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احمد بهشتی
محمد نجاتی
***
محمدتقی قهرمانی فرد
**

چکيده
دکتر سروش ذیل دو مقالة «محمد راوی رؤیاهای رسوالنه» با انکار جنبة خطابی
و نزولی وحی و تأکید بر مبنای رؤیاانگاری ،قرآن را خوابنامة پیاامبر دانساته و ا
این رهگذر ،اصل گذار ا تفسیر به تعبیر را مطرح میکند .در نوشتار حاضر با تجزیه
و تحلیل این نظریه ،شواهد و ادلة مرتبط با سااح قدسای پیاامبر بررسای و نقاد
شده اس  .برایناساس مدعای وی در باب یکسانانگاری فرایند وحی و رؤیا صائب
به حقیق نیس ؛ یرا صرف شباه نمیتواند مؤید عینی دو فرایند باشد .افزون بر
اینکه حال های خاص پیامبر در هنگام دریاف وحی ،مختص به قسم بیواساطة
وحی بوده و وحی باواسطه را شامل نمیشود .در خصوص تأکیاد بار امکاان اشاتداد
وجودی پیامبر و تأثر ا شرایط تاریخی نیز بایاد گفا ت تمساه باه ایان مبناا بار
خالف رویکرد پدیدارشناسانة وعده دادهشدة نویسنده بوده و اساساً پذیرش این مبناا
برای تفکیه بین ساحات خلقی و حقی پیامبر ،نافی جنبة خطاابی وحای نیسا .
مدعای توهم دوگانگی پیامبر و غفل ایشان ا وحدت سامع و قائال نیاز ناهتنهاا
ناسا گاری صریح وجه خطابی آیات قرآن با نظریاة رؤیاانگااری را رفاع نمایکناد؛
بلکه لوا م و پیامدهای بسیار دشواری را پیش روی نویسنده قرار میدهد.
واژگان كليدي :سروش ،وحی ،رؤیا ،پیامبر.
* استاد دانشگاه تهران.
** استادیار گروه فلسفه اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس (نویسنده مسئول).
*** دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسي مشهد.

مقدمه
حوزة معرفتشناسي مبحث نبوت به ویژه مسئلة وحي ،یکي از مستعدترین حووزههوای
فلسفي و کالمي است که در باب آن چالشهای نفس گیری مطرح شده است .ایون امور
بدان سبب است که در باب مسائل اصلي این حوزه ،بحوث و بررسوي شایسوتهای بوین
اندیشمندان مسلمان به چشم نمي خورد .همچنین به سبب ماهیت خاص بحوث وحوي،

بیشتر انتقادات به حوزة معرفتشناسي آن معطوف ميشود .بهتازگي نیو دکتور سورو

در ادامة رویکرد نقادانة خویش در این حوزه ،ذیل دو مقالة «محمد ،راوی رویاهوای

رسوووهنه» وحووي نبوووی را تجربووة عرفوواني یووامبر و تحووت عنوووان رؤیووا دانسووته و
برایناساس قرآن را خوابنامهای از سنخ رؤیاهای بشری ميداند .وی با طرح اصل گواار
از تفسیر به تعبیر ،مدعي ميشود آنچه یامبر گ ار

کرده ،نه از سنخ مجاز اسوت و

نه نماد؛ بلکه خوابي نیازمند خواب گ ار است تا به علوم تعبییور ،رمووز و حقوای آن را
آشکار کند (ر.ک :سرو  .)0031 ،آنچه در این مقاله نقود و بررسوي مويشوود ،برخوي
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شواهد و ادلهای است که نویسندة نظریة رؤیاانگاری در راستای نفي وجه خطابي آیوات
قرآن در خصوص ساحت قدسي یامبر واهمقام اسالم ارائه کرده است .برایناسواس

ابتدا ماهیت نظریة رؤیاانگاری وحي از نگاه مباني و لوازم مد نظر دکتور سورو

تبیوین
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ميشود و سپس اتقان و استحکام شواهد و ادلة ماکور سنجیده خواهد شد.

رؤياانگاري وحی
دکتر سرو

یکي از منتقدان حوزة کالم و فلسفة اسالمي بهویوژه بووميسوازی الهیوات

روتستاني در عصر حاضر است .بوه طوورکلي نگور

انتقوادی وی بوه حووزة دیون را

ميتوان از دو جنبة ایجا بي و سلبي واکواوی کورد .از جنبوة ایجوابي از آنجوا کوه بیشوتر
شبهات ایشان درون دیني و محتوایي است ،ميتوانند کارکرد سوازندهای داشوته باشوند؛

*

* با نگاهي کلي در شبهات اصلي مطرحشده از جانب ایشان در ميیابیم بیشتر مواضع مدنظر دکتر سرو  ،مواضع
و مسائل معرفت شناختي بوده که در بین اندیشمندان مسلمان کمتر مورد مداقه قرار گرفتوه اسوت ،ازجملوه ایون
مواضع ميتوان به حوزة معرفتشناسي نبوت و مسئلة وحي اشاره کرد (ر.ک :سرو  0031 ،و .)0030

زیرا اینگونه شبهات در عین اینکه در تنقیح و رخنه وشاني مواضع مهجور حووزة دیون
کاربرد دارند ،با شرح و بسط زوایای مبهم و مشوارکت علموي اندیشومندان ،معرفوتزا
هستند و ابواب جدیدی را مي گشایند .از جنبة سلبي ،واکاوی آرای ایشان ،نشواندهنودة
نوعي سیاستزدگي است؛ بدینبیان که گاهي دغدغههای سیاسي نویسنده در تألیفواتش
آنچنان غلبه ميیابد که اهتمام علمي وی را تحت توأییر قورار مويدهود .ایون آسویب در

نظریة اخیر دکتر سرو
لوازم دیدگاه دکتر سرو

نی نمایان است که در ادامة مقاله بررسي خواهد شد *.مباني و
در دو مقالة «محمد راوی رؤیاهای رسوهنه» را مويتووان

در گ ارههای ذیل ارائه کرد:

