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أوراق

اإلله الالت ذكر أم أنثى؟
زكريا محمد *
ي ــدع ــى ال ـث ــال ــوث املـ ـك ــي :ال ـ ــات وال ـع ــزى
ومـ ـن ــاة ب ــاس ــم «بـ ـن ــات ال ـ ـلـ ــه» .وق ـ ــد فـهــم
الـبــاحـثــون الـغــربـيــون ،وتبعهم فــي ذلــك
الباحثون العرب ،من هــذا االســم أن هذا
ال ـثــالــوث مــؤنــث ك ـلــه ،أي إن ــه م ـك ـ ّـون من
إل ـه ــات مــؤن ـثــات .غـيــر أن الـحـقـيـقــة غير
ذلـ ــك ف ــي ظ ـن ــي .ف ــاألن ـث ــى ال ــوح ـي ــدة فيه
ّ
وأود هـنــا أن أع ــرض للحد
هــي ال ـعــزى.
ّ
األول من هذا الثالوث ،أي للت ،من أجل
تحديد طبيعته الجنسية.
وق ــد ق ــادت بـعــض امل ـصــادفــات إل ــى دعــم
ظــاهــري لـفـكــرة أن ال ــات قــد ي ـكــون إلهًا
مــؤنـثــا .أول ــى ه ــذه امل ـصــادفــات أن الــات
ي ـت ـم ـثــل ب ـص ـخ ــرة ،ه ــي ال ـص ـخ ــرة ال ـتــي
صارت في ما بعد عتبة ملسجد الطائف.
وقــد ظلت هــذه الصخرة مــوجــودة حتى
دخـ ــول ال ــرح ــال ــة األوروبـ ـي ــن الـحــديـثــن
إل ـ ــى الـ ـج ــزي ــرة ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي مـ ــا ي ـب ــدو.
وألنـ ـ ــه ي ـت ـم ـثــل ب ـص ـخ ــرة ،فـ ــإن ال ـحــديــث
عنه يـجــري بالتأنيث أحـيــانــا ،لكن هذا
ال ـت ــأن ـي ــث ي ـخ ــص ص ـخ ــرت ــه ال طـبـيـعـتــه
ال ـج ـن ـس ـيــة .وخـ ــذ هـ ــذا املـ ـث ــال« :وق ــال ــوا:
ً
ب ــل ك ــان ــت الـ ــات فـ ــي األص ـ ــل رج ـ ــا مــن
ثقيف .فلما مات ،قال لهم عمرو بن لحي:
ل ــم ي ـم ــت ،ول ـك ــن دخ ــل ف ــي ال ـص ـخ ــرة ،ثم
أمر بعبادتها ،وأن يبنوا بنيانًا يسمى
الـ ـ ــات» (جـ ـ ــواد عـ ـل ــي ،املـ ـفـ ـص ــل) .وك ـمــا
نرى ،فجملة «كانت الالت» تعني :كانت
صـخــرة ال ــات .ولــو كــان األم ــر غير ذلــك،
لكان على الجملة أن تكون «كانت الالت
في األصل امرأة».
أما املصادفة الثانية ،فهي أن معبد الالت
ك ــان يـسـمــى «ال ــرب ــة» .وق ــد ظ ــن كـثـيــرون
أن هــذا االســم يعني «اإلل ـهــة» .وخــذ هذا
ال ـن ــص م ــن «ل ـس ــان الـ ـع ــرب» كـمـثــل على
ســوء الفهم هــذا« :وفــي حديث عــروة بن
مسعود ،رضي الله عنه :لـما أسلم وعاد
إلـ ــى ق ــوم ــه ،دخـ ــل م ـن ــزل ــه ،ف ــأن ـك ــر قــومــه
دخوله قبل أن يأتي الربة ،يعني الالت،
وهي الصخرة التي كانت تعبدها ثقـيف
بالطائف» (لسان العرب).
هنا فــي هــذا الـنــص ،قــد يفهم كما لــو أن
الــات (ربــة) إلهة ،مع أن الحديث يجري
عن صخرة الالت .وقد خدع بهذا النص
وأمثاله الدكتور جواد علي العالم املدقق
رحمه الله« :وقــد عــرف البيت الــذي بني
ع ـلــى ال ـ ــات «ب ـي ــت الـ ــربـ ــة» ،وي ـق ـصــدون
بالربة الالت ،ألنه أنثى في نظر عابديه»
(علي ،املفصل ،د .جــواد ،1970 ،ج  ،6ص
 .)229غير أن حديث وفد ثقيف املشهور،
ي ـن ـســف هـ ــذه ال ـف ـك ــرة وي ـل ـغ ـي ـهــا ت ـمــامــا:
ـيف :كــان لهم بيت
«وفــي حديث وفــد ثق ٍ
ّ
يسمونه الــربــة ،يضاهئون بــه بيت الله
تـعــالــى ،فـلـمــا أسـلـمــوا هــدمــه الـمغـيرة»
(لسان العرب) .وكما نــرى ،فبيت ثقيف،
أي معبدهم ،الذي يرونه نظيرًا للكعبة،
هــو ال ــذي يسمى الــربــة ،ولـيــس «ال ــات».
والربة هنا تعني الدار الضخمة« :الربة:
َ
الدار الضخمة .يقال :دار ربة :أي ضخمة.
ق ــال ح ـســان بــن ثــابــت :وف ــي كــل دار ربــة
خزرجية /وأوسية لي في ذراهــن والــد»
(الزبيدي ،تاج العروس) .ويؤكد «لسان
العرب» هذا في حديثه عن كعبة نجران:
ُ
«الربة :كعبة كانت بنجران ملذحج وبني
الـحــرث بــن كـعــب ،يعظمها الـنــاس .ودار
ربة :ضخمة» (ابن منظور ،لسان العرب).
وهكذا فكعبة نجران ،ال إلهة نجران ،هي
الـتــي كــانــت تــدعــى «ال ــرب ــة» .كما أن بيت
الــات ،أي معبده ،هو الــذي يدعى الربة.
الربة صفة للبيت ال صفة لإلله.
أم ــا روايـ ــة اب ــن شـبــه عــن ه ــدم ال ــرب ــة ،أي
بيت الالت ،فتقول« :فقام املغيرة ...فقال:
ّ
(أي
قبحكم الله يا معشر ثقيفِ ،إنما هي َ
الربة) لكاع حجارة ومدر ،فاقبلوا عافية
الـلــه واع ـب ــدوه ،ثــم ض ــرب ال ـبــاب فكسره
ثــم عــا على ســورهــا وعــا الــرجــال معه،

