
  
  

  هللا بت ديروز خدای امروز 
  
  
  

هللا يکی از بتهايی بود که در کنار  کعبه مکان مقدسی بود که پيش از اسالم بت های گوناگونی در آن نگهداری می شد.
حرم مکه همانند خانه ديگر خدايان مردم سامی، به صورت مکعب ساخته   بتهای ديگر که مدينه بودند پرستيده می شد.

کعبه لغتی عربی  به معنی چهار گوش است. بعضی می گويند لغت کعبه  و بود که به آن کعبه می گفتند.شده بود از اين ر
به معنی خانه است و از يک لغت حبشی که به معنی خانه دو طبقه است گرفته شده است اما به نظر نمی رسد که اين  

 هارگوش می باشد.تعبير درست باشد. و آنچه از ظاهر کلمه عربی پيداست کعبه به معنی چ
  

در بعضی از محافل باور بر اين بود که شکل چهار گوش  .بتها يا درون خود کعبه بودند يا در فضای باز بيرون کعبه
کعبه تقليدی از شکل چهار گوش چادر عربهاست. تاريخ ساخت کعبه به قرن دوم پس از مبالد برمی گردد. بنابراين بر 

در کتاب عهد  نان گفته شده است اين بنا نمی تواند توسط ابراهيم ساخته شده باشد.امخالف آنچه در قرآن و تفاسير مسل
عتيق هيچ اشاره ای به سفر رئيس خانواده به عربستان نشده است و از همه مهمتر هيچ سند تاريخی و باستانی در 

ت وجود داشته است در حدود قياگر ابراهيم در حق دست نيست که اين بنا پيش از قرن اول ميالدی وجود داشته باشد. 
اين داستان آشکارا توسط محمد ساخته شده است تا توسط آن بتواند نظر  پيش از ميالد ميزيسته است.  ١٨٠٠سال 

 يهوديان مکه را نسبت به خود جلب کند.
  

نوان ع بهعربهای  بيابانگرد ؛ پيش از اسالم سنگهای صاف و مکعب شکل را محترم می شمردند و آنگونه سنگها را 
محل زندگی خدا تکريم می کردند. مردم چادر نشين عرب که چادر آنها مکعبی شکل بود با خود می انديشيدند که خانه 

  خدا شبيه خانه خودشان  اما از جنس سنگ است. 
  

در ميان جاهايی که در عربستان مقدس شمرده می شد کعبه از همه مهمتر بود چون سنگ سياه را در خود جای داده 
 عربهای  پيش از اسالم معتقد بودند که اين سنگ توسط خدايان آسمانی برای عبادت به آنها داده شده است . .دوب

  
به احتمال زياد جنس اين سنگ از گدازه های آتشفشانی يا بازالت است. اما ماهيت واقعی آن به راحتی قابل شناسايی 

ين بنا کار گذاشته شده است ، آن را بسيار لمس کرده و از ا درنيست. چون زائران در طول ساليان سال  از زمانی که 
ممکن است يک شهاب سنگ باشد. اسالم سنت سنگ پرستی عرب پيش از اسالم را به   سر شوق و شعف  بوسيده اند.

  وسيله قرار دادن مراسم حج به عنوان پنجمين ستون دين ادامه داد. 
 

  سياه  را که در گوشه شرقی بنا هست تکريم کنند. گنهر ساله ميليونها مسلمان به مکه آمده تا  س
  

ميالدی متولد شد از مکه تحت عنوان   ١٣٠بطلميوس ستاره شناس و جغرافی دان بزرگ که در اسکندريه در سال 
  مکورابا نام برده است.

  
را در بين مردم   هباز آنچه در کتابهای تذکره نويسان اوليه اسالمی  آشکار است قصی يکی از اجداد محمد ، عبادت کع

خود رواج داد. او دو پسر به نامهای عبدالمناف(بنده مناف) و عبدالدار(بنده کعبه) داشت که آنها را به عنوان ناظر اين 
آيين بر گماشت. هر کدام از بتهايی که در کعبه نگه داشته می شد به قبيله ای خاص تعلق داشت.  مردم هر قبيله هر سال 

به طور سنتی اين مراسم در آخرين ماه از تقويم عربی که ذی  بيعت خود را با خدای خود تجديد کنند. يه مکه می آمدند تا
به معنی گردش در   HUGالحجه ناميده می شد برگزار می شد. به احتمال  زياد   لغت حج بر گرفته از واژه عبری 

حرم می آمدند به منظور ستايش کعبه   تاطراف، گرفته شده است. چادر نشينان اوليه عرب هر وقت که برای زيار
 اطراف کعبه می چرخيدند  به اين عمل طواف می گفتند.

  
مطابق سنت قديم اعراب ، يک ماه پيش از مراسم زيارت کعبه و يک ماه پس از آن ، مردم عربستان عداوت و دشمنی 

 ای مقدس نبايد خونی ريخته می شد.اهم در طول اين و دست از جنگ می کشيدند. نسبت به يکديگر را کنار می گذاشتند
علت تعطيل جنگ و خونريزی به اين دليل بود که می خواستند مکه را برای زائران که برای انجام مراسم می آمدند،  به  
محيطی امن تبديل کنند. در طول اين چند ماه اجازه دزدی يا درست کردن کمينگاه يا انتقام گيری خانوادگی به کسی داده 

 .شدنمی 



  
به اين دليل تمام مکه نيز به عنوان حرم مقدس شمرده می شد.   به محدوده کعبه به طور تحت الفظی حرم گفته می شد.

