
   – ٢٠٠٨مورخ جون  –اقتباس از حافظ نامهء شماره ششم 

  نوشته: مهدی شمشيری 

    

  افسانهء زنده به گور کردن نوزادان دختر در عربستان  

      

    پيشگفتار

  

مورخان، مبلغان، و مفسران دروغ پرداز و افسانه ساز اسالمی، همواره اين داستان نادرست و 
و شرح داده اند تا اين تصور غلط و خالف واقع در ذهن خواننده يا بی اساس را، تعمداً، به نحوی نوشته 

شنونده ايجاد شود که، مردم عربستان، از صدها يا دهها سال پيش از اسالم، آنچنان از داشتن دختر ننگ 
  داشته اند که هرگاه زنی فرزند دختر به دنيا می آورده، آن نوزاد را بالفاصله به گور ميکرده اند!   

عامی و نادان (و متأسفانه بسياری افراد ظاهراً فهميده و دانا!) نيز اين افسانهء دروغی را مردم   
باور کرده اند و فقط معدودی به اين فکر افتاده اند که اگر اين داستان حقيقت داشت، چگونه آن همه زن 

  در زمان بعثت حضرت محمد در عربستان وجود داشته است؟ 

ربستان، در دوران به اصطالح جاهلّيت، افتخار به ايل و عشيره و يکی از خصوصّيات ساکنان ع
اسامی تعدادی از اجداد خود، از پدر بزرگ به باال، و نيز  ،نيز به اجداد خود بوده و هر فرد از بچگی

  به ياد داشته است.، همواره با يادآوری مکرر، کارهای برجسته و قابل ذکر هر يک را 

آدم، هم اکنون در همه جا موجود حضرت جره نامهء حضرت محمد تا بطوری که ميدانيم، ش      
ولی، حد اقل تا سيزده يا چهاردهمين پُشت، مورد تأئيد اسالم شناسان  ،ميباشد که، اگرچه نه تمام آن

خارجی نيز قرار دارد و اسامی اکثر افرادی که در اين پُشتها با حضرت محمد مشترک بوده اند و بسياری 
  .استوجود مگان قريش، با مختصر شرح حالی از آنان، در تاريخ ديگر از بزر

اسامی و مختصر شرحی از زندگی بسياری از بزرگان ساير قبايل عربستان در زمان حضرت   
محمد، و پيش از آن، و نيز شرح جنگهای قبيله ای که در آنجا رخ داده است همگی در تاريخهای اسالمی 

مستدل و منطقی نميتوانيم پيدا نمائيم که در يکی از قبايل عربستان ما حتی يک مورد ثبت شده است و 
  دختری زنده به گور شده باشد.

با اين ترتيب اين سئوال پيش می آيد که افسانهء زنده به گور کردن دختران از کجا پيدا شده   
  است؟   در متن زير به اين پرسش بجا پاسخ مستدل داده خواهد شد: 

    

 

  ن افسانه پيدا شدداستان 
در آغاز از تمام خوانندگان گرامی، که دسترسی به اينترنت دارند و نيز دارای برنامهء زبان   

فارسی هستند، درخواست مينمايند که در محل آدرس ياب يکی از برنامه ها، مثالً گوگل، يا ياهو، نام 
  " را، به فارسی، تايپ نموده و کليد جستجو را کليک نمايند.قيس بن عاصم"
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درپاسخ شما دهها مطلب مختلف و گاه متضاد راجع به "قيس بن عاصم" بر صفحهء مانيتور   
ظاهر خواهد شد، که اکثراً در ارتباط با "زنده به گور کردن دختران" و تأييد وجود اين رسم شوم در 

نيز  عربستان ميباشد ولی شما ضمن مرور آن مطالب مختلف متوجه خواهيد شد که آغاز کنندهء اين رسم
همين شخص بوده، که در خدمت حضرت محمد به نبوت آن حضرت ايمان آورده و ضمناً در مورد زنده به 

  گور کردن هفت، يا نُه، يا دوازده، و يا سيزده دختر خود نيز اعتراف کرده است.