فما زالــوا يهدمونها حجرًا حجرًا حتى
َ
س ـ ّـووه ــا بـ ـ ـ ــاألرض» (اب ـ ــن ش ـب ــه ،تــاريــخ
املــدي ـنــة) .وف ــي ه ــذا الـخـبــر يـتــأكــد تمامًا
أن البيت هو الذي يدعى الربة ،ال اإللهة
املــزعــومــة بــاســم ال ــات .فــالــربــة «حـجــارة
وم ـ ـ ــدر» ،أي ب ـن ــاء .وم ــن غ ـيــر امل ـم ـكــن أن
يكون املقصود تمثال الالت هنا .ذلك أن
تـمـثــال ال ــات مشكل مــن صـخــرة واح ــدة
ل ـيــس فـيـهــا مـ ــدر ،أي ط ــن ،ف ــي ح ــن أن
«الربة» مبنية من حجر ومدر ،ولها باب
وســور ،أي إنها مبنى محدد .وعند ابن
إس ـحــق مــا يــؤكــد مــا نــذهــب إل ـيــه أيـضــا.
فهو يخبرنا أن أبرهة األشــرم اتجه في
البدء إلى الطائف قبل أن يذهب إلى مكة
لهدم الكعبة« :وأحــث السير واالنطالق،
ح ـت ــى إذا أش ـ ـ ــرف عـ ـل ــى وادي وج مــن
الطائف ،خرجت إليه ثقيف ،فقالوا :أيها
املـلــك ،إنـمــا نحن عبيدك ،وليست ربتنا
هذه بالتي تريد ،يعنون الالت ،صنمهم،
وليست بالتي تحج إليها العرب ،وإنما
ذلك بيت قريش ،الذي تجئ إليه العرب»
(ابن إسحق ،السيرة).
هنا يظهر ،وبوضوح كبير جدًا ،أن الربة
بـيــت ثـقـيــف .فـهــم ي ـقــولــون عــن معبدهم

«ربتنا» ،أي بيتنا وكعبتنا ،رغم أن ابن
إسـحــق يـقــول شــارحــا بشكل غير سليم
ف ــي رأيـ ـن ــا« :ي ـع ـن ــون ال ـ ــات ،صـنـمـهــم».
فهم يـقــولــون :ال تـهــدم ربتنا ،أي بيتنا،
فليس هو مقصدك ،وإنما مقصدك بيت
قريش ،أي ربــة قريش ،أي الكعبة .وهذا
يفسر الخبر الذي أوردنــاه ،والــذي يقول
إن ثقيف بنت ربتها مــن أجــل مضاهاة
الكعبة.