مبنای اساسي وی در نظریة رؤیاانگاری ،تأکید بر نقش روایتگوری یوامبر و نفوي

مخاطب بودن ایشان در ن ول وحي است **.دکتر سرو

در تکملوة ایون مبنوا ،مفهووم

رؤیا را مطرح ميکند .نویسندة مقاله بر اساس این مبواني ،بوه طورح لووازم و یامودهای
نظریة خویش مي ردازد .نخستین هزمه در کالم وی ،تأکید بر بشری بودن قرآن مجید و
انکار وجه ن ولي آن است .از نظر سورو  ،زبوان قورآن ،انسواني و بشوری و محصوول
بيواسطة تجربه یامبری است که مانند هر مخلوقي ،در برههای از تاریخ محصوور بووده
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و در صراط تکامل و اشتداد قرار دارد .ایشان گوامي فراتور نهواده و کوالم الهوي و نو
وضع جغرافیایي و زیست و قبایلي یامبر ميداند.
* نوع نگار

***

دو مقالة اخیر و مدعای رؤیاانگاری وحي نبوی نشان ميدهود دغدغوة اصولس نویسونده بوه حووزة

سیاست و تعصبات سیاسي بهویژه گاار از تفسیر و انکار آن معطوف بوده و سپس در جهت تحصیل این غایت،
نظریة رؤیاانگاری وحي و وضع تعبیر به جای تفسیر مطرح شده است.

** دکتر سرو

در مقاهت اخیر خویش ،یامبر را روایتگر تجارب و مناظری ميداند که خود دیده اسوت؛ نوه

اینکه وی مخاطب کالم خداوند بوده باشد .از نظر وی ،یامبر صفت وحدانیت خداوند را در رؤیای خوویش

شهود کرده و برایناساس در قرآن ،وحدت خداوند را اینگونه برای ما روایت ميکند (ر.ک :سرو .)0031 ،

*** دکتر سرو بدون توجه به لوازم سخن خویش ،قرآن را محصول رویوش و جوشوش شخصویت یوامبر
ميداند .وی معتقد است جان و ظرفیت یامبر در حال اشتداد بووده و بخوش عمودهای از تکامول مواکور بوه
واسطة اتفاقات تاریخي زمان حیات ایشان بروز یافته و سبب شده یامبر چشمش بینواتر و جوانش شوکوفاتر
شود و برایناساس خداوند و مفاهیمي چون رستاخی و عوالم چندگانه را بهتر بشناسد (ر.ک :همان).

گاار از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز

خالدة قرآن را در مقام تکون ،متأیر از احوال شخصي و صور ذهني و حوادث محیطي و

هزمة دیگر بر اساس مدعای مؤلف نظریوة رؤیاانگواری ،زبوان رؤیوا و خوابگ ارانوة

قرآن است .دکتر سرو

مدعي است صرف نظر از مباحث وجوودی و معرفتوي رؤیوا و

خواب ،رویکردی دیدارشناسانه به مقوله وحي دارد و معتقد است به سبب اینکه زبوان
قرآن ،زبان خواب و رؤیاست ،معادل زبوان بیوداری دانسوتن آن و سوعي در تفسویر یوا
هرگونه تأویل به مجاز و کنایه و نماد در آن ،خطا و مغالطهای بس عظیم اسوت .از نظور
وی به دلیل غفلت از این مسئله ،عموم تفاسیر مفسران قرآن و تأویلهای موجود ،آلووده
به مغالطة خوابگ ارانه بوده و به همین دلیل ،تکلف بسیاری در آنها مشاهده ميشود.

آخرین هزمه در کالم دکتر سرو

*

که تأکید فراواني بور آن دارد ،گواار از تفسویر و

تأویل قرآن به تعبیر آن است .وی از این گاار با عنوان یک شویفت وارادایمي و تغییور
الگوی بنیادی یاد ميکند .شیوة نگار

مقاهت ،نشان ميدهد گاار از تفسویر بوه تعبیور،

مهم ترین دغدغة نویسنده است و ایشان در جای جای کالم خود به ایون مسوئله اهتموام
ورزیده است.
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بررسی و سنجش
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دکتر سرو

در دو مقالة ماکور همچوون تألیفوات دیگور خوود مودعي اسوت تبیوین و

تحلیلي که از ماهیت وحي ارائه ميدهد؛ کامالً موتقن و بور مبواني مسوتحکم فلسوفي و
برهاني استوار است .به صورت کلي وی در راستای تبیوین نظریوة خوویش مويبایسوت
دست کم از دو مرحله بوه سوالمت و صوالبت گوار مويکورد .نویسونده در آغواز بایود
ناکارآمدی رویکرد مبتني بر وجه خطابي آیات قرآن و همچنین تکلف تفاسیر موجود را
* نویسنده مغرضانه و با یک حکم کلي ،تفاسیر قرآن ازجمله تفسیر گرانقدر المیزان را آلوده بوه مغالطوه مويدانود.
وی در این باب ميگوید« :ميتوانم ادّعا کنم که تفسیر عموم مفسران مسلمان ،آلوده به مغالطة خوابگ ارانه است؛
یعني واژه های آتش ،خورشید ،باغ ،غضب ،رحمت ،آب ،تخت ،حور ،ترازو ،کتاب و ...را که در قرآن دیودهانود،
گمان برده اند که مراد همین آب و باد و آتش و کتاب و ترازوست که در بیداری ميبینیم و مويشناسویم و غافول
بودهاند از اینکه روایتگری تی چشم ،آنها را در رؤیا و خیال دیده و شنیده است؛ آنهم با زبانِي رم ی کوه بیگانوه
با زبانِ بیداری است» (همان).

ایبات کند و س از تحصیل و تبیین این ناکارآمدی ،راهکار مبتني بر رؤیاانگواری وحوي
و ضرورت گاار از تفسیر به تعبیر را به صورت متقن و مدلل ارائه کند .با وجوود ایون،
شواهد و قرایني که ایشان در نفي وجه خطابي آیات قرآن و اعوجاج و تکلوف تفاسویر
موجود ذکر ميکند ،محصول یکجانبهنگری سهوی یا عمدی نویسنده در آیات قورآن و
حتي ترجمه و تفسیر به رأی تفاسیر موجود بوده است .حتوي بوا فورا کامیوابي آقوای

