ه با ههه اینها پا
حق خاص خدا را به او بدهند و آنها باید گوشت حیواناتی را که خداوند برای آنها فراهم کرده بدون پییروی 

، گوید طبق وحي، مصرف چیزي غیر از میردارطور خالصه، او می(. به142-141از شی ان بخورند)انعاع:
اند، حراع نیست و نیز هر چیزي که براي تقدی  غیرخدا باشد حیراع خون و گوشت خوک که ِرج  یا ِفسق

( و هیچ کسی نباید بگوید: "این حالل است و این حراع است"، )زیرا( بدینوسیله چیزهای 145است)انعاع:
تواند راجع بیه مي« وثان(. پ  عبارت "ِرجٌ  ِمَن األ116-115دهند)نحل:دروغین را به خداوند نسبت می

هیا حیوانات در این تشریفات مذهبی باشد که در این صورت، دیگر از جهت مفهوع لفظی هیچکداع از بت
 .  ) ,169Crone-170(« شود، اما تفسیر اول، احتهال بیشتری داردرا شامل نهی

از آنجا »گوید: آنها می در مورداند را بت تلقی کرده« ال اغوت»کرون بعد از بررسی نظراتی که برخی 
توانید انید، هیر کسیی مییکننده علیه شریکان فرضی تصویر شدهعنوان موعظهکه پیامبران گذشته ههواره به

هایی بیه ها باشد، آنها بتمعنی بتعنوان خدایان دروغین در نظر بگیرد: اگر این کلهه بهطاغوت در آیه را به
ند که در اینصیورت بیا وحیدت خداونید ناسیازگار اسیت]نه بیت اکنندگان پرستش و نیایشمفهوع دریافت

جنگند" در مقابل "کیافرانی کیه در راه طیاغوت نساء "کسانی که در راه خدا می 76فیزیکی. چنانکه[ در آیه 
معنیای توانید بیهاند. در اینگونیه آییات طیاغوت مییعنوان نولیاءالشی ان محکوعجنگند" قرار گرفته و بهمی

باشند زیرا در آنهیا زا میمائده بیشتر مشکل 61-59ر باشد ]اما[ بقیه آیات مدنی مانند آیات خدایان کوچکت
اند که بیه میهیون و خیوک های مقدس]تورات و انجیل[ بوده و اهل کتابیمؤمنان به ال اغوت، دارای کتاب

ا گفته شده برخی مفسران شد و یآمیزی پرستش ال اغوت به آنان نسبت داده طور ابهاعتغییر شکل دادند و به
خواهند داوری هایی تلقی کردند که مؤمنان ناخالص میعنوان بتنساء، را به 61-60کلهه ال اغوت در آیه 

کیه آنیان توانید بگویید ایینخودشان را نزد آنان ببرند. اّما ههه آن چیزی که ی  فرد بر اساس خود قرآن می
کیار رفتیه، در رت[ در ههه آیاتی که کلهه طاغوت در آنها بهباشند. ]که در این صومراجع مذهبي رقیب می

 (. Crone, 170-171«)صورت استعاری استفاده شده استمعنی بت باشد، بهکه این کلهه بهصورتی
بعد از نپذیرفتن واژگانی که از منظر وی از آنها تلقی بت فیزیکی شده است، « هابت»کرون ذیل عنوان 

تواند حدس بزند که کعبه فرضًا خانه خدایی به جهو  ارجاعات در قرآن، کسی نهیاز م»گیرد که نتیجه می
بل بوده است، و اینکه  کیه مشیهور طوریای در مّکه بهاند، و اینکه هر خانهبت در اطراف آن بوده 360ناع ه 

 ,ibid«)که یکی از مخالفیان پییامبر]ص[ سیازنده بیت بیود.است، بت مخصوص خودش را داشت و این
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171 ) 
 كرون و دیدگاه مشركان با توجه به جایگاه الت و منات و عزی و انداد و آلهه  -2-2

بخش دیگر از دلیل کرون در اثبات دیدگاهش مبنی بر عدع وجود بت فیزیکی در مکه، دالیلی است که 
ن بیان فیزیکی او در مقاله در راب ه با جایگاه و موقعیت الت و منات و عزی و انداد و آلهه نزد مشرکان ضه

 نبودن آنها ارائه کرده است. 
شیان بییان شیده در ذییل عنیوان خیدایان نجیم نیاع 20-19او در مورد الت، منات و عزی که در آیات 

های پیش از اسالع، جزو اسامی الهی برای موجیودات کوچکتر، م رح کرده که این اسامی، با توجه به کتیبه
زمر و  3( که مشرکان آنها را با توجه به آیاتی چون ibid, 156اشند )بمیانجی یعنی خدایان واقعی عربی می

 ,ibidکردند )ای که آنان را به خداوند نزدی  کنند، پرستش میعنوان آلهه و واس ه و وسیلهاحقاف، به 28
در  -امشرکان، موجودات کوچکتر الهی ر»جای خداوند بپرستند بلکه ( البته نه به این معنا که آنها را به158

-شید، بیهکه گاهی شامل خدایان موّنث هم می -برخی مواقع تنها یکی را و در مواردی چند مورد از آنها را

شهردند. آنها این شفیعان عنوان شفیع محترع میحساب آورده و بهعنوان شفیعانی بین خداوند و خودشان به
دادند، اّما آنیان گزاری مورد خ اب قرار میههراه خداوند، در وقت دعا، درخواست فرزندان و سپاسرا نیز به

کرون این خدایان کوچکتر را غیر از فرشتگان و . (ibid, 177« )جاي خداوند نیستندمّتهم به پرستش آنها به
گران قرآنی مسلهان مانند ابن الکلبیی و ابین اسیحاق اظهیار ههین دلیل از مواجهه پژوهشآلهه دانسته و به

عنوان آلهه، فرزندان خیدا، و ها بهودات کوچکتر را بدون بیان هیچ تفاوتی بین آنتعجب نهوده که ههه موج
(. کرون با توجه به اذعان مشرکان به خالق بیودن اللیه در آییاتی 156اند)کرون، فرشتگان تعیین هوّیت کرده

داند کیه از میعنکبوت، دلیل عدع تناقض بین این اعتقاد و پرستش آلهه از منظر مشرکان را در این  61چون 
قیدرت بیودن آنهیا اینکه آلهه کوچکتر شریکانی در خلقت نیستند اشاره ضهنی به مخلوق یا بي»منظر آنان 

معنیای لفظیی کیه از ( البته پسر و دختر نیه بیهibid, 160نیست، بلکه آنها پسرها و دخترهای خداوندند، )
تیر از خیدا ماهیت خداوند ولی در رتبه پایینطریق زایش است، بلکه به این معنا که آنها موجودی از ههان 