الرجل الذي دخل الصخرة
م ــن نــاح ـيــة ث ــان ـي ــة ،ال ـ ــرواي ـ ــات الـعــرب ـيــة
بغالبيتها الساحقة تقول لنا إن الــات
ً
كــان فــي األص ــل رج ــا يـلـ ّـت الـســويــق ،أي
يعجن خليط القمح والشعير ،ويبيعه
على صخرة ،فمات ودخل الصخرة بعد
موته ،كما رأينا في النص الذي أوردناه
أع ـ ـ ـ ــاه« :وق ـ ــال ـ ــوا :ب ــل ك ــان ــت ال ــات ف ــي
ً
األص ــل رج ــا مــن ثقيف .فلما م ــات ،قال
لهم عمرو بن لحي :لم يمت ،ولكن دخل
ف ــي ال ـص ـخ ــرة ،ث ــم أمـ ــر ب ـع ـبــادت ـهــا ،وأن
يبنوا بنيانًا يسمى الالت» (جواد علي،
املفصل).
وتبعًا لهذا التقليد املركزي لدينا رجل،

أي لــديـنــا كــائــن مــذكــر ،مــرتـبــط بصخرة
مـ ُحــددة ،وعـنــد مــوتــه دخــل فــي الصخرة
فق ّدست هذه الصخرة ُ
وعبدت .والسؤال:
كيف يمكن إللهة مؤنثة أن تتمثل برجل،
وك ـ ـيـ ــف ي ـم ـك ــن ل ـص ـخ ــرت ـه ــا أن ت ـح ــوي
ً
بداخلها رجال؟
ل ـك ــن ال ـ ــذي أدى إلـ ــى ت ـض ـل ـيــل ك ـث ـيــريــن،
وم ــن بـيـنـهــم الــدك ـتــور ج ــواد ع ـلــي ،إنـمــا
ال ــرب ــط ب ــن الـ ــات واإلل ـه ــة أل ـي ــات الـتــي
ذكــرهــا ه ـيــرودوتــس كـمـعـبــودة لـلـعــرب.
فـ ـق ــد أخـ ـب ــرن ــا الـ ــرجـ ــل فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه أن
العرب يعبدون إلهني اثنني ،ال يعبدون
ســواهـمــا :ديــونـيـســوس ،ال ــذي يسمونه
أوروتــالــت ،وأف ــروداي ــت ،التي يسمونها
«ألـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات» .وقـ ـ ــد درجـ ـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ــادة عـلــى
افـتــراض أن «أل ـيــات» هــي «ال ــات» .لكن
األكـثــر منطقية أن نفترض أن «ألـيــات»
ه ــي صـيـغــة م ــن ص ـيــغ «ل ـي ـل ـيــث» اإلل ـهــة
املعروفة في املنطقة ،واملــذكــورة كزوجة
آدم األولى في األدب العبري.

البيروني والالت
غير أن أهم نص عربي عن طبيعة الالت
جــاء نــا مــن الـبـيــرونــي فــي كـتــابــه «اآلث ــار