آنوقت شما از همين مطالب تأييدآميز "در مورد زنده به گور کردن دختران" به دروغ بودن آن   
ان پی خواهيد برد زيرا اين فکر در شما به وجود خواهد آمد که اگر اين رسم شوم، برای اولين بار، داست

در دوران زندگی حضرت محمد، و توسط مردی معاصر با او، آغاز شده بوده است، پس نميتواند 
  ه اند!   پيش از اسالم در عربستان زندگی ميکرداز قرنها کوچکترين ارتباط با مردمی داشته باشد که 

در هر حال، چون تمام ماجراهائی که به پيدا شدن افسانهء زنده به گور کردن دختران منجر شده،    
يافته است، لذا بهتر آن ديده شد  ادامهدر دوران زندگی حضرت محمد آغاز شده و در ارتباط با آن حضرت 
    يم:  که آن ماجراها را در مسير زمان و همراه با زندگی ايشان تعقيب نمائ

      

  تولد حضرت محمد

در اين سال که زمان پادشاهی انوشيروان دادگر بوده، گويا  -سال پيش از هجرت) ۵٢ميالدی ( ۵٧٠
  حضرت محمد متولد شده است.

  

  انتصاب ُمنذر بن نعمان به پادشاهی حيره

ن بن ُمنذر در اين تاريخ (که حضرت محمد ده ساله بوده) نعما -سال پيش از هجرت) ۴٢ميالدی ( ۵٨٠
  از سوی هرمز پسر انوشيروان به پادشاهی و يا در حقيققت به حکمرانی "حيره" منصوب شده است.

    

  آغاز جنگ چهارم فُجار

ساله بوده) جنگ  ٢٠احتماالً در اين تاريخ (که حضرت محمد  -سال پيش از هجرت) ٣٢ميالدی ( ۵٩٠
وط بوده و حضرت محمد نيز در آن شرکت داشته)  چهار سالهء چهارم فُجار ( که به نُعمان بن ُمنذر مرب

  آغاز شده است.

) ١٨١صفحه  - ١تأليف  جعفر سبحانى ( جلد  –كتاب فروغ ابديت جنگهاى ُفُ◌جار در در مورد 
  چنين نوشته شده است:

برد،و ادامه اين وضع زندگى آنان را مختل " . . .عرب جاهلى،تمام سال را با جنگ و غارت بسر مى
ز اين جهت، فقط در ظرف سال، در چهار ماه (رجب، ذى القعده، ذى الحجه، محرم)جنگ ساخت.امى

    كردند، تا در اين مدت بازارهاى تجارتى خود را باز كنند، و به كار و كسب بپردازند.را تحريم مى

روى اين تصميم، در طول اين چهار ماه، بازارهاى "ُعُ◌كاظ"، "مجنة"، "ذى المجاز"، شاهد 
ت شگفت انگيزى بود، و دوست و دشمن، كنار يكديگر به داد و ستد و ابراز تفاخر اجتماعا

خواندند. خطيبان هاى خود را در ميان آن محافل مىپرداختند. سرايندگان بزرگ عرب،سرودهمى
نمودند. يهوديان و مسيحيان و بت پرستان، با كمال اطمينان از گزند دشمن، معروف، سخنرانى مى

  داشتند. ا به جهان عرب عرضه مىعقائد خود ر
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ولى در طول تاريخ عرب،چهار بار اين سد شكسته شد و بعضى از قبائل عرب،به جان يكديگر 
جار" نهادند. اينك به فُ  افتادند، و چون اين جنگها در ماههاى حرام اتفاق افتاد، نام آنها را "جنگ

  كنيم: طور اجمال به آنها اشاره مى

  فجار دوم: . . .          فجار سوم: . . .              فجار نخست: . . . 

فُجار چهارم: همان جنگى است كه پيامبر در آن شخصا شركت نمود.سن او را در موقع 
گويند: پانزده يا چهارده سال داشت، برخى اى مىاند، عدهبروز جنگ، به طور مختلف نقل كرده

جنگ چهار سال طول كشيد از اين جهت ممكن است  سال داشت، ولى چون ايناند كه: بيستنوشته
     تقريبا تمام نقلها صحيح باشد.