تواند به فیوضات و تجلّیاتی از خداونید دسیت یابید، آنها مي وسیلهکه هر کسی به (ibid, 185باشند )می
زیرا هیر دو طیرف  شدند،بعدًا فرشتگان نامیده مثل خدایان عهد قدیم که معروف به پسران خداوند بودند و 

نامیدند زیرا از منظر آنیان ات میانجی را فرشته بنامند. مشرکان آنها را آلهه نیز میراضی بودند که این موجود
کرد زیرا بیین طور مکّرر تغایر خدا و فرشتگان را بیان ميالوهّیت ی  طیف گسترده است ولی پیامبر]ص[ به

نظیر آنیان ود زیرا بهکرد اما این سخنان براي مخالفانش معقول نبدو اعتقاد، تتاد شدیدی را مالحظه میاین
تیر از چییزی تیر و کوچی فرشتگان از ماهّیتی یکسان با خداوند برخوردارند و در واقع آنها تجلّیات بیزر 
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بودند که در نهایت ههان موجود الهي است و این وجه تهایز خدا با هر چیز دیگر بود که این وجه تهایز در 
از منظیر پییامبر]ص[ »امیا  (ibid, 160نیاچیزی نبیود. ) ی جزئی وخ ر بود زیرا که آن م هئنًا یو مسأله

تواند بخشی از او، مانند ماهّیت چیز نهیهیچ وجه هیچخداوند تنها خالق و تنها قدرت در جهان است و به
 (.ibid, 189« )او یا شبیه او باشد.

مشیرکان خیدای  از منظر کرون با توجه به فرضیاتی که در خصوص اله متعال وجود دارد، الله از منظیر
واضیح اسیت کیه اللیه مشیرکان، دئیوس »کند که فعال بوده نه اینکه خدای دور و غیرفعال باشد و بیان می

-شویم که مشرکان از الله نیز ههراه با خدایان کوچکتر استغاثه میینبود. از آیات قرآن متوّجه می 1آتیوسوس

بردنید)بجز هایشیان مییع او را روی قربیانیدادند، ناکردند، سههی از محصول خود را به او اختصاص می
خوردند. آنان ههچنین در راب ه با عبادتگاه کعبه با پیامبر]ص[ جنگیدند که موارد استثنائی( و به او قسم می

 (.ibid, 180به نظر هر دو طرف متعلق به آنهاست. )
هیایی دانسیته کیه از کتیبیهبه آلهه یا فرشتگان را بر مبنای « دختران خدا»کرون علت نسبت دادن عنوان 

تیر طیور دقییقآنچه در عربستان ییافتیم :"دختیران خیدا" ییا بیه»دست آمده است، او می گوید: عربستان به
کتیبه اهدایی جنوب عربستان ظاهر شدند کیه دو تیا از آنهیا  10باشند. آنها در می 3" بنتیل 2"دختران اله ایل
عنیوان و بقّیه به قرن اّول و دوع میالدی تعلق دارند و در آنها به سال قبل از میالد مسیح 600شاید متعلق به 

های موّنث، توضیح داده شدند و یا به معنای مجّسهه 4دخترانی مختص خدمت به معبد و مترادف با صلهت
 مشیرکان عربسیتان از»(. البته او قبول دارد که ibid, 183شود )عنوان خدایانی که به آنها هدایا تقدیم میبه

-گفتند، اّما اینکه آنها طبیق آن عهیل مییعنوان پسران خداوند نیز سخن میتر]از الله[ بهخدایاِن رتبه پایین

 ,ibidشیود. )های عربستان جنوبی و یا در شهال دییده نهییکردند مسئله دیگری است و شرح آن در کتیبه
183.) 

اند، بیا وجیود اینکیه از جهیت مقیاع ههه خدایان مشرکان مذکور در قرآن آلهه مستقل»از منظر کرون 
انید، عنوان آلهه شناسایی شدهباشند. وّد، سوا ، یغوث، یعوق و نسر ههگی بهگری در مرتبه پایین میواس ه

-ای شود به اینکه آنها معروف به فرشته یا پسران خدا باشند، اّما الت و منات و عیّزی، بیهآنکه هیچ اشارهبی

پرسید کیه دختران خدا و هم فرشتگان شناسایی شدند: قرآن بعد از ذکر آنان میعنوان طور غیرصریح هم به
َکر  »آیا آنها پسر دارند و خداوند دارای دختر است؟:  یم  الیذَّ ْخَری. َنَلک 

 
اِلَثَة اأْل ی. َوَمَناَة الثَّ زَّ َت َواْلع  م  الالَّ َنَفَرَنْیت 

                                                 
1 . a deus otiosus, مصرف و غیرفعالحرکت و بیخدای بی  
2 . IL 
3 . bnty'l 
4 . slmt 
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نَثی
 
هییچ میوردی کیه در آن »هیا رون گوید با توجه بیه کتیبیهالبته ک (.ibid, 188( )19-21نجم/«)َوَله  اأْل

های مشرکان چنانکه یکی از تفاوت (.ibid, 185« )رسدنظر نهیدختران خدا مساوی با فرشتگان باشند، به
های ههان ناع -دانیم،که آنها را میتا جایی -شان،های فرشتگانناع»شان در این است که با ههتایان یهودی

 (.ibid, 198« )پیشین است، نه میکاییل یا مانند آن خدایان عربی
هیا و خیدایان اشاره بیه واسی هرا  واژه انداد در آیات قرآنحتی « خدایان کوچکتر»کرون در ذیل عنوان 

هایی)نشرکوا( را بیه گوید که مخالفان پیامبر شری شهاری صرفًا ميآیات بی»گوید: داند و میمی کوچکتر
اند)قالوا ِلّلِه َننیَداًدا( ماننید گویند که آنان ههتاهایی به خدا نسبت دادهو بعتی آیات میاند خدا نسبت داده

(. او سپ  در میورد Crone, 154«)فصلت. اما شکی نداریم که منظور خدایانند 9بقره،  165و   22آیات 
صراحت اعتقیاد حجر به96فرقان و  3دیگر بحث کرده و با اینکه در آیاتی چون  اله و آلههاعتقاد مشرکان به 

(، 6-5به این اعتقادشان اذعان داشتند)ص: مشرکان زمان پیامبر)ص(مشرکان به آلهه بیان شده و حتی خود 
های زمان پیامبر)ص( نامی نبرده، آلهه را نیز تنها از نظر وی از آنجایی که قرآن از هیچ خدای دوع یعنی بت