سرو

در تبیین مرحلة اول ،شواهد وی در تبیین مرحلوة دوم و مودلل کوردن راهکوار

مبتني بر رؤیاانگواری ،توا حودود زیوادی از مبواني علموي و برهواني دور بووده اسوت؛
بهگونهای که ميتوان آشفتهترین و ضعیفترین بخش نظریة رؤیاانگواری را در راهکوار
گاار از تفسیر به تعبیر مشاهده کرد .ذکر این مطلب بدان سبب است که بیوان نویسونده
در این موضع ،صبفهای اقناعي و ادبي به خود ميگیرد و بیشوتر بوه تووجیهي شوعرگونه
گرایش ميیابد .این در حالي است که انتظوار مويرود وی در ایبوات مهومتورین بخوش
نظریة خود ،تبییني برهاني و علمي ارائه کند .ایشان حتي بورای ایبوات نظریوة خوویش،
نسبتهای ناروایي را و بدون ذکر منبع و به اندیشمندان ب رگ مسلمان مويدهود کوه در
تقابل با اخالق و انصاف علمي است *.برایناساس ميتوان بیشتر ادله و شواهد نویسنده
را در مواضع ذیل تفکیک کرد.
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**

 .1ادله و شواهد مرتبط با قرآن؛
 .0ادله و شواهد مرتبط با تکلف و اعوجاج تفاسیر؛
 .1مدعای استبصار و اذعان برخي ب رگان به موضع رؤیاانگاری.
* نویسندة محترم خارج از دایرة انصاف ،مالصدرا را متهم ميکند کوه در اعتقواد بوه روایتگوری یوامبر بوا وی
همعقیده است .بیان وی چنین است« :اما کسي چون صدرالدین شیرازی که گویي بویي از روایتگری محمد برده
است ،در تفسیر سورة واقعه صریحاً مينویسد که« :إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ» یعني واقعة قیامت واقعاً رخ داده؛ نه اینکوه
چون مضارع محقّ الوقوع است به صیغة ماضوي ادا شوده؛ گرچوه هنووز نیاموده اسوت» (سورو  .)0031 ،ایون
عملکرد در مورد موهنا و شواهدی که از اشعار وی ذکر کرده ،مشهودتر و گستردهتر است.
** به جهت گستردگي بحث ،عمالً امکان بررسي و نقد همة ادله در یک مقاله وجود ندارد .بورایناسواس در ایون
مقاله شواهد مرتبط با ساحت یامبر مورد بررسي و نقد قرار ميگیرند.

گاار از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز

 .0ادله و شواهد مرتبط با ساحت شریف یامبر؛

بررسی و سنجش ادلة مرتبط با ساحت شريف پيامبر
دلیل اول :ازجمله شواهدی که در تبیین نظریة رؤیاانگواری وحوي مطورح شوده اسوت،

حالتهای خاص یامبر در هنگام دریافت وحي است .توضیح اینکه از دیدگاه دکتور

سرو

از آنجا که یامبر در هنگام وحي ،حالتي شبیه شخ

خواب یدا مويکورد و

دچار حالتهای خاصي ميشد ،آنچه در این وضعیت برای او حاصل ميشوده ،از سونخ
رؤیا و صور خیالي است .درحقیقت نویسندة محترم از تشوابه ایبواتنشودة حالوتهوای
ظاهری وحي و رؤیا ،ماهیت این دو را از یک سنخ دانسته و به مبنای رؤیاانگاری وحي
معتقد شده است .در بررسي دلیل ماکور ميبایست از چند دیدگاه وارد شد :اول اینکوه
شباهت احتمالي حالت های ظاهری وحي و رؤیا نمويتوانود دلیول یکسواني دو فراینود
ماکور و احالة وحي به رؤیا باشد .برایناساس با صرف شوباهت احتموالي حالوتهوای

ظاهری این دو فرایند نميتوان قرآن را صور رؤیوایي دانسوت کوه یوامبر در حالوت
خواب تجربه کرده است.
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دوم اینکه از آنجا که وحي ،حقیقت و ماهیتي الهي و متعالي از مراتوب بشوری دارد،

بهناچار یامبر به عنوان ظرف این حقای متعوالي در هنگوام دریافوت مويبایسوت از
تعلقات بشری خالي شود؛ به بیان دیگر هزمة ن ول وحي و دریافوت صوحیح آن ،قطوع
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تعل و وابستگي یامبر از امور بشری و بدني اسوت و بور خوالف ادعوای نویسوندة

محترم ،معادل خوابدانستن این حالتهای یامبر و رؤیوایي دانسوتن فراینود وحوي،
مغالطهای بس عظیم و تحویلنگری آشکار خواهد بود.
سوم اینکه حتي با فرا درستي مدعای عینیوت وحوي و رؤیوا بوه صورف هماننودی
حالتهای ظاهری این دو ،لوازم ناسازگاری در انتظار این نظریه خواهد بوود کوه وایر
آن را دشوار و نامعقول ميکند .توضیح اینکه بر اساس مبنای تحویلنگرانة دکتور سورو ،

قرآن ميبایست صور رؤیایي و رم ی باشد که یامبر در حالت خواب و مکاشوفه آنهوا
را دیده و گ ار

کرده باشد .این مسئله را از چند جهت ميتوان بررسي کرد:

 .0حالتهای خاص یامبر آن هم تحت عنواني غیور از غفلوت و ناهشویاری در

هنگام ن ول وحي ،مخت

به قسمي است که وحي به طور مستقیم و بدون واسطة ملک

و فرشتة وحي بر ایشان فرود ميآمد .عموماً نقل شده حالوتهوای یوامبر در هنگوام

دریافت وحي ،توسط جبرئیول ،عوادی بووده اسوت (مجلسوي0111 ،ق ،ج ،00ص/130
ر.ک :معرفت ،0033 ،ج ،0ص /011 – 010طباطبایي ،0031 ،ج ،11ص.)003

 .1بحث دیگر اینکه حالتهای ظاهری یوامبر در هنگوام وحوي مسوتقیم بور خوالف

مدعای دکتر سرو  ،منحصر به خواب و ناهشیاری نبوده و حالتهای متفاوت دیگوری نیو

برای وجود مبارک ایشان ذکر شده است .در ذکر حالتهوای یوامبر عظویمالشوأن اسوالم
چنین گفته شده که ایشان در هنگام ن ول وحي مستقیم ،بر خود احساس سنگیني ميکورد و
*

از شدت سنگیني ،بدنش داغ ميشد و از یشاني مبارکشان عرق سرازیر ميگشت.
با این توضیحات ،این رسشها را ميتوان مطرح کرد:

