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 !مفهوم اهللا در نزد اعراب بت پرست
 

اجداد اوليه ساکنان يمن در ادوار بسيار قديم، مانند بسياری از مردم در جا های ديگر، به وجود نيروئی مرموز 
 . و قدرتمند و مبهم معتقد بوده و نسبت به آن مخلوطی از احترام توام با ترس و وحشت احساس می نموده اند

 
که در نقاط ديگر جهان آن روز هم هر چيز مرموزی را که نا شناخته مانده بود و نيروی نه تنها در عربستان بل

 . می ناميدند" الـه"قدرتمندی بود را 
 

در زبان عبری تا اندازه ای ميتوان به » ايل ال«در زبان عربی و " اله"با توجه به اشتراک ريشه ای واژه 
 . و قوم پی بردقدمت اين واژه  اشتراک نژاد و اعتقادات اين د

 
به تدريج که اهالی يمن به پرستش خورشيد و ستارگان و ماه روی آوردند در عالم خيال اين نيروی مرموز را 

 . را به آن موجودات درخشان اطالق کردند" اله"دروجود آنها يافتند و نام 
 
فرض کرده و با ) زن(و خورشيد وبعضی از ستارگان را مونث ) مرد(کم ماه و اکثر ستارگان را مذکر  کم

 . ناميده اند" الهه"خورشيد و اين قبيل ستارگان را » الـــــه«تانيث در آخر " های"افزودن 
 

بطوری که ميدانيم اهالی يمن خود را از نسل يعقوب ابن قحطان ميدانستند و سبا که او را نوه يعرب و اولين 
ه نوکری خدای خود يعنی خورشيد افتخار ميکرده پادشاه يمن ميدانند لقب عبد شمس برخود نهاده بوده و ب

 . است
 

در بين قبايل يمنی حتا پيش از مهاجرت به داخل و شمال عربستان اسامی عبداله وجود داشته که به احتمال 
 .  اهللا– اله تلفظ ميشده است نه عبد –قوی بصورت عبد 

 
 . نوه نصر،  عبداله  نام داشته است. سته انددر شجره نامه قبيله جدره که نصربن ازد را جد اعالی خود ميدان

 
بعد از مهاجرت بسياری از قبايل يمنی به داخل عربستان که به بت پرستی روی آورده اند باز هم طبق روش 

را اطالق کرده اند واگر بتی را مونث فرض کرده ويا " اله" بت ها نام قديمی  از معمول و گذشته به هر يک
 . ه شده بوده است آن را الهه ناميده انداينکه به شکل زن ساخت

 
به صورت اسم برای بت های مذکر و مونث به هر شکل و صورت در »  الهه«و » اله«بعبارت ديگر واژه 

 . آمده است
 

يوانات و اشياء ــضی از حـــاما بت های بزرگ و کوچک که اشکال مختلفی داشته اند مثال شبيه انسان يا بع
وثن  يا صنم به ترتيب ) طال؛ نقره؛ يا فلز ديگر(نکه جنسشان سنگ يا چيز ديگری بوده بوده اند بر حسب اي

 می »نصب«و هرگاه بی شکل مثال پاره سنگ های نا مشخص و بی شکلی بوده اند آنها را . ناميده می شدند
 ناميده اند 

 
ی از آنها همواره برای هرفرد که پيش از اسالم در سرتاسر عربستان وجود داشته معدود" اله"از ميان هزاران 

 . الهه محسوب می شده است-بت پرست به جای اله   
 

بطوری که نوشته اند بت های موجود در خانه کعبه اکثرا اصنام بوده اند يعنی به اشکال مشخص مخصوصا 
 .  استانسان و از چيز هائی غير از سنگ وحتا طال ساخته شده بوده که تعدادی از آنها ارزش زيادی داشته

 
اما اگر فرض کنيم که فقط يکی از آنها را سنگ بسطار بی ارزشی تشکيل ميداده و به يک قبيله فقير و دور 
افتاده عربستان تعلق داشته است، افراد آن قبيله تمام بت های زيبا و گرانبهای خانه کعبه را اله ناميده و با 
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 متعلق مربوط به خود آنرا از ديگر بت ها مشخص و » اله« دراول همان  »ال«افزودن الف و الم تعريف يعنی 
 . اند می ناميده" الـله" اله يا –متمايز ساخته و فقط آن را ال 

 
 بوجود »اله« و »ال« ء در آن دوران نام عبد اهللا در ميان بت پرستان رواج داشته که اهللا در آن نام از دو جز

) بت(نوکر خدا «:  ز اين نام در پارسی ارائه دهيم بايد بگوئيمآمده بوده است و اگر بخواهيم ترجمه دقيق تری ا
 ! »خود ما