در آییاتی گفتیه شیده مخالفیان پییامبر]ص[ "بیرای »آورد: یداند و مموجودات میانجی و خدایان عربی می
و  3انید)فرقان:توانند چیزی خلق کنند بلکه خودشان مخلیوقای که نهیانتخاب کردند، آلهه خودشان آلهه

و...( و کسییانی کییه الییه)مفرد( دیگییری بییه خییدا افزودنیید بییزودی خواهنیید  24و  21و انبیییاء: 81مییریم:
کنید کیه آلهیه دیگیري ههیراه خیدا پرسد: "آیا شها تصدیق مي[ از آنها می(. پیامبر]ص96دانست:)حجر:

-نظیم مییهیا و زمیین بیی(. "اگر آلهه دیگری غیر از او وجود داشته باشند، آسیهان19وجود دارد؟")انعاع:

جیای خیدا)=من دون (. او غالبًا یا با نصیحت بر علییه قیراردادن یی  الیه بیه42و اسراء: 22شوند")انبیاء:
ههراه خیدا)= میع ( یا نشان دادن ماهّیِت زشت قرار دادن یو اله در مقابل خدای واحد و به14ه()کهف:الل

کند که الهی جز الله وجود نیدارد. البتیه تنهیا پییامبر]ص[ نبیود کیه ( ما را مجاب می39و  22الله()اسراء:
ن اتصیاف را قبیول داشیتند، کرد، چرا که مخالفیانش نییز اییعنوان آلهه توصیف میموجودات کوچکتر را به

وا َواْصبِ چنانکه می ْم َنِن اْمش  َجاٌب. َواْنَ َلَق اْلَهََل  ِمْنه  ِلَهَة ِ َلهًا َواِحدًا ِ نَّ َهَذا َلَشْيٌء ع  وا َعَلی گفتند: "َنَجَعَل اْلْ ر 
" ]به این معنا که[ چه باعث شد که او ههه آلهه  َراد  ْم ِ نَّ َهَذا َلَشْيٌء ی  را به یکی تبدیل کرد؟ در واقع چیز آِلَهِتک 

( و 6-5تان وفادار بهانیید")ص:گفتند: به آلههکردند، میکه ههدیگر را تشویق میعجیبی است و در حالی
 (. Crone, 155(« )36خاطر سخنان ی  شاعر دیوانه ترک کنیم؟" )صافات: مان را به"آیا ما آلهه

را از منظر مشرکان دختران خدا دانسته و نه بت فیزیکیی، در  کرون با توجه به اینکه الت و منات و عزی
اگر مبنای کار را تنها بر شواهد قرآنی استوار نهاییم، مشرکان، »گیرد: مورد جایگاه آنها نزد مشرکان نتیجه می
کرد، اّما ههچنین کسانی بودنید پرستیدند که پیامبر]ص[ پرستش میموّحدانی بودند که ههان خدایی را می
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نامیدند و شامل برخی خدایان مشّخص عربیی ی موجودات کوچکتر الهی را که آلهه و فرشتگان میه هههک
شهردند. مشرکان، موجیودات کیوچکتر شد، محترع میو نیز شاید در بعتی موارد شامل خورشید و ماه می

جیاي خداونید پرسیتش بیهآوردند اّما آنها را حساب میعنوان شفیعانی بین خداوند و خودشان بهالهی را به
شوند، ضهن آنکه برای آنهیا اعهیالی چیون: احتیراع کردند زیرا موجودات کوچکتر، قّدیسان نامیده مینهی

هایی برای آنها، زیارت کردن آنها ییا احتیراع گذاشیتن بیه اشخاصیی گذاشتن به تصاویرشان، ساخت مقبره
و در واقیع ههیان ور کیه عبیدالوهاب کیاماًل صیحیح اند هایشان بودند، انجاع ندادهمذهبی که متوّلی مقبره

اند تا مسیلهانانی کیه از مالحظه کرده، مشرکان معاصر در عربستان به گناهان سبکتري در برابر توحید مّتهم
 (.Crone, 176شوند )نظر عبدالوهاب معتاد به قّدیسانشان پنداشته می

 پرستی در قرآن كرون و عدم اشاره به آیي  بت -3-2
پرسیتی در ای به آیین بتل دیگر کرون مبنی بر عدع وجود بت فیزیکی این است که قرآن هیچ اشارهدلی

هاسیت و نییز مکیه محییط کشیاورزی نبیوده تیا هیا، اهیدای پیشیکشمکه نکرده است که الزمه این آییین
 محصوالتی داشته باشد و در این مراسهات، اهدا گردد. 

رغیم اینکیه الت و... را شیرکای پرستی توسط مشرکان بهآیین بت علت عدع اعتقاد کرون به اجرا نکردن
خداوند، خدایان کوچکتر و دختران خدا دانسته، دلیلی است که در ذیل عنوان قانون و سّنت بیان کرده است 

شیان بیین خاطر تقسیم کردن بعتی از محصیوالت و احشیاع و اغنیاعمشرکان به»و مدعی است که گرچه 
و  136گویند: "این برای خدا است و این برای شرکای ماسیت")انعاع:گناهکارند زیرا میخداوند و شریکان 

خاطر کنار گذاشتن یو چیزهایي، یا دادن هدایای دیگر بیرای موجیودات کیوچکتر (. ]اما[ آنان به5۶نحل:
ی خیاص خاطر پرستش خدایان کوچکتر، اختصاص دادن روزهاطور مستقل مّتهم نیستند. ]و نیز[ آنها بهبه

شان، قرار دادن نگهبان بیرای آنهیا، ییا زییارت کردنشیان میتهم هاي مقّدسبه آنها، جادادن آنها در عبادتگاه
طور خالصه، هیچ ارجاعي به اعهالی آئینی برای آلهه یا فرشیتگان جیدا از آنچیه بیرای خداونید نیستند. به

-منبیع قیوانین و آداب و رسیوع مراسیم عنیوانمشرکان خدا را به»( زیرا Crone, 164« )است، وجود ندارد

 (. Crone, 164« )هایشان در نظر داشتند نه خدایان کوچ  و یا فرشتگان
زعیم وی گیری از بحث واژگیانی کیه بیهو نتیجه« هابت»الذکر، ذیل عنوان کرون عالوه بر م الب فوق

هیای آید که ههه خانیهست نهیاز مجهو  ارجاعات قرآنی، بد»گوید: اند، میبرخی تلقی بت از آنها کرده
که مشهور است، بت مخصوص خودش را داشت و اینکه هیچیو از مّکیان بدون تبرك بیت از طوریمّکه به