بعدها واژه حرم به زنان کاخ که بيش از يک نفر بودند اطالق شد. حرم به معنی جايگاه خصوصی است که هيچ خاطی 
 ارد.ص دتصاو تنها به زنان اخ حق ورود به آن مکان را ندارد

  
در ماه حج هر زائر همراه خود هدايای را برای تقديم به خدای خود می آورد و برای خشنودی خدای خود حيوانی را 

  برای او قربانی می کرد.
سپس در فاصله بين دو تپه ای که صفا و مروه ناميده   در هنگام اجرای مراسم ، مريدان ابتدا پيرامون کعبه می گشتند

 ا محل زندگی يک خدای مدينه و يک خدای نرينه بود، شروع به دويدن می کردند.باور آنهمی شد و به 
  

زائر در اين مراسم بايد از هتک حرمت  يکی ديگر از مراسمی که در اين فستيوال انجام می شد مراسم محرم شدن بود.
  دايان ممنوع بود.خزيرا انجام اين مراسم در حضور  کردن ، کفر گويی و آميزش جنسی خود داری کند

قبابيل گوناگون عرب در اين مراسم شرکت می کردند چون اين ماهها تنها زمانی بود که عرب دست از جنگ و ستيزه 
   .جويی بر می داشت و حمل سالح ممنوع بود

  
ماه ذی  ولهر ساله ميليونها مسلمان از سرتاسر دنيا در ط همه اين مراسم عهد جاهليت در اسالم امروزی ادامه يافت.

  الحجه به مکه آمده و مراسمی را  انجام می دهند که قرنها پيش از اسالم در عربستان رايج بوده است.
  

در اين مراسم لباس سفيد بلندی می پوشند و اطراف کعبه می گردند و سر حيوانات را می برند و از آميزش جنسی  
ن صفا و مروه ميدوند و به جايگاهی که بت پرستان قديم فکر يپرهيز می کنند و از گفتار اهانت آميز پرهيز می کنند و ب

  می کردند خانه شيطان است ، سنگ می زنند.
  

در حقيقت مراسمی که در حال حاضر پيروان محمد  هر ساله انجام می دهند با آنچه بت پرستان در سالها پيش از اسالم 
ه است. و گروه کافران به گروه مسلمانان تبديل شده اند. آنچه تنها نام آن تغيير پيدا کرد انجام ميدادند ، تفاوتی ندارد

  محمد انجام داد ، ادامه سنتهای اجداد خود بود که آنها را به قانونهای مقدس تبديل کرد و نام اسالم بر آنها گذاشت.
  

مراسم به مکه برود.   تنها فرق اين مراسم با مراسم گذشته ،  اين است که در گذشته هر کسی مجاز بود برای انجام اين
بی خدايان ، چند خدايان و يکتا پرستان همه در اين مراسم شرکت می کردند اما امروزه تنها مسلمانان مجازند به حرم 

  کعبه وارد شوند و هللا خدای خصوصی دنيای محمد خدای همه کالنها شد.
 

ارت به مکه می آمدند خدای ديگران را نيز زيپيش از اسالم هر قبيله ای خدای مخصوص خود را داشت. اما وقتی برای 
پرستش می کردند يا حد اقل به آن خدايانی که  معروف بودند احترام می گذاشتند.  در زمانی که قبيله ها در حالت صلح 
به سر می بردند ،آنهايی که "الت" را می پرستيدند  هللا خدای بزرگ را نيز ستايش می کردند. آنهايی که برای "عزی" 

ترام قائل بودند "منات" را نيز تکريم می کردند و ارتباط بين خدايان يک ارتباط دوستانه بود. اما در زمانيکه بين اح
  قبايل اختالف می افتاد هر قبيله فقط خدای خود را عبادت می کرد و به خدايان قبايل ديگر کاری نداشت.

  
خدايان نامگذاری کرد. وقتی که محمد شروع به تبليغ دين  مهمانطور که قبال" ذکر شد جد محمد فرزندان خود را با نا

خود کرد افراد قريش که از قبيله او بودند با او به مخالفت برخاستند زيرا او می خواست خدای خود ، هللا  را به همه  
را با  شخدايان ارجحيت دهد. وقتی او مخالفت شديد مردم قريش را ديد يک قدم عقب نشينی کرد و سعی کرد دشمنان

  پذيرش بتهای آنان در کنار بت بزرگ ،هللا ، آرام کند.
  

به اين دليل است که تذکره نويسان مسلمانان اوليه گفته اند که محمد بت های قبيله را مخصوصا" سه بت بزرگ الت و  
ديگر افراد قبيله  منات و عزی را که اعراب فکر می کردند دختران هللا هستند، تکريم کرد. اما وقتی که دشمنی بين او و

ادامه يافت، او نظرش را تغيير داد و  هللا را که خدای پدرش ، عبدهللا بود ، برتر از همه بتها شمرد. پس از آن او از هر  
فرصتی استفاده کرد تا هللا را بر بتهای ديگر برتری دهد. او مرتب می گفت که خدايی جز هللا وجود ندارد. يکی از آخرين 

  که توحيد ناميده می شود می گويد: سوره های قرآن
  بگو هللا يکی است. بی نياز از همه است نه زاده می شود و نه می زايد و مثل و مانندی ندارد.

  
نکته مهم در اين سوره اين است که بر اين حقيقت که هللا تنها خداست تاکيد می ورزد  و در ادامه می گويد که خدا دارای  

صورت آنهايی که معتقد بودند الت و منات عزی دختران هللا هستند ، خود را هم رديف  فرزندی نيست. در غير اين



مسلمانان می دانستند. از آنجايی که هيچ خدايی با هللا قابل مقايسه نيست. خدايان ديگر کافران نمی توانند در رديف هللا 
  بايستند.
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