 . 0رویکرد مبتني بر رؤیاانگاری وحي در قبال آن دسته آیواتي کوه غیرمسوتقیم و بوا

واسطة جبرئیل نازل شده و بر اساس شواهد تاریخي ،یامبر در هنگام نو ول آنهوا در
هشیاری و بیداری کامل قرار داشته و هیچ حالت خاصي همچون خوواب و غفلوت بور
ایشان عارا نشده است ،چه راهکاری ارائه ميکند؟
 .1این رویکرد در قبال آیاتي که مستقیم و بيواسطه نازل شدهاند؛ اما حالوتهوای

یامبر در هنگام ن ول آنها غیور از خوواب ،غفلوت و ناهشویاری موورد ادعوای دکتور

سرو
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بوده است؛ چه راهکاری ارائه ميکند؟

دکتر سرو

اگرچه هر دو قسم باواسطه و بي واسطة وحي را منکور باشود ،نمويتوانود

ناسازگاری ماکور را نادیده بگیرد .به حصر عقلي وی یا ميبایست با رویکردی تقلیلي،
آیات ماکور و که البته تعدادشان کم هم نیست و را نادیده بگیرد و از سنخ رؤیا نداند و
براین اساس آیات ماکور را خارج از قرآن لحاظ کند که البتوه تهافوت و تنواقن چنوین
راهکاری ،واضح و مسلّم است یا اینکه نویسنده ،به رؤیایي بوودن آیوات مواکور حکوم
کند و در راستای رفع ناسازگاری ،شواهد و قوراین تواریخي در خصووص حالوتهوای
یامبر در هنگام ن ول این آیات را انکار کند؛ درحاليکه خوود

در راسوتای تبیوین

* امام علي ميفرماید« :هنگامي که سورة مائده بر یامبر نازل شد ،ایشان بر اشتری بوه نوام “شوهبا ” سووار بودنود.
وحي بر ایشان سنگیني کرد؛ بهطوریکه حیوان ایستاد و شکمش ایین آمد» (ر.ک :مجلسي0111 ،ق ،ج ،00ص.)130

گاار از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز

کامالً روشن است که اینگونه آیات با نظریة رؤیاانگاری وحوي ناسوازگاری دارنود.

نظریة رؤیاانگاری از همین شواهد تاریخي بهره برده است.
دلیل دوم :یکي از ادلهای که نویسندة محترم در تبیین نظریة رؤیاانگاری ارائوه کورده،

تأکید بر جنبة تاریخي شخصیت یامبر و اشتداد وجودی آن حضرت در طول حیات

مبارکشان است .دکتر سرو

معتقد است یامبر هویتي تاریخي است کوه در صوراط

تکامل قرار دارد و روزبهروز یامبرتر مويشوود و درنتیجوه دیونش فربوهتور و کامولتور

ميشود .براین اساس از نظر وی ،قرآن محصول دیالوگ و دادوستد یوامبر و شورایط
تاریخي است که در رتو تکامل دروني و بیروني یامبر ،کاملتر شده است (سرو ،

 ،0030ص *.)10 - 11می ان کارآمدی دلیل ماکور را همانند دلیل یشین ،ميبایسوت از
چند جنبه مورد بررسي و سنجش قرار داد.
نخستین مسئلة نقد رو شناسي نویسنده در نظریة رؤیاانگاری وحي اسوت .وی در
مقاهت دوگانه و تمهید مقدمات نظریة خویش مدعي است در قبال وحي و آیات قرآن،
رویکردی دیدارشناسانه دارد **.اما با وجود این در آیار اخیور همچوون بسط تجربط
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نبوی با تأکید بر تأیر یامبر از شرایط یراموني ***،خلف وعده کرده و توأیر خوود از
هرمنوتیک فلسفي را نشان ميدهد ****.درواقع نویسندة محتورم بورای تمهیود و تبیوین

سال بیستم  /بهار 0031

* البته دکتر سرو این مدعا را یش از این دو مقاله ،در بس تجرب نبوی مطرح کرده بود (ر.ک :سرو  ،0030 ،ص.)11 –11
** دیدارشناسي ،مکتبي است که با تأکید بر وجوه التقاتي ذهن توسط ادموند هوسرل ایوهگوااری شود .در ایون
مکتب ،دیدارهای ذهني ازآنجاکه بيواسطه در ذهن حاضر مي شووند ،موورد مطالعوه قورار مويگیرنود .درواقوع
دیدارشناسان ،با ا وخه کردن (قرار دادن دیده در بینالهاللین) دیده ،بروز آن در ذهن را بدون لحواظ هرگونوه
یشفرا و تعصب و آنگونه که نمایان شده مورد بررسي قرار ميدهند (هوسرل ،0001 ،ص.)01

*** دکتر سرو

در بس تجرب نبوی با تأکید بر تأیر و تکامل یامبر در برابر شورایط یرامووني ،آشوکارا بوه

احتمال بروز خطا در فرایند وحي اذعان ميکند (سرو  ،0030 ،ص .)11-11اما در موضع اخیر با وجود داشتن
مبنایي یکسان بوا بس تجربه نبوی فوارغ از مودعای رویکورد دیدارشناسوانة وی ،بوا انکوار فراینود وحوي ،بوه
رؤیاانگاری وحي نبوی معتقد شده است.
**** هرمنوتیک فلسفي ،مکتبي است که به جای تال

برای روشمندسازی شویوة فهوم ،از ماهیوت فهوم بحوث

مي کند .در این مکتب درواقع تأکید بر مخاطب است و فهم آن ،چی ی است که در اندیشة مفسر نقش ميبنودد و
از سوی دیگر فهم هر مفسر ،در زمانه ،جامعه ،فرهنگ و تربیوت او ریشوه دارد .بنوابراین فهوم ،اموری اتفواقي و
مسبوق به یشینة تاریخي مفسر است و دریافت و برداشت هر خواننده ،منحصر به خود اوسوت؛ وس بوه تعوداد
خوانندگان یک متن ،ميتواند فهمهای متفاوت وجود داشته باشد (ر.ک :احمدی /0001 ،واعظي.)0001 ،

موضع رؤیاانگاری وحي از دو رویکرد دیدارشناسي و هرمنوتیک فلسفي استفاده کورده
است؛ درحالي که ترکیب این دو رویکورد بوه جهوت امتنواع اجتمواع ،اموری نوامعقول و
مستل م تهافت روشي خواهد بود.