داد. حّتیی اگیر بگیوییم مرجیع اصیلی شد و هنگاع بازگشت به خانه نیز اینکار را انجاع میخانه خارج نهی
هیای قربیانی و بیا یی  درک درسیت، ههیه جبیت و نگباشند نه سها میحج در مّکه، بت30اوثان در آیه 
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کننده وجود دارد ]اینکیه[ قیرآن هرگیز در حید ها تلقي شوند، در اینجا ی  چیز کاماًل گهراهطاغوت نیز بت
ها در عبادتگاه ابراهیهی]در کعبه[ اشاره نکرده است؛ آن هرگز هبل را ذکیر نکیرد، آن وجود بتجزئی هم به

احتهال بیه شخصیی اشیاره نساء مدنی که به 60غیر از آیه  -رکان را ذکر نکردهرگز هیچ شخص مذهبی مش
آن هرگز معابد مشرکان یا دیگر اشیاء مشرکان را در میان معاصران پیامبر]ص[ ذکر نکیرد، و قیرآن  -کند؛می

نگفت. هرگز به خرابی چنین چیزهایي تهدید نکرد و یا درباره خرابی آنها بعد از پیروزی پیامبر]ص[ سخنی 
عهیل  6ییا  5طور مفصل سیخن گفتیه غییر از پرسیتش آلهیه کوچکتر/فرشیتگان، آنچه قرآن در مورد آن به

اختصیاص بخشیی از  -1ضرر شاید بجز مورد اولیی توسیط مشیرکان اسیت: تشریفاتی با ماهّیتی نسبتًا بی
ر شیخم زدن و مهنوعیت بکارگیری برخی حیوانات د -2حیوانات و محصوالت به خدا و خدایان کوچکتر 

اختصاص نوزاد متوّلد نشیده بعتیی حیوانیات بیه  -4عدع ذکر ناع خدا هنگاع قربانی حیوانات  -3باربری 
درییدن گیوش  -5آمید مردان و مهنوعیت خوردن آنها برای ههسران، مگر اینکه حییوان میرده بیه دنییا میی

نادرسیت و کوچی  در  حد به اعهال وجود حیوانات بحیره، سائبه و حاع. چرا باید قرآن تا این -6حیوانات 
ارتبا  با استفاده از حیوانات توّجه کند ولی در مورد مردع مّکه که طبق گزارشات اصاًل کشاورز نبودند، اگیر 

پرسیتی مّکییان گفتیه پرستی غرق شده بودند، چرا باید اینقدر کم در میورد بیتواقعا آنان تا این حد در بت
قابل بحث است کیه آییا آن بحیث شیده اسیت)یا خییر(؟ تنهیا در بیازگویی که مسئله اصاًل شود، در حالي

طور زییاد به -بیشتر از ههه در داستان ابراهیم] [، -ها در سور مّکیهای کتاب مقّدس است که بتداستان
ها]ی پیامبران[ با ارجا  به موقعّیت خود آن پیامبر گفتیه شیده و ایین اند... شکی نیست که داستانذکر شده

های های کتاب مقّدسی ذکر شده بیانگر این م لب است که بتهای فیزیکی تنها در داستانیقت که بتحق
کننیده کینها به مفهوع ریشهشکننده بتعنوان درهمزمان خود پیامبر]ص[، مفهومی بودند و او خودش را به

ید، اما از منظر پییامبر]ص[ پرستپرستند که او میبیند. مخالفان مشرکش ههان خدایي را میعقاید غلط می
پرسیتی مشیرکان در های آنان بیشتر از ایین، رب یی بیا بیتهای آنان مغایر با وحدانیت خدا بود. بتدیدگاه

 (Crone, p. 171-172« )مفهوع لغوی آن ندارد.

 بررسی دالیل کرون مبنی بر مشرک نبودن مشرکان مکه -3

دلیِل نبود بیت فیزیکیی در مکیه، واسی ه  3مستند به دالیل کرون در اثبات مشرک نبودن مشرکان مکه، 
پرستی در مکه است که در ذیل مورد بررسی بودن الت و منات و عزی و عدع اشاره قرآن به برگزاری آیین بت

 گیرند:قرار می
با اساتناد باه واژگاان وثا ، انباا ،  بررسی دليل كرون بر اثبات عدم وجود بت در مکه -1-3

 طاغوت
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حیج بیا عبیارت: 30عنکبوت که تنها آییه  25و  17حج،  30بسامد در قرآن دارد در آیات  3 واژه اوثان
ْجَ  » وا الرِّ ْوثان َفاْجَتِنب 

َ
در راب ه و خ اب به معاصران پیامبر)ص( است. با توجیه بیه فتیای نیزول « ِمَن اأْل

از سینت حتیرت  چون مشرکان بیه پییروی -سوره حج و سیاق آیه که عنایت به خصوِص ذبح در منی دارد
 28فرماید از مشرکان نباشند و در آیات که توصیه می 31و با توجه به آیه  -کردندابراهیم) ( در حج ذبح می

دهد که اسم خدا را موقع ذبح بیاورند و به این ترتیب، آیه در مقابل آیاتی اسیت کیه عهلکیرد تذکر می 36و 
آوردند، در واقع حکم اجتناب، متعلق بیه اوثیان اسیت و مشرکان را بیان کرده که موقع ذبح اسم خدا را نهی

کند، مبنی بر اینکه علت وجیوب اجتنیاب، رجی  و پلییدی اوثیان کلهه رج ، علت این حکم را بیان می
است. از طرف دیگر، مسلم است اجتناب و تحریم اوثان، متعلق ذات اوثان بها هو اوثان نیست زیرا اوثیان 

شود، حالل و حیراع نیسیتند، بلکیه گاهی از آن صندلی و میز و... ساخته میاز جهت جن  و وزن و... که 
گیرد که این نکته در واقع، شدت تحریم عبادت و تقرب به بت و منظور فعلی است که به سبب آن انجاع می

آید که در منی، محل ذبح قربانی، سنگ و دهد. بنابراین، از م الب مذکور بدست میپرستی را نشان میبت
عنوان بت وجود داشته است. عالوه بر این، از کرون باید پرسید چرا واژه اوثان در آییات سیوره هایی بهچوب

 نیست؟   30معنای بت باشد اما در این سوره حج آیهتواند بهعنکبوت می
ب» واژه ه است. بیا توجیه بیکار رفتهمائده به 90در آیه « انصاب»معارج و  43مائده و  3در آیات  «ن ص 

ب در آیه  ص  مائده به معنای سنگی است که ذبح قربانی بر روی آن انجاع شیده و حیاکی از 3مفاهیم آیات، ن 
معارج به معنای بت است زیرا در این آیات عبارت:  43مائده و  90باشد ولی در آیات عهلکرد مشرکان می