اى التجاره -داد، و مالنويسند كه:نعمان بن ُمنذر،هر سال كاروانى ترتيب مىريشه نزاع را چنين مى
ند. براى او بخرند و بياور هاى زربفتفرستاد، تا در مقابل آن پوست و ريسمان و پارچهبه ُعكاظ مى

 "، حفاظت و حمايت كاروان را به عهده گرفت،ولى"، به نام "عروة الرجالمردى از قبيله "هوازن
ُمنذر" "نُعمان بن  كنانى" ،از پيش افتادن مرد هوازنى سخت عصبانى شد، پيش"براض بن قيس 

كشيد. رفت و اعتراض نمود.ولى اعتراض او ثمر نبخشيد، آتش خشم و حسد در درون او شعله مى
"بنى  " را از پاى در آورد و سرانجام در سرزمينپيوسته مترصد بود كه در اثناء راه "عروة الرجال

  خود را با خون مرد "هوازنى" آلوده ساخت. ُمره" او را كشت، و دست

" و "كنانه" با هم متحد بودند، و اين جريان موقعى اتفاق افتاد كه قبائل آن روزها قبايل "قريش
ر بازار عكاظ  سرگرم داد و ستد بودند. مردى قبيله "قريش" را از جريان آگاه ساخت، از اين عرب د

جهت قبيله "قريش" و "كنانه" پيش از آنكه قبيله "هوازن" از جريان آگاه كردند، دست و پاى خود 
 را جمع كرده رو به حرم (چهار فرسخ از چهار طرف مكه را حرم گويند و جنگ در آن نقطه ميان

عرب ممنوع بود ) آوردند. ولى طائفه "هوازن"، فورا آنان را تعقيب كردند و پيش از آنكه به حرم 
برسند، جنگ ميان دو گروه درگير شد. سرانجام، تاريكى هوا سبب شد كه دست از جنگ بردارند، و 

من ايمن اين خود فرصتى بود كه "قريش" و "كنانه" راه حرم را در تاريكى پيش گيرند و از خطر دش
آمدند و جنگ شوند. از آن روز به بعد، گاه و بيگاه "قريش" و متحدين آنها از حرم بيرون مى

 -بطورى كه قبال گفته شد  -كردند.در بعضى از روزها، رسول خدا همراه عموهاى خود در جنگ مى
 انكرد. اين وضع چهار سال ادامه داشت، باالخره جنگ با پرداختن خونبهاى كشتگشركت مى

  "   " كه بيش از قريش كشته داده بودند،خاتمه پذيرفت."هوازن

 

  آغاز افسانهء زنده به گور کردن دختران 
پس از جنگ چهارم فجار، و در  – سال پيش از هجرت) ٢٢تا  ٣٢ميالدی ( ۶٠٠تا  ۵٩٠بين سالهای 

اده، که در کتاب "تاريخ فاصلهء اين سالها، داستان اصلی مربوط به زنده به گور کردن دختران اتفاق افت
  به شرح زير درج شده است:  -٩١٩تمدن اسالم"، تأليف جرجی زيدان، صفحه 

" . . . ميگويند اين قبيله[بنی تميم] بر نُعمان پادشاه حيره باج و  – زنده به گور کردن دختران
يد و خراج (جزيه) ميداد و چندی از پرداخت جزيه امتناع کرد و نعمان بر سر آنان لشکر کش

فرزندان آنها را اسير گرفت و اين عمل بر قبيلهء بنی تميم گران آمد. لذا کسانی نزد نعمان 
فرستاده، اموال و اوالد خود را خواستند. نعمان خواهش آنان را نپذيرفت و آنها گفتند: پس زنان 

کدام خواستند ما را پس بده. نعمان گفت: دختران شما شوهر کرده اند من آنها را ُمخّير ميکنم هر 
پيش شوهرشان بمانند و هر کدام نخواستند شوهر خود را رها کرده پيش پدرها برگردند و همهء 
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دخترهای بنی تميم نزد پدرها برگشتند. فقط دختر شخصی به نام قيس بن عاصم، شوهر خود، 
اگر  داز آن به بع عمرو بن مشرج را رها نکرد و قيس از رفتار دختر خشمگين شده، نذر کرد که

  دختری پيدا کرد او را بکشد . . . "

بطوری که خوانندگان گرامی مالحظه ميفرمايند آغاز داستان "زنده به گور کردن دختران"، در دوران 
  اتفاق افتاده است. تا سی سالگی او در فاصلهء بيست سالگیو محمد زندگی حضرت 

  

  بعثت حضرت محمد

  نموده است. بعثتحضرت محمد اعالم سال ين در ا – سال پيش از هجرت) ١٢ميالدی ( ۶١٠

         

  هجرت به مدينه

         هجرت مسلمانان، از مکه به مدينه، اتفاق افتاده  ،در اين سال – ميالدی (سال اول هجرت) ۶٢٢ 
  است.  