دومین بحث قابل طرح در باب امکان اشتداد وجودی یامبر و تأیر ایشان از شرایط

تاریخي ،این است که اساساً اعتقاد به این مسئله استبعادی ندارد .ایون مسوئله بودان سوبب
است که اشتداد وجودی یامبر و تأیر ایشان از شرایط تاریخي و محیطوي و اعتقواد بوه
جنبة خطابي و ن ولي وحي الهي ناسازگار نبوده و قابل جمع هستند؛ زیورا ایون دو مسوئله
در دو ساحت متفاوت مطرح ميشوند .توضیح اینکه اشتداد احتمالي یامبر مربووط بوه

ساحت خلقي و اکتسابي ایشان است و جنبة خطابي و ن ولوي وحوي مربووط بوه سواحت

نبوی ،حقي و قدسي یامبر است .درحقیقت دکتر سرو

به جهت مغالطة عدم وضوع

تفکیک بین ساحات خلقي و حقي یامبر به نظریة رؤیاانگاری کالم حو معتقود شوده
است .مؤید این مطلب ،کالم الهي است که در مقوام تفکیوک سواحات مواکور در وجوود
یامبر اکرم چنین مي فرماید« :قُل إِّنَما أَّنَا بَشَرٌ مِثلُكُم يُوحى إِلَّيَ أَّنَما إِلهُكُم إِلهٌ واحِدٌ فَمَن

كانَ يَرجُوا لِقاءَ رَبِهِ فَليَعمَل عَمَالً صالِحاً وَ ال يُشرِك بِعِبادَةِ رَبِهِ أَحَداً» (کهف.)011 :
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در بحث امکان اشتداد باید گفت قاطبة فالسفه ب رگ مسولمان ،شورط هزم هرچنود

دانستهاند .فارابي با تفکیک دو جنبة دریافت وحي از فرشتة وحي و انتقال آن به موردم،
شرط هزم صحت تحق هر دو فرایند را منوط بوه اشوتداد یوامبر دانسوته اسوت .از
جنبة اول ،وی هزمة اتحاد و اتصال نبي با عقل فعال را دربه کمالرسیدن عقل هیووهني
یامبر به واسطة ادراک همة معقوهت مي داند (فاربي ،0033 ،ص .)100فارابي فرایند

انتقال وحي به مردم را نی ذیل کارکرد قوة متخیلوه و اشوتداد و کموال یوافتن آن تبیوین
ميکند (همان).

*

* از نظر فارابي جمهور مردم قادر به درک امور معقول نیستند و اینگونه اموور بایود بوه واسوطة تصویرسوازی در
خیال ایشان ادراک شود .برایناساس در فرایند متعالي وحي ،یامبر مويبایسوت حقوای اموور معقوول را بوه

صورت متخیل به آنها انتقال دهد (فارابي ،0001 ،ص.)31

گاار از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز

ناکافي تحصیل نبووت را در گورو اشوتداد وجوودی نفوس و قووای نفسواني یوامبر

ابنسینا وحي را دارای مؤلفههای بیروني و دروني ميداند .مؤلفه بیروني مورتبط ،عقول

فعال یا همان فرشتة وحي است که معقوهت شریف وحیاني را بر یامبر افاضه ميکنود
(ابنسینا ،0010 ،ص .)001مؤلفههای دروني مسوئلة وحوي از دیودگاه وی عبوارتانود از:

عقل قدسي اعطایي که مفاهیم کلي وحیاني را از عقل فعال دریافت ميکند (هموو،0000 ،
ج ،1ص *،)100 - 101قوة متخیله ،حس مشترک و خیال .ابونسوینا از ایون مؤلفوههوا در
تبیین ج ئیات وحي نبوی کمک ميگیرد (همان ،ج ،0ص .)101ابنسوینا در ذیول فلسوفة
نبوی خویش ،شرط هزم و ناکافي تحصیل نبوت را در گرو تعالي و اشتداد وجودی نفوس
و قوای نفساني نبي ميداند .برای نمونه وی در نفس کتواب شطا از متخیلوة شودیدی در
یامبران سخن ميگوید که به سبب تعوالي ،کوامالً در خودمت عقول اسوت (هموو،0031 ،
ص )111یا اینکه نفس نبي به سبب اشتداد و وصول به مرتبة تجورد توام ،هماننود مبوادی
عالیه شده و عناصر عالم طبیعت از آن اطاعت ميکنند (همان ،ص )131یا اینکوه در نموط
ایاني اشارات ،معتقد است قوة حس مشترک و خیال نبي بوه واسوطة اشوتداد وجوودی و
تعالي از موانع جسمانیه ميتوانند صور و ادراکات ج ئي وحیواني را بودون هویچ دخول و
94

تصرفي ادراک و در خود حفظ کنند (هموان ،0000 ،ج ،0ص .)101مالصودرا بور اسواس
مبنای اصالت وجود در نگر

نهایي خوویش ،موالک حرکوت و اشوتداد ایری را نوه در

جسمانیت و مادیت ،بلکه در تشوکیک وایری لحواظ مويکنود (مالصودرا0113 ،ق ،ج،0
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ص **.)13صدرا بر اساس مالک تشکیک ،فرایند اشوتداد را در جمیوع ماسوویاهلل تسوری

ميدهد (همو ،0000 ،ص ***.)01برایناساس یامبر عظیمالشأن اسالم با وجوود اینکوه

* به نظر مي رسد از میان مؤلفههای دروني ،تنها عقل قدسي ،امری اکتسابي نبوده و از فین الهوي بور نبوي افاضوه
شده است؛ درنتیجه ميتواند شاخصة نبي شناخته شود (ابنسینا ،0030 ،ص /013نصر ،0030 ،ص.)13
** از نظر مالصدرا اشتداد ایری موجودات ،به مسئلة امکان فقری باز ميگردد .وی درنهایت با استمداد از نظریة
امکان فقری ،تشوکیک را بهتورین موال ک وجودان یوا فقودان شاخصوة اشوتداد در موجوودات لحواظ مويکننود.
صدرالمتألهین به واسطة اعتقاد بر تشکیک در ظهور ،مانع حرکت در موجودات را سلب تحصیلي حد و نق از
وجود ميداند .از دیدگاه وی ،اگر موجود فرای تشکیک و مراتب وجوودی باشود ،فاقود شاخصوة اشوتداد ایری
خواهد بود (مالصدرا0113 ،ق ،ج ،0ص.)13
*** بر این رویکرد ،در قرآن نی تأکید شده است .شاهد این امر ،برخي آیات است که در باب سوریان عشو در
جمیع ماسویاهلل نازل شده است .خداوند متعال در قرآن مجید دراینبواره مويفرمایود« :فسووف یواتي اهلل بقووم
یحبهم و یحبونه اذله علي المومنین و اع ه علي الکافرین» (مائده )11 :یا «قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعوني یحبکم
اهلل» (آل عمران )00 :و «یا ایها اهنسنُ انک کادح الي ربِک کدحاً فَمالقیه» (انشقاق.)1 :