دو بها دارد و از آنجا که ایندهد که خود انصاب و نصب موضوعیت وجود ندارد و نشان می« ما ذبح علی»
عنوان بیت میورد آید که خود اینها به( باشند، بدست می90توانند رج  و دلیل اجتناب)مائده:هو ذاته نهی

 را جزو عهلکرد شی ان برشهرده است. احتراع بودند و لذا خداوند آن
اقل احتهیال بیت بیودن آنهیا بنابراین، با وجود احتهال دیگری که کرون برای این واژگان بیان کرده، حد

 وجود دارد.
تواند اشاره به نساء می 60(. این واژه گرچه در آیه 427در قرآن دارد)عبدالباقی،  بسامد 8کلهه طاغوت 

هیا معنای بت است: سورهزمر به دالیل ذیل به18نحل و  36یکی از مصادیق طاغوت داشته باشد، در آیات 
نهی شده است و آیات دستور به اجتناب از طیاغوت داده و نهیی از  اند و در سور مکی بشدت از شرکمکی

( نهیی و 35کنند و نیز با توجه به سیاق که در آییات قبیل از آنهیا، از شیرک ورزییدن)نحل:پرستش آنها می
( شده است و نیز معهوال ذکر مصادیق بعد بییان 16( و اتخاذ تقوا )زمر:14دعوت به اخالص در دین )زمر:

واژه کاربرد دارد و لذا بر اثر توسیع معنایی، بر حاکهان جور که مورد ستایش و اطاعت بودند، معنای اصلی 
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معنای نفی معنای اصیلی واژه کیه اشیعار بیه معنیای بیت دارد تواند بهطاغوت اطالق شده است و این نهی
 باشد.

اصی ماننید کعیب تلقیی بنابراین، اینکه کرون با توجه به آیات مدنی، معنا و مرجع طاغوت را تنها اشخ
خصیوص مکیی بیه کرده است، معانی ثانویه آن است و منافاتی ندارد که با توجه به قرائن در برخی آیات به

باشد و نیز جای تعجب است که کرون مورخ و یهودی، به دیگر معانی اصلی واژه، یعنی معنیای معنای بت 
دهد. )نی : جفیری، داشتند، توجهی نشان نهیبت که در تلهود و کتب مقدس که قبل از نزول قرآن وجود 

 (  2/513؛ مشکور، 300
پرستی معاصران طور کلی و بدون ذکر نامی خاص اشاره به بتعالوه بر موارد فوق، خداوند در آیاتی به

از جهله این موارد است. کاربست  زمر 3یون ) (، و  18اعراف،  195-191پیامبر)ص( کرده است. آیات 
ها در این آیات، دلیل بر ایین نیسیت کیه مرجیع جهیع در ایین آییات، جهع مذکر برای بت الفاظ و ضهایر

عنوان پسران خداوند تر بهتوانند اشاره به خدایاِن در رتبه پائیناشخاصند زیرا ههان ور که کرون گفته آنها می
نحیل، 49در آییاتی چیون ( و لذا Crone, 183داشته باشد که مشرکان عربستان به آنها نیز اعتقاد داشتند )

درباره مالئکه استفاده شده است. دلیل بیرای « کم»سبأ ضهیر  40و آیه « هم»صاد از ضهیر 73اسراء و 95
اعراف  191ها در آیه هاست نه اشخاص، ی ؛ خداوند با تاکید بر عدع خالقیت بتاینکه آیات در مورد بت

عهیران و آل 49لهِی حترت عیسیی) ( در آییه حج، به خالقیت با اذن ا 73حتی در خلقت مگسی در آیه 
-192یون  و نیز آیات 18ها در آیه هایی که برای بتمائده، اذعان نهوده است. دوع؛ بر خالف ویژگی 110
نامد و دلیل دیگر اینکه؛ در آییات بیان کرده، پیامبران و فرشتگان را ناصر، منصور، نافع و هم هادی می 193
پرستیدند اشاره شیده اسیت در ن پا و دست و چشم و گوش آنچه که مشرکان میاعراف به نداشت 191-195

که پیامبران از این اعتای نامبرده در آیه برخوردارند. البته به نظر می رسد آییات هیر دو دییدگاه یعنیی حالی
ای در خصیوص مشیرکان زمیان نهاینید زییرا در آییهها را تأیید میوجود خارجی و عدع وجود خارجی بت

-مییی« َنْیییَن »یییامبر)ص( آمییده اسییت کییه خداونیید در قیامییت از مشییرکان در مییورد شرکایشییان بییا لفییظ پ

(، اگر منظور از شریکان، فرشتگان، عزیر و یا حتیرت عیسیی) ( بودنید، آنهیا در قیامیت 22پرسد)انعاع:
اند اشیاره بیه تو( بنابراین، منظور از شریکان در این آیه می24/610حاضرند، نه غایب.)رک: جوادی آملی، 

موجودات خیالی دختران و پسران خدا نزد مشرکان باشد که وجود خارجی نداشته باشند اما تعبییر آلهیه در 
 انبیا بدون تردید در مورد بت فیزیکی است که خداوند آنها را هیزع و حصب جهنم قرار خواهد داد. 99آیه 

 عزی، انداد و آلهه بررسی دیدگاه كرون در مورد واسطه بودن الت، منات،  -2-3
عنوان دختران و پسران خدا، آلهه تر از الله چه بهاعتقاد به خدایان کوچکتر حتی در جایگاه و مرتبه پایین
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یا فرشتگانی که از ذات و ماهیت خدا باشند در هر صورت از منظر قیرآن شیرک اسیت و فیرد معتقید بیدان 
ت خداوند توسط مشرکان باشد و مشرکان آنها را بیه گردد گرچه ههراه با اعتقاد به خالقیمشرک محسوب می

رغم این اعتقاد و مستقل و غیرمخلوق تنهایی مورد خ اب قرار نداده و ههراه با الله پرستش نهایند. کرون به
اند و این دانستن خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان تاکید دارد که آنها صرفًا در جایگاه شفیع و واس ه بوده

درسیتی درنیافتیه و لیذا آن است که کرون معنای واژه توحید، شرک، واس ه و آلهه از دیدگاه قرآن را بهبیانگر 
داند گرچه ههراه با اعتقاد به خدایان وجود خداوند و خالقیت او، موحد میدلیل اعتقاد بهمشرکان را صرفًا به