  

  مسلمان شدن قيس بن عاصم و آغاز افسانه
ُود" نام گرفته است، نمايندگان قبائل عرب در اين سال که "سال ُوف – سال بعد از هجرت) ٩ميالدی ( ۶٣١

گروه گروه به مدينه می آمده و اظهار مسلمانی ميکرده اند. ظاهراً اولين آنها، قبيلهء بنی تميم بوده، که 
قيس بن عاصم (يعنی همان کسی که برای زنده به گور کردن دختران آينده اش سوگند خورده بود) نيز در 

داشته است. ما شرح آن را از کتاب تاريخ پيامبر اسالم ( تأليف دکتر محمد قرار  بين نمايندگان آن قبيله
  ) نقل مينمائيم:۶١٢صفحه  –چاپ چهارم  –از انتشارات دانشگاه تهران  –ابراهيم آيتی 

) در ميان ُسقيا و سرزمين بنی تميم مسکن بنی تميم" در محرم سال نهم، طايفهء بنی العنبر (
مأمور جمع آوری صدقات خزاعه شمشير کشيدند و از جمع آوری زکاتها داشتند. و به روی 

 –صلی هللا عليه و آله  - جلوگيری کردند و فرستادهء رسول خدا به مدينه گريخت. رسول خدا
ُعَيْيَنة بن ِحصن فرازی تميمی را در محرم سال نهم، بر سر آنان فرستاد و پنجاه سوار از غير 

يازده مرد، يازده زن، و سی  خت. و ُعَيْيَنة، به نقل صاحب طبقات:مهاجر و انصار همراه وی سا
  .کودک از آنان اسير گرفت و به مدينه آورد

آنان را در خانهء َرْمَله دختر حارث جای دادند. تا  –صلی هللا عليه و آله  -به دستور رسول خدا
قَْيس بن  قان بن بدر، وآنکه عده ای از بزرگان بنی تميم، از جمله: ُعطارد بن حاجب،  و ِزبرِ 

، و اقرع بن حابس، و قَْيس بن حاِرث، و نَُعْيم بن َسعد، و َعمرو بن اهتَم، و رباح بن حاِرث عاِصم
بن ُمجاِشع، در پی اسيران رسيدند و شيون اسيران آنان را بر آن داشت که با شتابزدگی بر در 

  ما بيا.خانهء رسول خدا ايستادند و فرياد کردند: ای محمد! پيش 

رسول خدا از خانه بيرون آمد و بالل اذان نماز گفت. وچون نماز ظهر خوانده شد، رسول خدا در 
صحن مسجد نشست و ُعطارد بن حاجب از طرف فرستادگان بنی تميم سخن گفت و ثابت بن َقْيس 

از بن َشّماس به دستور رسول خدا وی را پاسخ داد و سپس رسول خدا اسيرانشان را [البته پس 
مسلمان شدن آنان و دريافت فديه در مورد تعدادی از اسيران ] به آنان باز داد. [آيات زير] در 

  بارهء همينان نزول يافت:

  اِنَّ اَلّذيَن يُنادُو َنَ◌َک ِمْن َوراِء اْلُحُجراِت اَْکثَُرُهْم الَيْعَلُمون. "
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، اکثرشان عقل ندارند. سوره [ترجمه: به درستی، آنان که تو را از بيرون حجره ها صدا ميزنند
   ]۴الحجرات آيه 

                                      ^^^^^^^^^^^^^^^^^  

در همين جلسه، ضمن گفتگوئی که بين فرستادگان بنی تميم و حضرت محمد، به عمل آمده است،   
آن حضرت رسانده  آنان داستان قسم خوردن َقيس بن عاصم، جهت کشتن دختران آيندهء خود را به آگاهی

سوره  ٩و  ٨اند. حضرت محمد، پس از اين آگاهی، َقيس را از آن کار زشت منع نموده و نيز آيه های 
  التکوير در اين مورد نازل شده است:

ِ◌ ذَْنب قُِتَلت     ( و آنگاه که از دختران زنده به گور پرسيده شود که به  - و اِذا اْلَموءوَد ة ُسئَِلت   بِاَِیّ
  گناه کشته شدم؟)کدام 

(سخنی معترضه: بطوری که خوانندگان گرامی به روشنی مالحظه ميفرمايند، دو آيهء باال ارتباط منطقی   
با يک ديگر ندارند. زيرا هر يک از آنها را که مالک قرار دهيم با ديگری جور نيست و به اصطالح با آن 

  نميخواند.