اشرف و اعالی ماسوی اهلل است ،به سبب اتصاف وجود مبارکشان به تشکیک و نق

در

نسبت به واجب تعالي ،همچون مخلوقات دیگر واجد فرایند اشتداد بوده و اساساً ميتووان
گفت هزمة هینفک موجود مخلوق ،اشتداد وجودی است .با توجه به مقدمات مواکور بوه

نظر ميرسد اینکه یامبر به سبب شاخصة مخلوق بودن و تشوکیک وایری و همچنوین

دریافت و انتقوال صوحیح یوام خداونو د ،در صوراط تکامول قورار داشوته باشود یوا حتوي
براین اساس از شرایط تاریخي و محیطي متوأیر باشود ،بوا نو ول قورآن از جانوب خداونود
منافاتي ندارد و بههیچروی مستل م نفي جنبة خطابي آیات و تمسک به موضع رؤیاانگاری
*

نخواهد بود.

بحث شایان ذکر دیگر در این باب ،این است که حتي فرا ایر

امکوان اشوتداد

و فربگي در جنبة حقي و نبوی یامبر اکرم مستل م نفي جنبة خطوابي و ن ولوي آن و
گاار به نظریة رؤیاانگاری کالم ح نخواهد بود؛ زیرا اعتقاد به این مبنا اگرچه نوامعقول
است **،استحالة وقوعي ندارد و همچنین با جنبة ن ولي و خطابي آیات قرآن ناسوازگار
نیست .توضیح اینکه حتي با اذعان به این مبنا ميتوان گفت :خداوند ميتواند بر اسواس

ظرفیت وجودی یامبر و اشتداد آن ،آیات متناسبي را نازل کند .برایناساس بوه نظور
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ميرسد نویسندة محترم مقاله ،به سبب عدم وضع تفکیک بین سواحات نبووی و بشوری
یراموني معتقد شده و از رهگار ادعای ناسازگاری این مبنا بوا وجوه خطوابي و ن ولوي

قرآن ،با رویکردی مغالطي ،کالم ح را از سنخ خواب و رؤیای یامبر مي ندارد.

دلیل سوم :از دیگر ادلهای که نویسندة محترم در تبیین نظریوة خوویش ارائوه کورده،
* برایناساس مدلول دعای یامبر« رب زدني علما» به طوور مشوخ

اشوتداد وجوودی یوامبر در جنبوة

خلقي خواهد بود.

** هزمة مدعای آقای سرو

این است که سورههای مدني در مقایسه با سورههای مکي ،فصیحتر ،بلیو تور و بوه

لحاظ محتوایي ،عمی تر و غامنتر باشند .شاید یکي از دهیلي که دکتر سرو

را به چنین نظریهای سووق داد،

این بود که سورههای مکي از سورههای مدني کوتاهترند؛ اما باید گفت سورههای مکوي بوا وجوود حجوم کمتور
افصح و ابل از سورههای مدني هستند و از حیث محتوا نی عمی تر و غامنتر هستند .این مطلب بودان سوبب
است که بر خالف سورههای مدني که به امور اجتماعي و احکام مربوط هسوتند ،در سوورههوای مکوي در بواب
مفاهیم بلندی همچون توحید ،آخرت و عوالم غیب و ملکوت سخن گفته شده است.

گاار از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز

یامبر به اشتداد وجودی و امکان فربگي ساحت نبوی و تأیر آن از شرایط تاریخي و

ذیول مودعای تووهم دوگووانگي و اینینیوت یوامبر مطورح موويشوود .اساسواً یکووي از

تفاوتهای اصلي نظریة اخیر آقای سرو

با نظریات دیگر وی همچون «بسوط تجربوة

نبوی» یا «طوطي و نبور» در این است که نویسنده در نظریات یشین با طورح جوشوش
دروني مبنای دوگانگي «جبرئیل  -یامبر» یا «خداونود  -یوامبر» را موورد مناقشوه قورار
ميدهد؛ اما در نظریة «رؤیاانگاری وحي» با رویکردی افراطي ،مبنای دوگوانگي را انکوار
کرده و آشکارا به وحدت سامع و قائل در فرایند وحي معتقد شده است .ایون در حوالي
است که وجه خطابي آیات با نفي وحدتانگاری ،بر اینینیت سوامع و قائول و مخاطوب

بودن یامبر در فرایند وحي تأکید ميکند .دکتر سرو

برای رفوع تعوارا احتموالي

بین نظریة رؤیاانگاری وحي و آیاتي که متالئم با وجوه خطوابي قورآن و قائول و سوامع
هستند ،معتقد ميشود از مهمترین شگفتي های عالم رؤیا ،صحبت کوردن بوا خویشوتن،
خود را دیگری نداشتن یا احساس شنوندگي و مخاطوب بوودن اسوت و در ایونگونوه
موارد ،فرد بهاشتباه چنین مي ندارد که به او گفته شده «بگو یا بشنو یا برو»؛ درحاليکوه
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در تمام این حالتها ،شنونده و گوینده ،شوخ

واحودی اسوت و تصوور دوگوانگي و

مخاطب بودن ،امری موهوم است .وی در ادامه مويکوشود بوا رویکوردی مشوابه ،وجوه
خطابي آیات قرآن و تفکیک بوین سوامع و قائول را بور اسواس موضوع موهوومانگواری
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دوگانگي قائل و سامع در فرایند وحي تبیین کند (ر.ک :سرو .)0031 ،
در بررسووي ادلووة ارائووهشووده بایوود گفووت :بووه نظوور موويرسوود ایوون دلیوول ،نووهتنهووا
ناسازگاری ماکور را رفع نموي کنود؛ بلکوه خوود تبعوات و لووازم دشووارتری را ویش
روی نویسوونده قوورار موويدهوود .توضوویح اینکووه در سوونّت تفکوور اسووالمي مولوووی،
ابنعربي جو و نخبگوان و اندیشومندان فرهنوگ موا قلموداد مويشوود؛ اموا بويگموان
ادعای هم تورازی یوا حتوي علوو وجوودی ایون ب رگوان در مقایسوه بوا ذات شوریف و