نه شهردن، یگانگی، شری  و جزء نداشتن، دیگر باشد. از منظر قرآن با توجه به مفهوع واژه توحید یعنی یگا
گردد که برای شخصی یا شیئی وجودی مستقل و میؤثر، در در اص الح قرآنی مشرک به شخصی اطالق می

( 6/50عرض خداوند قائل باشد و در اعهال خود سیهم و نصییبی بیرای غیرخیدا قیرار دهید )مصی فوی، 
انید و نییز ه و نفی شرک در مقابیل هیم قیرار گرفتیهعهران عبادت خالصانآل 64نور و  55چنانکه در آیات 

گیر اجیراع آسیهانی وی جیدا عهران، حترت ابراهیم) ( را از جرگه مشرکان پرسیتشآل 67خداوند در آیه 
-گردد که مشرکان قرآنی، حتی در صورتیکرده است. بنابراین، با توجه به مفهوع توحید و شرک، مالحظه می

ا فرشتگانی را به تنهایی پرستش نکنند، مشرک خواهند بود چون در هر صورت که خدایان کوچکتر، آلهه و ی
 اند.برای الله شری  قائل شده

دانید، ایین سیخن او کرون ماهیت این خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان را مانند ماهیت خداوند می
د آنهاست و لذا خداونید قابل فهم نیست که از چه جهت مدنظر اوست، زیرا ماهیت انسان و اشیا حد وجو

معنای ماهیتی که اشیای مخلوق دارند، ندارد بلکه وجود م لق اسیت چراکیه اگیر دارای ماهییت ماهیتی به
باشد محدود و دارای صفات جسهانی خواهد بود که جسهانیت از صفات سلبی خداوند است. پ  منظور 

 دارای چنین ماهیتی باشند؟ از ماهیت الله چیست؟ تا خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان 
نجم ناع بیرده چیه  20-19نکته دیگر آنکه وجود این اشیاء الت، منات و عزی که قرآن آنها را در آیات 

ها آنها را دختیران خیدا ارتباطی با خود این خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان دارد؟ کرون با توجه به کتیبه
گفتند. آیا اینهیا تهثیالی از خیدایان کوچی ، به آیه آنها را فرشته می داند که اعراب و پیامبر)ص( با توجهمی

های تاریخی تهثالی آلهه فرضی یا  فرشتگانند؟ کرون در این مورد سخنی نگفته است. اگر آنها طبق گواهی
های مورد اسیتناد کیرون، خیدایان کیوچکتر هیم باشیند، بتیی خواهنید بیود و از فرشتگان یا به استناد کتیبه

های تاریخی را مانند کرون، که آنها را مستندات درجیه کنندگانشان مشرک خواهند بود و اگر گواهیتشپرس
دلیل اینکه در هر صیورت، پرسیتش و مسیتقل دوع دانسته لحاظ نکنیم، مشرک بودن مشرکان ق عی است به

 ت باشد.دانستن آنها بیانگر شرک است گرچه ههراه با پرستش الله و اعتقاد به توحید خالقی
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دیدگاه کرون در خصوص خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان عالوه بر اینکه با اعتقاد بیه اللیه سیازگار 
شود که آنها مخلوق نبوده و مستقل باشیند و از طیرف دیگیر، نیست دارای تناقض درونی است. چگونه می

که خدای بزرگتر است بخواهند  خواهند شفاعت کنند؟ اگر نزد اللهواس ه و شفیع باشند؟ نزد چه کسی می
 برای مشرکان شفاعت کنند این با استقالل آنها و با اذن الهی بودن شفاعت نزد خداوند سازگار نیست.

مشکل دیگر این دیدگاه آن است که کرون بدرستی اعتقاد مشرکان به این خیدایان و آلهیه و فرشیتگان و 
کند زیرا آلهه یف کرده که قرائن قرآنی نیز آن را تأیید میالله در ایفای نقش الوهّیت را ی  طیف گسترده توص

معنای معبود سوره صاد جهع اله و به 6-5انبیا و  99، و24، 22، 21با توجه به قرائن قرآنی موجود در آیات 
-اند. اینگونه آیات کیه بیهاست و الفاظ و ضهایر در آیاتی که مرجع آنها آلهه است بصورت جهع بیان شده

های متعدد آنان است و بیا توجیه بیه اکی از اقوال مشرکان معاصر پیامبر)ص( در حهایت از الهصراحت ح
گردد چنانکه خود کرون اذعان داشته پیامبر یکسان دانستن ماهیت آنها با الله، منجر به اعتقاد به تعدد اله می

 51یه او باشند و با آییات چیون توانند بخشی از الله یا شبکرده چون آنها نهی)ص( با این تفکر مخالفت می
 باشد. حجر در تناقض می 96نحل و 

کرون صرف شفیع دانستن مشرکان درباره خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان گرچه تیونع بیا اسیتقالل 
آنان است، الت و منات و عزی را به مثابه قّدیسیان نامییده اسیت ههیان ور کیه عبیدالوهاب در خصیوص 

که دیدگاه او و هم عبدالوهاب در مورد اعتقاد برخی نان تصور نهوده است. در حالیمشرکان و برخی مسلها
مسلهانان مانند شیعیان در اعتقاد به قّدیسان کامال اشتباه است، زیرا شیعیان بیه واسی ه، بیا توجیه بیه آییه: 

وا ِ َلْیِه اْلَوِسیَلةَ » الهی اعتقاد دارند نه اینکه قدیسیان را  عنوان واس ه و شفیع با اذن( صرفًا به35)مائده « َواْبَتغ 
 مستقل و غیرمخلوق لحاظ نهایند.

( که حتی اگر به کتب لغت بیه ماننید تفاسییر، 690در قرآن است )عبدالباقی،  انداد دارای شش بسامد
 داند مراجعه نکنیم که معنای لغوی واژه ِنیّد مثیل و نظییرخاطر اینکه کرون آنها را مستندات دسته دوع میبه

؛ 5/355فیارس، ؛ ابن3/1773کند و جهع آن، انداد است )فراهیدی، اند که با مانند خود مخالفت میگفته
زمیر،  8ابیراهیم) ( و  30کار رفتیه ماننید (، توجه به سیاق آیاتی که در آنها واژه انداد به3/420منظور، ابن

-کننیده مردماننید و لیذا بیه پرسیتشنها گهراهتابد زیرا آبیانگر آن است که الله متعال پرستش آنها را بر نهی

 بقره وعده عذاب داده است.  165سبأ و  33کنندگان آنها در آیات 
که خداوند در اولین آییات از دیدگاه کرون مشرکان صرف اعتقاد به توحید خالقیت، موحدند، در حالی