منحوتة
حجرية للالت
وجدت في
الطائف

الباقية مــن األمــم الخالية» ،وفــي سياق
حــديـثــة ع ــن دي ــان ــة الـصــابـئــة الـحــرانـيــة:
«وي ــذك ــرون (أي الـصــابـئــة الـحــرانـيــة) أن
الكعبة وأصنامها كانت لهم ،وعبدتها
كانوا من جملتهم ،وأن الالت كان باسم
ّ
زحل ،والعزى باسم الزهرة» (ص .)205
وما يمكن استخراجه من النص القصير
الحاسم هو ما يأتي:
ً
أوال :أن ال ــات إل ــه مــذكــر ،ولـيــس مؤنثًا
كما تزعم الغالبية الساحقة من دارسي
ديانة العرب قبل اإلسالم ،غربيني وغير
غربيني .فهو عند الصابئة نظير زحل
ومماهيه .وزحل إله مذكر عند الجميع،
وبــا جــدال .كما أن زحــل هــو «ساتيرن»
عـنــد الـيــونــان وال ــروم ــان .وســاتـيــرن هو
«ال ـســاطــرون» الشهير املـلــك األس ـطــوري
ف ــي مــديـنــة «ال ـح ـضــر» عـنــد ال ـع ــرب قبل
اإلسـ ــام .وه ــو إل ــه خ ـمــري ،مــا يـعـنــي أن
الــات خمري أيـضــا .وخمرية الــات لها
عالقة بعنب الطائف ونبيذها.
ّ
ث ــانـ ـي ــا :أن ال ـ ـعـ ــزى ع ـن ــد ال ـص ــاب ـئ ــة هــي
الــزهــرة .والــزهــرة إلـهــة مــؤنـثــة .وه ــذا ما
يتفق مع املصادر العربية التي تقدم لنا
العزى كإلهة ال شك في أنوثتها.
ثالثًا :وبما أن الالت مذكر الثالوث ،فإن
تـعـبـيــر «ب ـن ــات ال ـل ــه» ال ي ـحــدد الطبيعة
الجنسية لـهــذا الـثــالــوث اإلل ـهــي ،إذ ثمة
واحـ ــد م ــن ه ــذا ال ـث ــال ــوث ع ـلــى األقـ ــل من
طبيعة مــذكــرة هــو ال ــات .وهــذا يجبرنا
ع ـل ــى أن ن ـف ـهــم م ـص ـط ـلــح «بـ ـن ــات ال ـل ــه»
ب ـم ـع ـنــى م ـخ ـت ـلــف ع ــن امل ـع ـن ــى ال ـس ــائ ــد.
فكلمة «البنات» تعني التماثيل .وهناك
ح ــدي ــث ع ــن عــائ ـشــة أن ـه ــا ك ــان ــت «تـلـعــب
بــالـبـنــات» فــي طفولتها ،أي بالتماثيل
الصغار التي يلعب بها األطفال .كما أن
«البنات» أيضًا تعني :النجوم الصغار
بحسب الزبيدي في قاموسه .وبالتالي،
فـبـنــات ال ـلــه تـعـنــي أص ـنــامــه وتـمــاثـيـلــه،
أو نـجــومــه ،ذل ــك أن ه ــذا ال ـثــالــوث يمثل
نجومًا سماوية في نهاية األمر.
والـحــق أن هــذا يـتــواءم مــن جــدال الـقــرآن
ضــد الـصـفــة املــؤنـثــة لـلـثــالــوث« :أفــرأيـتــم
ال ــات وال ـع ــزى .وم ـنــاة الـثــالـثــة األخ ــرى.
أل ـكــم ال ــذك ــر ول ــه األن ـث ــى .تـلــك إذًا قسمة
ض ـيــزى .إن هــي إال أس ـمــاء سميتموها
أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان
إن يتبعون إال الظن وما تهوى األنفس»
(الـ ـنـ ـج ــم« .)23-19 :إن ه ــي إال أس ـم ــاء
سميتموها أنـتــم وآبــاؤكــم مــا أن ــزل الله
بها مــن سلطان» .هــذا هــو جوهر الفهم
القرآني لالسم (بنات الله) .فهذا مجرد
اس ــم وال يـعـكــس حـقـيـقــة ال ـثــالــوث ال ــذي
هو مالئكة الله« :وجعلوا املالئكة الذين
هــم عباد الرحمن إنــاثــا أشـهــدوا خلقهم
ستكتب شهادتهم ويسألون» (الزخرف:
.)19
ً
بناء عليه ،لم يحدثنا البيروني لألسف
عن الحد الثالث في الثالوث (مناة) .أما
أنا فقد اقترحت في كتابي السابق الذكر
أنه هو اآلخر إله مذكر.
عـلــى أي ح ــال ،فـقــد ك ــان ألي ــوب ال ـت ــوراة
ثـ ــاث بـ ـن ــات :األولـ ـ ــى ي ـم ـي ـمــة ،وال ـثــان ـيــة
قصيعة ،والثالثة قرن هفوك .وهناك من
يظن حقًا أن هاتيك البنات آنسات يطلنب
الـ ـ ــزواج .لـكــن الـحـقـيـقــة أن ـهــن ب ـنــات مثل
«ب ـنــات ال ـلــه» املـكـيــات ،أي إنـهــن كائنات
دينية.
كــذلــك كــان ألي ــوب أصــدقــاء ثــاثــة :أليفاز
ال ـت ـي ـم ــان ــي ،ب ـل ــدد الـ ـش ــوح ــي ،و صــوفــر
النعماني .وه ــؤالء األصــدقــاء هــم أيضًا
ث ــال ــوث م ـث ــل الـ ـث ــال ــوث املـ ـك ــي .ل ـك ــن ه ــذا
الـ ـث ــال ــوث ي ـت ـب ـ ّـدى ه ـن ــا ك ـث ــال ــوث م ــذك ــر.
ب ــذا ،فتذكير هــذه الـثــوالـيــث أو تأنيثها
لفظيًا ال يــدل على طبيعتها الجنسية.
فطبيعتها الجنسية هي أنها تتكون من
ذكرين وأنثى .الحدان الطرفيان ذكــران،
والحد األوسط مؤنث.
* شاعر فلسطيني