قدسووي یووامبر عظوویمالشووأن اسووالم نابخردانووه اسووت و هوویچ عقوول سوولیمي آن را
نمووي ووایرد .ایوون مطلووب بوودان سووبب اسووت کووه نظریووة توووهم دوگووانگي سروشووي،
دربردارنوودة دو ادعاسووت .اول اینکووه یووامبر بووه عنوووان اشوورف و اکموول مخلوقووات
خداونوود در هنگووام روایووت رؤیووای قدسووي خووویش ،متوجووه وحوودت قائوول و سووامع
نبوده و تووهم دوگوانگي ،مخاطوببوودن و ظرفیوت داشوته و ایون خلوط ،جمواعتي را

بووه تکلووف تفسوویر و تأویوول بیهوووده کشووانده اسووت .دوم موودعای استبصووار ب رگوواني
همچون مولوی و ابون عربوي بوه تووهم مواکور کوه نویسونده ،ایون مسوئله را شواهدی
برای خویش موي آورد .بودیهي اسوت اعتقواد بوه استبصوار ایون اندیشومندان بوه تووهم

دوگووانگي و غفلووت یووامبر از ایوون مسووئله در روایووت رؤیاهووای خووود ،مسووتل م

تعووالي و شوورافت ایشووان بوور ذات شووریف و قدسووي یووامبر خواهوود بووود کووه البتووه
مبنایي است که هیچ عقل سلیمي آن را نمي ایرد.

دلیل چهارم :صرف نظر از اتهام توهم دوگانگي ،مبنای مهمي کوه دکتور سورو

در

مقاله های خود به آن تأکید ميکند صدق کالم یوامبر در روایوت رؤیاهوای خوویش
است .درواقع از دیدگاه وی ،محمد روایتگری راستگوست که در بیوان تجربوههوا و

رؤیاهایش هیچ گونه دخل و تصرفي نکرده است *.این مدعا را از چند دیدگاه مويتووان
بررسي کرد:

بحث اول اینکه اساساً با فرا درستي مدعا و مباني دکتر سرو

و وایر

اینکوه

قرآن ،رؤیای یامبر است ،آیا ميتوان یامبر را راوی صادق رؤیاهوایش دانسوت؟

این مطلب بدان سبب است که از دیدگاه نویسونده ،نحووة روایوت رؤیاهوای یوامبر

97

ميبایست به سه طری صورت گیرد:
 .1مواضعي که صراحت ماکور وجود ندارد؛ اما از نحوة روایت یامبر مويتووان

روایتگری و نفي مبنای خطابي را استنباط کرد.

 .0مواضعي که در آن نه تنها صراحت یا دهلت بر روایتگری یامبر وجود نودارد؛

بلکه متالئم با وجه ن ولي و خطابي قرآن و ناسازگار با موضع رؤیاانگاری است.
واکاوی شواهد و ادلة نویسنده نشان ميدهد وی هویچ موضوعي را ذکور نکورده کوه

یامبر آشکارا به روایت رسوهنة خود در قرآن اذعان کرده باشد **.البته دکتر سرو

* عین بیان وی در این باب چنین است« :آوردم که محمد روایتگری است که راستگویانه رؤیاهای رسووهنه و
رم آلود خود را به زبان عرف و به عربي مبین( ،بيمَجاز و بيکنایه) برای ما باز ميگوید» (سرو .)0031 ،
** یا به عبارت بهتر چنین موضعي اساساً در قرآن وجود ندارد.

گاار از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز

 .0مواضعي که نحوة روایت به گونهای است که آشکارا مؤید مبنای رؤیاانگاری باشد.

در مقاله های خود مواضعي را بیان مويکنود کوه نووع روایوت ،حواکي از آن اسوت کوه
یامبر خود حاضر و ناظر و راوی رویدادهاسوت و گوینودهای بوه نوام خودا ،کوامالً

فرامو

شده است؛ مانند محاورة حواریون بوا عیسويبونموریم و رسوش و اسوخ

عیسي با خداوند در سورة مائده یا روایتي که یوامبر از منظورة روز رسوتاخی در
سورة زمر ارائه ميدهد (ر.ک :سورو  .)0031 ،در بررسوي شوواهدی کوه نویسونده در
تأیید موضع دوم ارائة کرده باید گفت :شواهد ماکور که بیشتر از سورههای زمر ،مائوده
و واقعه ذکر شده؛ نمي توانند مؤید مدعای نویسنده باشند؛ زیرا اگر به صدر و ذیل آیات
ماکور در کتاب خدا مراجعه شود ،تأکید بور وجوه خطوابي و ن ولوي آن کوامالً آشوکار

خواهد شد *.به نظر ميرسد دکتر سرو

به سهو یا عمد ،این مسئله را نادیده گرفتوه و

آیات ماکور را به صورت مستقل ارائه کرده است .برایناسواس مويتووان گفوت آیوات
مورد نظر وی و اساساً تمام آیات قرآن ،متالئم با نگر

خطابي و ناسوازگار بوا نگور

رؤیاانگاری بوده و در موضع سوم جای ميگیرند .درنتیجه نویسونده مويبایسوت یوا بوه
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جنبة خطابي و ن ولي قرآن اذعان کند یا اینکه با یک حکم کلي ،اینینیوت سوامع و قائول

در تمام آیات قرآن را ناشي از توهم دوگانگي یامبر بدانود و بوه روایتگوری ایشوان
معتقد شود؛ بنابراین با توجه به مطالب مطرحشده به نظور مويرسود اذعوان بوه تووهم و
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غفلت یامبر از وحدت سامع و قائل و تأکیود بور صودق روایوت ایشوان ،دو مبنوای
ناسازگار بوده و در معتدلتورین رویکورد ،مسوتل م جهول رسوول خودا بوه روایوت
رؤیاهایشان خواهد بود.