بیرای پرسیتش و توحیید  نازله )سوره علق، حهد...( ضهن بیان اوصاف انحصاری خود چون یگانیه بیودن
عبادی و مالکیت، وصف خالقیت خود را با ربوبیت م لق ههنشین ساخته است تا مشیرکان در پرتیو بیاور 
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رعید  16مورد پذیرش خود یعنی توحید خالقیت، توحید ربوبی را بدرستی دریابند و نیز با نزول آیاتی چون 
و ضرر و رزق بیان کرده است که این ههیه نحل انحصار خود در ربوبیت جزئی از جهت اع ای نفع  73و 

در کنار بیان ناتوانی آلهه و خدایان در اع ای نیازمندیهای آنان، بیانگر آن است که مشرکانی کیه اعتقیاد بیه 
طور مستقل داراند، قائل به توحید ربوبیت جزئیی و توحیید الوهییت آلهه، خدایان کوچکتر و یا فرشتگان به

طیور م لیق اند که با توحید ربیوبی بیههایی که در برخی موارد از آنها داشتهاستنبودند و با توجه به درخو
 توان به اینگونه افراد موحد اطالق کرد. خداوند منافات دارد، نهی

نکته قابل ذکر در خصوص آلهه و الت، منات و عزی آنکه گرچه قرآن خود صادق مصدق است و نییاز 
هیا الت و... رسد کرون بدرستی دریافتیه کیه طبیق کتیبیهنظر میدارد، لذا بهبه تأیید ندارد، اما نیاز به تبیین 

نجیم  27گفتند، زیرا آیاتی چون اند ولی خود مشرکان به آنها فرشته نیز میدختران خدا از منظر مشرکان بوده
د خیارجی آنهیا پندارند. در مورد وجونهاید و متذکر شده که آنان مالئکه را مونث میاین دیدگاه را تأیید می

-سیوره نجیم کیه میی 23چه دختران خدا فرض شوند و چه مالئکه گرچه آیه ساکت است و با توجه به آیه 

یوَن ِ الَّ »فرماید:  ِبع  یْل انن ِ ْن َیتَّ یه  ِبهیا ِمیْن س  ْم ما َنْنَزَل اللَّ ک  ْم َو آباؤ  وها َنْنت  ه  ْیت  ...ِ ْن ِهَي ِ الَّ َنْسهاٌء َسهَّ ینَّ ، « الظَّ
مسهی بوده و وجود خارجی طور تلویحی بیان کرده که آنها بید آنها را صرفًا اسامی معرفی نهوده و بهخداون

و ضهیر « ِهَي »ندارند و در نتیجه اعتقاد به وجود آنها و یا الوهیت آنها صرفًا خیالی است ولی وجود ضهیر 
وها»در « ها»بارز  ه  ْیت  ال را تقوییت میی نهایید کیه مشیرکان از آن این احته -نجم 27و با توجه به آیه « َسهَّ

و منظیور از ایین اسیامی  صورت تهثالی از مالئکه ساخته شده باشندبههای فیزیکی موجودات خیالی، بت
-ها یوسف) (، بت 40اعراف و  71مسها، مانند سخن حترت هود) ( و حترت یوسف) ( در آیات بی

که در پرستش آنها هییچ سیل ان یعنیی اند در حالیساخته باشند که مشرکان با تصور خدایان خیالی آنها را
اند، نیازی عنوان واس ه بودهاند. حال اگر آنها صرفًا بهمحور عهل کردهدلیل عقلی و نقلی نداشته و بلکه ظن

مائده توصیه به اتخاذ وسییله نهیوده 35به اینگونه استدالل و دلیل عقلی بود؟ در صورتی که خداوند در آیه 
 است؟ 

ها مراجعه نهوده و با استناد به آنهیا اسیتدالل نهیوده کیه الت و...، الزع بود کرون ههان ور که به کتیبه
خدایان کوچکتر نزد مشرکان بودند، به دالیل تاریخی و اشعار عرب مبنی بر وجیود بیت فیزیکیی در زمیان 

تیاب در ایین زمینیه اسیت، ترین کقدیهی -ق(204هشاع کلبی)عپیامبر)ص( که در کتبی چون األصناع ابن
میالدی توّسط دکتیر نبییه  1952( که این کتاب در سال 122و  114و  112و  109)کلبی،  -کردمراجعه می

امیین فییارس، اسیتاد سییّنت و تییاریخ شیرق دانشییگاه پرینسیتون بییه زبییان انگلیسیی ترجهییه و در دانشییگاه 
 (.27هان، پرینستون)دانشگاه محل تدری  کرون( به زیور طبع آراسته شد)ه
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 پرستی در قرآنبررسی دیدگاه كرون در مورد عدم انجام آیي  بت -3-3
یکی از دالیل کرون جهت اثبات عدع وجود بت فیزیکی در مکِه معاصر پیامبر)ص(، اسیتناد بیه عیدع 

ها و کشاورز نبودن مکیان بیوده اسیت، ها در این آیینذکر آیین برای بت در قرآن و اهداء محصوالت به بت
که قرآن به ذکر کلیات در جهت هدایت بشر بسنده کیرده اسیت و نییز الوه بر ارایه پاسخ کلی مبنی بر اینع

قیرآن بیه  -ههیان ور کیه کیرون هیم آورده -بعد از اثبات وجود بت فیزیکی در مباحث فیوق، بایید گفیت
نحل  56عاع و ان 136اختصاص بخشی از حیوانات و محصوالت به خدا و خدایان کوچکتر در آیاتی چون: 

وَن َنِصیًبا»صراحت عبارت: که در آن به وَن ِلَها اَل َیْعَله  َیْجَعل  بیان شده است به اهدای هیدایا اشیاره دارد. « َو
دهد که اهدای قربانی و پیشکش به شریکان ههراه اهدای قربیانی و هیدایا بیه توجه به مفهوع آیات نشان می

دادند. سوالی که در اینجا م رح هست اینکه درست است که مکیان میالله بوده و برای آنها هم نصیبی قرار 
کشاورز نبودند اما با توجه به اینکه کرون بدرستی وجود حیوانات را برای مکیان پذیرفته، مکیان غیذای ایین 

رغم کشاورز نبودن برای حیواناتشیان غیذا تهییه کردند؟ مسلها وقتی مشرکان بهحیوانات را چگونه تهیه می
سبب احتراع فوق العاده برای آنها مایحتاج خود را تهییه ها نیز بهکردند، به ههان شیوه برای معبودان، بتمی
یزر  بودن اکثیر منیاطق عربسیتان، رغم لمکردند. عالوه بر این دالیل، شواهدی از آیات وجود دارد که بهمی