ختران زنده به گور پرسيده شود" در اينجا بايد سئوالی از مثالً، آيهء اول ميگويد: " و آنگاه که از د
" شما به چه گناهی کشته شده ايد؟"       دخترانی که زنده به گور شده اند، بعمل آمده باشد. مانند اينکه: 

اما، ميبينيم دختر زنده به گورشده (که مورد سئوال قرار گرفته بود)، بجای پاسخ دادن، خودش سئوال 
  که به کدام گناه کشته شدم؟"    مينمايد: "

اگر هم همين سئوال مندرج در آيهء دوم را مالک قرار دهيم، قاعدتاً و منطقاً ميبايست در آيهء اول روشن 
شده باشد که مخاطب اين سئوال کيست؟ آيا پدر دختر است؟ نه اينکه کسی از دختر زنده به گور شده 

  اهی کشته شدم!؟) بپرسد که من، يعنی سئوال کننده، به چه گن

  

  

 نتيجه گيری
  

  بطوری که خوانندگان گرامی مالحظه فرمودند:

افسانهء زنده به گور کردن دختران در عربستان، بر خالف آنچه که مورخان، مبلغان، و  -1
مفسران دروغ پرداز نوشته اند، در طول چندين قرن پيش از اسالم در عربستان رواج نداشته، 

  ندگی حضرت محمد و فقط چند سالی پيش از بعثت بوده است.بلکه آغاز آن در دوران ز

اين افسانه ارتباطی با تمام، يا اکثر قبائل عرب و يا حتی معدودی از آنها نداشته و فقط  -2
 بوده است. قبيلهء بنی تميممربوط به 

از قبيلهء بنی تميم نيز فقط يک نفر،به نام قَْيس بن عاصم، در زمان خشم و عصبانّيت  -3
سبت به انجام چنين اقدامی در آينده سوگند خورده بوده و به احتمال زياد بعد از چند روز  شديد، ن

خشمش فرو نشسته است. و نيز از زمان سوگند خوردن او تا زمان مالقاتش با حضرت محمد 
و آنان را به گور فرزند دختر پيدا کرده  ١٣و يا  ١٢يا  ٩يا  ٧فرصتی نبوده است تا اينکه او 

  !دباشکرده 

در سال نهم هجرت، در زمانی که همان قيس بن عاصم، همراه با تعدادی ديگر از  -4
بزرگان قبيلهء بنی تميم، به خدمت حضرت محمد رسيده، هنوز سوگند مزبور به انجام نرسيده 
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بوده و نيز با توجه به فروکش کردن خشم و عصبانّيت اوليه، احتمال انجام آن در آينده نيز وجود 
 .   نداشته است

5-   

ً بايد در نظر داشت که جريمهء شکستن بزرگترين سوگندها و انجام ندادن     آنها، در عربستان،  ضمنا
  ، مثالً قربانی کردن يک گوسفند بوده است!کفّارهبطور خيلی عادی، دادن 

  

  يک سئوال بسيار بجا
  

طلب به همين که اگر محال ممکن است که اين سئوال بجا برای خوانندگان گرامی پيش بيايد   
سادگی بوده که در باال نوشته شده است، پس چرا در طول چهارده قرن، صدها هزار مبلغ اسالمی، دهها 

  هزار مفسر قرآن و هزاران نفر مورخ متوجهء آن نشده اند؟

پاسخ سئوال مزبور اين است که به احتمال زياد همهء آنان و يا اکثرشان از واقعّيت امر آگاهی   
ی چون اين افسانه، تنها موردی بوده است که ميتوانسته اند از آن به عنوان يک موهبت ه اند ولداشت

بزرگ و ارزندهء اسالمی برای زنان نام ببرند، لذا به منظور رونق دادن به دکان خود، حاضر به ابراز 
  حقيقت نشده اند. 

شده است، در يک کفهء ترازو نان وضع هرگاه آنهمه محدوديت را که بعد از اسالم برای زبه عبارت ديگر 
قرار دهيم، فقط افسانهء زنده به گور کردن دختران وجود دارد که ميتوان آن را به عنوان يک مزّيت و 

و ِاّال کفهء ديگر ترازو خالی ميماند و غير از اين  امتياز بزرگ اسالمی در کفهء ديگر ترازو جای داد
  آن وجود ندارد. ذاشتن درافسانه، مطلب قابل ذکر ديگری برای گ

بطور مثال، از آخرين تفسير قرآن به زبان فارسی، به نام " تفسير نمونه" ياد مينمائيم. اين   
نفر دانشمند، که اسامی آنان زينت  ۶جلدی، توسط آيت هللا ناصر مکارم شيرازی و زير نظر  ٢٧تفسير 

   بخش اولين صفحهء درهر جلد ميباشد، در قم، تهيه شده است. 