* برای نمونه بخشي از سورة مائده که دربارة محاورة حضرت عیسي است و بور خوالف مودعای نویسونده و

گویندة کالم ،جبرئیل است نه یامبر .آیة یش از آن نی چنین است« :قُلْ ال يَسْنََوِ الََْبين ُ وَ الّیَيِنوُ وَ لَنوْ
أَعْجَبَکَ كَثْرَةُ الََْبي ِ فَاّتَقُوا اللَهَ يا أُولِّي اْألَلْبابِ لَعَلَكُمْ ّتُفْلِحُونَ» (مائده .)011 :ازآنجاکه بررسي صدر و ذیول آیوات
ماکور و وجه دهلتشان ،بحثي مستقل از مقالة حاضر است ،تفصیل آن به نوشتاری دیگر واگاار ميشود.

نتيجهگيري
در مقالة حاضر بخشي از شواهد و ادلة مربوط بوه سواحت قدسوي یوامبر کوه دکتور

سرو

در راستای تبیین نظریة رؤیاانگاری وحي ارائه کرده ،موورد بررسوي و سونجش

قرار گرفت .این بررسي نشان ميدهد غفلت و ناهشیاری یوامبر در هنگوام دریافوت
وحي ،اساساً نميتواند به من لة رؤیایي بودن کوالم وحوي باشود؛ زیورا صورف شوباهت

ایباتنشدة حالتهای دو فرایند دریافت وحي و رؤیا نميتواند به معنای عینیت ایون دو
فرایند باشد و با توجه به اینکه حالتهای یامبر در زموان وحوي صورفاً مخوت

بوه

ن ول بي واسطة وحي از جانب خداوند است و همچنین اینکه حالتهوای یوامبر در
این نوع از ن ول اعم از غفلت و ناهشیاری بوده است؛ درنتیجوه نظریوة مواکور در ایون
موضع دارای مشکالت بسیاری مي شوود .تأکیود بور امکوان تکامول و اشوتداد وجوودی
یامبر که اساس ًا بور خوالف رویکورد دیدارشناسوانة موورد ادعوای نویسونده اسوت

درحقیقت نميتواند نافي وجه خطابي آیات قرآن باشود؛ زیورا ایون اشوتداد در سواحت
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خلقي یامبر مطرح مي شود؛ همچنان که قاطبة فیلسوفان مسلمان در باب کیفیت بروز

خلقي یامبر به چنین مبنایي معتقد شده است .دکتر سرو

در اداموه ،برخوي آیوات

قرآن را در تأیید مبنای رؤیاانگاری ارائه ميکند؛ اما مراجعه به صدر و ذیول ایون آیوات،
وجه خطابي آنها را کامال آشکار ميکند .درنهایت نویسنده به سبب تالئوم عمووم آیوات
قرآن با وجه خطابي و ن ولي آن ،در راستای رفع تعارا و ناسازگاری ،توهم دوگانگي
یامبر و غفلت وی از مبنای وحدت سامع و قائول در روایوت رؤیاهوای خوویش را

مطرح کرده و استبصار ب رگاني چون ابنعربي و مولوی به مبنای ماکور را شواهد ایون
امر ذکر ميکند که تهافت چنین مدعایي کامالً روشن است.

گاار از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز

آن مداقه کرده اند و نویسنده به سبب مغالطة عدم وضع تفکیوک بوین سواحات حقوي و

منابع و مآخذ
* قرآن مجید.
 .1ابنسینا ،حسینبنعبداهلل؛ الناس من کت ب الشطا ؛ تحقیو حسون حسونزاده آملوي؛ قوم:
بوستان کتاب.0031 ،
____ .1؛ المب حث ت؛ تحقی و تعلی محسن بیدارفر؛ قم :انتشارات بیدار.0030 ،

____ .0؛ االشطط تات ا التنبی طط ت؛ بووا شوورح خواجووه و تحقیوو کووریم فیضووي؛ قووم:
مطبوعات دیني.0000 ،

____ .1؛ المبدأ االمع د؛ به اهتمام عبداهلل نوراني؛ تهران :انتشارات مؤسسة مطالعات اسالمي
دانشگاه مک گیل.0010 ،
 .1احمدی ،بابک؛ س خت ت ا هرمنوتیك؛ تهران :گام نو.0001 ،

 .1سرو  ،عبدالکریم؛ بس تجرب نبوی؛ تهران :صراط.0030 ،

____ .3؛ قبض ا بس تئوتیك شریعت؛ تهران :صراط.0031 ،

____ .0؛ «مقاهت محمد راوی رؤیاهای رسوهنه (0و»)1؛ سایت جرس.0031 ،
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 .3فارابي ،ابونصر؛ اندیشهه ی اهل مدین ف ضله؛ ترجمه و تحشیة جعفور سوجادی؛ تهوران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.0033 ،
____ .01؛ تحصیل السیادة ا التنبیطه علط السطبیل السیادة  ،ترجموة علوياکبور جوابری
مقدم؛ قم :دارالهدی.0001 ،
 .00طباطبایي ،محمدحسین؛ المیزان؛ تهران :دارالکتب اهسالمیه.0031 ،
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 .01مجلسي ،محمدباقر؛ بح تاالنوات؛ لبنان :مؤسسة الوفا 0111 ،ق.
 .00مالصدرا؛ االسا تاالتبعه؛ قم :طليعة النور0113 ،ق.

____ .01؛ کسر اصن مالج هلیه؛ تصحیح و تحقی محسن جهانگیری؛ تهران :صدرا.0000 ،
 .01معرفووت ،محموودهادی؛ التم یططد فطط علططومالقططر ن؛ [بوويجووا  :الجامعننةالرضننوية فووي
العلوماهسالمیه.0033 ،
 .01نصر ،حسین؛ سه حكیم مسلم ن؛ ترجمة احمد آرام؛ تهران :کتابهای جیبي.0030 ،
 .03واعظووي ،احموود؛ دت مططدی بططر هرمنوتیططك؛ تهووران :انتشووارات ژوهشووگاه فرهنووگ و اندیش وة
اسالمي.0001 ،

 .00هوسرل ،ادمونود؛ ایطدة پدیطد شن سط ؛ ترجموة عبودالکریم رشویدیان؛ تهوران :انتشوارات
علمي و فرهنگي.0001 ،