 
ضمنابايد درخاطر داشت که مردم بت پرست آنزمان از اينکه بت های مورد پرستش خود آنان مخلوق دست 
 خودشان می باشد، به خوبی آگاه بوده ولی قصد داشته اند که از طريق آنها، آن نيروی نا شناخته، مرموز و

 . قدرتمندی را که به عقيده آنان در ماوراء طبيعت وجود داشته است به حمايت از خود وادار سازند
 

هم اکنون در سراسر ايران ده ها هزار زيارتگاه مسجد، امامزاده و سقا خانه وجود دارد و ما هرروز به چشم 
 . می طلبند" رادـُم"خود می بينيم که مردم نادان در و پنجره آنها را می بوسند و از آنها 

 
ار، يا صنعتگری که ديوار يا درويا ضريح يکی از اين مکان ها را با دست خود ساخته است خودش ـّا، نجـّحتا بن

 . به بوسيدن مصنوع خود می پردازد و آن را زيارت می کنند
 

غافل از !! کنندکف دست های خود را به آن می مالند و بعد به صورت خود می کشند تا صورت خود را متبرک 
سری يا ميکربی که در دست اينکه با اينکار بزرگترين صدمه را به پوست و جان خود می زنند و بيماری های ُم

چون در .  می مالند خود و فرزندان دلبندشانهای ديگران بوده را به بهترين جای بدنشان يعنی چشم و صورت
های اسالمی می گردد لذا هنوز هيچ يک از آنان اين کار اينکار های مردم نادان پول فراوانی نصيب پارازيت 

 و می بينيم که مردم پس از بازگشت از زيارت به . ! های بسيار احمقانه و غير بهداشتی را منع نکرده است
 .بيماری های غريبی مبتال می شوند

 
ی آويزان شده در حال يک لحظه از خودتان پرسش کنيد چرا آهنگری که خودش با دست های خودش زنجير ها

جلوی در های ورودی را ساخته است آنها را می بوسد و بر صورت خود می کشد ويا چرا زنان و مردان نادان 
فراوانی بر آنها دخيل می بندند و از آنها مراد می طلبند و اينکار آنان چقدر تفاوت با کار بت پرستان دارد که 

ده اند و می بوسيدند؟ امروز چه فرقی است ميان آن بت بت های مصنوع دست خود و ديگران را می پرستي
پرستان و اين زيارت کننده های متعصب که با هزينه های فراوان به بوسيدن درو وضريح مکانی می روند که 
معلوم نيست در آنجا امام حسين يا امام علی دفن شده است يا نه؟ اگر هم دفن باشد هزار سال پيش پوسيده و از 

 . !!ستبين رفته ا
 

در هر حال منظور اين است که بت پرستی آن مردم بت پرست در آن زمان عينا مانند اين نادانان بوده و 
همانطور که اينان در هنگام بوسيدن درو پنجره ويا ديوار کثيف زيارتگاه ها در درون خود ارتباطی بين خود و 

يا خدا احساس می کنند، بت پرستان آن زمان ) دتازه اگر واقعا دفن شده باش(آن شخص مدفون در آن زيارتگاه 
احساس " اله"نيز از بوسيدن بت ها عينا همان ارتباط را با آن نيروی مرموز و نا شناخته فوق طبيعت يعنی 

 . می نموده است
 

با اين ترتيب درک اين مطلب تعجب آور نخواهد بود که گاهی اعراب بت پرست مجموع بت های مربوط يا 
نهايتا به همان نيروی نا » اهللا«می ناميده اند و قسم ) اهللا(ود وطايفه يا قبله خود را نيز الـله متعلق به خ

 .مشخص و قدرتمند و مرموز ميرسيده اند
 

" بسمک اللهم«بطوريکه ميدانيم، پيش از استقرار اسالم، بت پرستان مکه نوشته های خود را با عبارت 
بوده است که البته هرکس از بيان " به نام تو از خدای مورد نظرمن"ی شروع می کرده اند که تقريبا به معنا

آن بت يا بت های مشخص و مورد نظر خود را در خاطر داشته است و ملسما منظور هيج يک از آنان خدای 
 . محمد نبود ه است
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حمد و حتا خود اعتقاد مسلمانان سنی که اکثريت مسلمانان جهان را تشکيل می دهند بر اين است که اجداد م
 اما پيشوايان اقليت . محمد هم تا زمان اعالم بعثت مانند اکثريت قريب به اتفاق مردم مکه بت پرست بوده است