نون چندين کتابخانهء بزرگ اسالمی در قم وجود دارد که در زمرهء بزرگترين و مجهزترين هم اک  
کتابخانه های اسالمی جهان بشمار ميروند و همهء آنها برای بررسی و پژوهش در اختيار مؤلفان تفسير 

استان او به و شرح د نمونه قرار داشته است. با اين ترتيب، آيا ميتوان قبول کرد که نام "قيس بن عاصم"
نظر حضرت آيت هللا عظمی ناصر مکارم شيرازی، مجتهد بزرگ عصرما و سرمؤلف "تفسير نمونه" و 

  ساير مؤلفان دانشمند آن تفسير نرسيده باشد؟ 

ِ◌ ذَْنب قُِتَلت» با اين جمله شروع ١٧۶صفحه  -٢۶در جلد    ده است: " ش، تفسير آيهء « بِاَِیّ
" زن َوَعد) به معنی دختری است که زنده در زير خاک دفن شده . . .د» (بر وموءوده» از مادهء «َوأ«

  ، زير عنوان "زنده به گور کردن دختران" چنين ادامه داده است:بعد ودر صفحه

در  يکی از دردناکترين و وحشيانه ترين پديده های عصر جاهلّيت عرب پديدهء «َوأَد» است که "
رچه بعضی معتقدند که اين جنايت در همه قبائل عرب [؟!]. گهقرآن مجيد مکرر به آن اشاره شد

عمومّيت نداشته، و تنها در قبيلهء «کنده» (يا بعضی از قبائل ديگر) بوده است. ولی مسلماً 
[؟!]، روی آن  قرآن با اين تأکيد و بطور مکررمسئلهء نادری نيز محسوب نميشده، و گرنه 

وحشتناک است که حتی موارد نادر آن قابل  به قدری صحبت نميکرد. ولی به هر حال، اين کار
  صحبت و بررسی است.
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گفته اند: در جاهلّيت عرب هنگامی که وقت وضع حمل زن فرا ميرسيد،  [کدام مفسران؟]مفسران
حفره ای در زمين حفر ميکرد و باالی آن مينشست، اگر نوزاد دختر بود، آن را در ميان حفره 

  نگاه ميداشت. د، آن راپرتاب ميکرد و اگر پسر بو

در همين زمينه با لحن افتخار  [کدام شاعر گمنام و در کدام قبيلهء بی نام؟]لذا يکی از شعرای آنها
  آميزی ميگويد:

  والقبر صهر ضامن ذميت        سميتها اذا ولدت تموت

   

که ين است نام آن نوزاد دختر را به هنگام تولد تموت (يعنی ميميرد در مقابل يحيی که مفهومش ا
يا  زنده ميماند) گذاشتم. و قبر داماد من است که او را در بر گرفته و خاموش ساخته است.(تمام

 ، ميباشد.) "    ۴۴۴صفحه  -١٠جلد  -به نقل از مجمع البياندر تفسير نوين،  ،قسمتی از شرح باال

  

سير نمونه" که ادعای "تف !ندو ساير مؤلفان دانشم !بطوری مالحظه ميشود، اين آيت هللا عظمی         
به نحوی کامالً آگاهانه و مغرضانه از  در تفسير آن  آيهآگاهی از تمام جزئيات مطالب اسالمی را مينمايند، 

شرح داستان اصلی، يعنی جنگ نُعمان بن منذر با قبيلهء بنی تميم و حتی ذکر نام قيس بن عاصم 
بانده اند و نيز يک افسانهء باورنکردنی و نده" چسخودداری کرده و مطلب را به دروغ به قبيلهء "ک

در حالی که همان کلمهء ده اند، خرافی را به صورت يک حقيقت به خوانندگان خالی الذهن خود قالب نمو
نيز در لغت عرب به معنای " دختر يا دختران زنده به گور شده" نبوده است و اين کاله را  موءوده»«

                کلمه گذاشته اند.      همان يکآيه دوخته و بر سر  همان يکمفسران قرآن فقط به مناسبت 
      

    

  مهدی شمشيری :نوشته –اقتباس از حافظ نامهء شماره ششم   
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