تهییه هیدایا بیه بتیان و غیذای داللت بر وجود کشت و زر  و داشتن محصوالت در برخی منیاطق جهیت 
 نهاید. آیات عبارتند از:   حیوانات می

 22اسیراء،  66نحیل،  14ییون ،  22انعاع،  63دریانوردی و استخراج محصوالت دریایی: در آیات: 
 رحهان. 24جاثیه،  12شوری،  32ی ،  41لقهان،  31فاطر،  12روع،  46عنکبوت،  65مومنون، 

 واقعه 64شوری،  20فاطر،  3زمر،  21سجده،  27انعاع،  138-136کشاورزی در آیات: 
 141و  99و  95هیا در آییات: باغداری و داشتن محصوالتی چون انگور، زیتون، انار، نخل، گیاه، دانه

نبیأ،  16-15رحهین،  12-11ق،  10-9یی ،  35-33نهل،  60مومنون،  19نحل،  11اعراف،  57انعاع، 
 عب . 27-31

 33شوری،  11غافر،  79زمر،  6مومنون،  21نحل،  66و   6-5انعاع،  146-142دامپروری در آیات: 
 عب . 32نازعات، 

شد، راهی برای تهیه هیدایا سیر و سیاحت و یا تجارتی که از راه سفرهای زمستانی و تابستانی انجاع می
 42و  9نهل،  63، نحل 8-7یون ،  22قریش،  2توانند باشند که آیات ذیل بدان اشاره دارند: برای بت می

غافر. طبیعی است که مشرکان در اثر تجارت، بازارهایی داشته باشند کیه محصیوالت را  21فاطر،  44روع، 
اسراء ترغیب بیه اجیرای عیدالت در  35انعاع و  152در آنجا عرضه کرده و خرید و فروش نهایند که آیات: 

 نهاید.کیل و میزان در این داد و ستدها می
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مائده آن را تحریم نهوده، نیاز بیه محصیوالتی دارد  91-90بقره،  219خداوند در آیات:  تهیه شراب که
آمد. ههین ور اگر عرب با مساله زوجیت گیاهان آشنا که یا از راه تجارت یا کشاورزی و باغداری بدست می

کیرد و ال مییذارییات از آن سیو 49ق،  7شوری،  11ی ،  36لقهان،  10طور مسلم با نزول آیات: نبود به
روع  15ههچنین اگر با باف و جنت آشنایی نداشت پیامبر)ص( با ذکر روضه موعود برای مؤمنان کیه در آییه 

 شد.بیان شده، مورد سوال واقع می
ییزر  نبیودن ههیه عربسیتان و من قیه صراحت و یا تلویحی اشاره به لمبنابراین، وجود اینگونه آیات به

 حجاز دارد. 
دهید. اگیر ها، مشرکان را به نگاه و نظر کردن به آنها ارجیا  مییهن برشهردن انوا  میوهانعاع ض 99آیه 

دهید؟ و کشیتن ها ارجا  میچنین باغی در عربستان موجود نبود قرآن چگونه آنان را به نظر کردن به آن باف
آن منیاطق دارد.  و ... انعاع داللت روشنی بیر وجیود دامپیروری در 121و  119و  118داع مذکور در آیات: 

بنابراین، با توجه به قراین موجود در آیات، اعراب به مشاغل دامداری، باغداری و کشیاورزی، درییانوردی و 
هیا را بیشیتر اند. آنچه که امکان تهیه محصوالت کشاورزی جهیت پیشیکش بیه بیتتجارت اشتغال داشته

 اشد. ب( می2وری صنعت تجارت توسط اعراب)قریش:کند پیشهتقویت می
حال، آیا با توجه به امکانات موجیود در نیواحی مختلیف عربسیتان، امکیان درخواسیت محصیوالت 

ها که محبوبیت خاصی نزد مشیرکان داشیتند، کشاورزی توسط مشرکان مکه از آنان، جهت پیشکش به بت
 نبود؟ 

 نتیجه
ان پییامبر)ص( طبیق کرون در مقاله دین مشرکان قرآنی با بیان ادعای عدع وجود بیت فیزیکیی در زمی

مستندات قرآنی و با  توجه به اذعان مشرکان به توحید خالقیت، ادعای موحد بودن مشیرکان را کیرده کیه بیا 
 دالیل قرآنی نشان داده شد که ادعایش قابل اثبات نیست زیرا:

ند و حج داللت بر وجود بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص( دار 30انبیا و واژه وثن در  99آیاتی چون  -1
توان احتهال وجود خارجی بتان را استنبا  نهود. لذا بر خالف پندار کرون کیه از آیات دیگر هم حداقل می

پرسیتی پرستی سخن گفته و یا شاید اصاًل م لبی نیاورده، بسیار بیه شیرک و بیتگفته قرآن بسیار کم از بت
ت ههراه با ربوبیت م لق الهیی اسیت. توان گفت سراسر قرآن در اثبات توحید خالقیاشاره کرده است و می

بنابراین، آیات هم عالوه بر منابع تاریخی داللت بر وجود بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص( دارند و او صرفًا 
شیکن بیِت مفیاهیم ذهنیی شکِن بت فیزیکی و نیز بتشکن مفاهیم ذهنی مشرکان نبوده است بلکه بتبت

 مشرکان هر دو بوده است.  
واس ه و شفیع پنداشتن آلهه از منظر مشرکان و عدع منافات آن به ماننید قدیسیان نیزد در خصوص  -2
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فرق دیگر چون شیعیان  توسط کرون این نتیجه بدست آمد که او در معنای توحید و شرک مغال یه نهیوده و 
د نداشتند رغم اعتقاد به توحید خالقیت و توحید ربوبیت م لق الهی، به ربوبیت جزئی خدا اعتقامشرکان به

 کردند.ها را مستقل دانسته و پرستش میچون واس ه
با توجه به مفاهیم آیات که بیانگر آن است که مشرکان اهدای هدایا به شریکان را به هنگیاع اهیدای  -3

آید که مشرکان اعهال آیینی چون اهداء قربانی و محصوالت را بیرای داند به دست میهدایا به الله انجاع می
دادند و مشرکان این هدایا را از طریق تجارت و یا کشاورزی در دیگیر منیاطق عربسیتان تهییه جاع میآنها ان

 کردند.می
رغم آنکه منبیع اسیتنادش را آییات قیرآن بییان کیرده، در کرون به آید کهاز ساختار مقاله بدست می -4

را در هنگاع نیاز تق یع کیرده و  و از سوی دیگر، حّتی ههین آیات انتخابی انتخاب آیات گزینشی عهل کرده
 توجهی به سیاق آنها ندارد.
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