شيعه از قبيل مال محمد باقر مجلسی و شيخ طبرسی که وقاحت وصف ناشدنی وجه مشترک همه ماليان ديگر 
 . سرتاسر آن جاری استجرئت ابراز جعل حديث ها را بخود می دهند که دروغ از 

 
مد يعنی الياس بت حبطوريکه در نمودار زير که شامل جد پانزدهم و هجدهم محمد است پيداست که جد بزرگ  م

 پرست بوده 
 

 مضر
 
 
 الياس
 
 
 

          مدرکه              قمعه         
 
 

    خزيمه                     لحی          
 
 

 )به شمای زير توجه کنيد (عمرو                           چهارده فاصله                                 
 
 

 محمد     
 

همانطور که در اين شجره نامه می بينيد محمد هرگز از جد بزرگش به ابراهيم يا اسماعيل و نوح مربوط نمی 
ر عربستان نبوده واز اجداد يمنی ها نبوده  و انجيل دتشودوهرگز نوح و ابراهيم بر اساس داستان های تورا

 .اند
 

طبق سوابق تاريخی که در دست است خزيمه بن مدرکه جد پانزدهم محمد نه تنها موجبات بوجود آمدن بت 
يعنی آنرا . را فراهم کرده است بلکه خود آنرا نصب کرده است و نام خود را هم برآن نهاده بوده است» هبل«
عالوه برآن او تنها کسی بوده است که مراسم لمس و بوسيدن و نحوه پرداخت . اندميگفته » هبل الخزيمه«

کشتن قربانی برای اين بت . حق الزياره و اجناس غير نقدی را جزو مقررات زيارت اين بت قرار داده است
 . نيست از مراسم ديگر زيارت بت بوده است

 
د بوده است و به نسل ابراهيم و نوح می رسد  و فردی موحساگر محمد مدعی است که اجداد او خدا شنا

 . برخالف داده های تاريخی ميباشد
 

همزمان می زيسته اند چون فاصله آنها به » عمرو بن لحی«و » هکنان«ای اسالمی آمده است که هدر تاريخ 
ب فرزند کنانه اولين کسی است که در ميان اعرا. می رسيده بنابراين هردو عمو زاده می بوده اند» الياس«

ميدانيم که منات نام اولين بت غير وارداتی بوده و آنرا در محل ساخته بودند . نام می گذارد» عبد منات«خودرا 
 . آن بت را می دهد) بنده(معنی غالم » عبد منات«
 

 . نام داشته است» محمد بن عبداهللا«بنابراين جد ديگر محمد هم بت پرست بوده و حتا خود محمد 
 

 بين قبايل بت پرست مرسوم بوده که هرگاه فردی در می گذشت و دارای چند زن بود فرزند بزرگتر در عربستان
ولی بطوريکه ميدانيم در تمام اديان . دواج کندزا) غير از مادر خودش(آن مرد می توانست با زن جوان پدرش 
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زنای محسنه و در اسالم حد و در حکم زنای با محارم محسوب می شود يعنی عملی بدتر از دالهی ازدواج اين 
 . شرعی آن مرگ تعيين شده است

 
پس از اسالم اين رسم مردود و تمام ازدواج هائی که پيش از آن بوده و فرزندی از آن با تعجب می بينيم که 

 .ه استحاصل شده بود مشروع تلقی شدندو پيشوای مسلمانان اين عمل را نادانی بت پرستان قلمداد کرد
 

 زانی، زنش زانيه و فرزندش ش از موحدين با آگاهی تعمدا به چنين ناپسندی دست زده باشد خودحال اگر فردی
 !ولدالزنا محسوب خواهد شد

 
 »اسد«درحاليکه ميدانيم خزيمه که قبال ذکر او رفت زن جوانی داشت و از او صاحب دو فرزند پسر به اسامی 

 .  شده بود»هون«و 
 

زن پدر جوان خود ازدواج » بره«سر بزرگ او که از زن ديگری بود با  پ»کنانه« ،»خزيمه«بعد از مرگ 
 » نضر«نموده و صاحب فرزندی شده است بنام 

 
 »کنانه« که برادران »هون« و »اسد« می باشند و دو پسر ديگر »محمد«کنانه و نضر بعد از خزيمه از اجداد 

 . وب ميشده اند بوده اند از سوی مادر برادران نضر نيز محس»نضر«و عمو های 
 

را چطور تعبير » محمد«اين قبيل ازدواج های انجام شده در تيره خانوادگی حال بايد از پيشوايان دين پرسيد 
 !مشروع يا نا مشروع؟؟. می کنند

 
پدر خودش را گرفته است و همين ميتواند دليلی بر موحد نبودن  در همين واقعه تاريخی می بينيم که کنانه زن

 . ی گرددتلق" کنانه"
 

بوده ولی اين فکر را نمی کنند که نمی " بره"درحاليکه اسالميون فوری اذعان می کنند که زن ديگری بنام 
د؛ ن باشناميده شده» مره«پدری مشترک داشته و " بره"توانست هر دو زن دارای پدر يکسان  يعنی هردو 

هم " اد" هردو اين دو  پدر باشند و نامبوده» اد«دارای پدری مشترک و آنهم با نام » مره«ودرضمن هردو 
 .بوده باشد» طايفه«
 

قصی بن کالب که اولين رئيس بتکده کعبه از قبيله قريش بحساب می آيد از دختر حليل بن حبشه که آخرين 
رئيس آن بتکده از قبيله خزاعه بود، دارای چهار پسر شد به اسامی عبد مناف، عبدالعزی، عبدالدار و عبد 

دو پسر را به خدای خود، ديگری را به خانه خود و ديگری را به خودم نام ": د که قصی گفتگوين. قصی
آب دادن و سروری را به عبد مناف و دارالتدوه را :  قصی مناصب را در ميان فرزندان خود تقسيم کرد".نهادم

 . ه عبد قصی واگذاشترا به عبدالعزی و دو کنار وادی را ب) بت پرستان(به عبدالدار و پذيرائی مسافران 
 

 نام بتی نيز »منتهی االرب«همان خانه کعبه است که در لغت نامه دهخدا هم به نقل از » الدار«منظور از 
 . ته شده استسدان
 

نامگذاری » عزی«و » مناف«آيا می توان باور کرد که قصی بن کالب که فرزندان خود را بنام دو بت کعبه 
عبد مناف نيز . عبد مناف از اجداد محمد می باشدان درگاه احديت بوده باشد؟ کرده است خدا پرست و از مقرب

همانند پدرش چهار فرزند داشته است بنام های، عبدالشمس، هاشم، مطلب، و نوفل که البته در اينجا منظور از 
م داشته هاشم نخست عمرو نا« . شمس خورشيد نبوده بلکه يکی از بت های آن دوران اين نام را داشته است

 .»شکستی او را هاشم نام کردند و هاشم به معنی کاسر باشد) کاسه های بزرگ(و چون ثريد بسيار در جفنها 
 .اگر خاندان محمد را از شجره نامه پيشين ادامه دهيم به تصوير زير خواهيم رسيد

 
 
  

 



... مفهوم اهللا   

  برگ 5 از ٥برگ 

 خزيمه
 
 
 

 هون   اسد               کنانه  
 

          
 )فرزندی که از ازدواج کنانه با همسر جوان خزيمه بدنيا آمده(ضر      ن         

 
 

 )بت پرست( مالک   
 

 کالب  
 

 )اولين رئيس بتکده کعبه از قبيله قريش (قصی   
 
 
 
 

 عب قصی   عبدالدار  عبدالعزی  عبد مناف          
 

 
 

 
  عبدالشمس        هاشم        مطلب        نوفل

 
 ) فرزند داشته١٣ يا ١٢، ١٠به روايتی (          عبدالمطلب   

 
 

  
  عبد الکعبه       عبد العزی  عبداهللا           عبد مناف

 
 محمد            علی 

 
 

 از غالم يک بت هردو انشان غالم وربنابراين مشاهده می شود که از تصادف روزگار هم محمد و هم علی پد
بعد از اسالم نيست و پدر محمد " اهللا"در اينجا به معنی " اهللا"در اينجا توجه دارند که . بوده اند بت های کعبه

 . بعنوان خدای واحد ندارد" اهللا" و اين نام ارتباطی با  بوده است»اهللا«" بت مشهور"غالم 
 
 
 ک-ح

  نادر کوشانگارش شميم الرشديه به کوشش" شرح حال و زندگانی محمد"اقتباس و نقل از کتاب 
 

 ... به معنی پذيرش شکست و زبونی پس از حمله اعراب است) شمسیهجری (استفاده از تاريخ 
 Tir  2546  Monday, 16-Jul-07  25  =     ******          ٢٠٠٧   جــوالی١٦  =  ٢٥٤٦  تيـــر   ٢۵    يدمه ش

 To Medina 539 years BC, 1160 years prior to the deceptive    .ل پيش از فرار خفت انگيز از مکه به مدينهسا ١١٦٠ سال پيش از ميالد  ٥٣٩
escape from Mecca 

 Pure Iranian calendar         تاريخ ايرانی
 until such time that every Iranian uses it      ..را جايگزين تاريخ ننگين عرب بکند


