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نقد قرآن
١٣
ادعای كروی بودن زمين
بعضی معجزه سازان گفته اند كه آيت زير كروی بودن زمين را می رساند پس معجزه است.
دحاھا ﴿ ﴾٣٠النازعات
ذلك َ َ َ
بعد َ ِ َ
واألرض َ ْ َ
َ َْْ َ
ترجمه :و )خدا( زمين را بعد از آسمان پھن كرد.
كتب لغت و ھمۀ مفسران گفته اند دحی به معنای پھن كردن و گستردن است معجزه تراشان خالف تمام آنان گفته اند كه
دحاھا از دحيه به معنای بيضه گرفته شده يعنی خدا زمين را مثل بيضه كرد يعنی كروی كرد  .اين روال كار معجزه
تراشان است كه معانی لغات قرآن و حتی معانی جمالت را تغيير می دھند تا به مقصود خود برسند .ھر كس بخواھد
معنی لغتی را بفھمد به كتب معتبر لغتنامه مراجعه می كند اما اينان معنی لغت را از خودشان در می آورند.
اما اين ادعای ايشان غلط است و معجزه ای در كار نيست .اوالً چنانچه قبالً تحت عنوان" زمين مسطح است "مطرح
كرديم اين آيت در تناسب با تمام آيات ديگری است كه زمين را مسطح دانسته اند .ثانيا ً اين برداشت در تضاد كامل با
داستان ذوالقرنين است )قبالً توضيح داديم( كه به طور قطع مسطح بودن زمين را می رساند .ثالثا ً به فرض كه سخن
آنان را بپذيريم باز ھم معجزه نيست چون قبالً فالسفۀ يونان مثل فيثاغورث ١٢٠٠ ،سال قبل از محمد ،كروی بودن
زمين را مطرح كرده اند  ١وھمچنين در شعر جاھلی قبل از محمد مفھوم اين آيت با ھمان لغت
" دحاھا "آمده است.
زيد بن عمرو شاعر جاھلی می گويد :٢
دحاھا فلما استوت شدھا بأيد و ارسی عليھا الجباال
ترجمه  :زمين را پھن كرد و چون درست شد آن را با دست خويش قوی گردانيد و كوھھا را بر آن استوار گردانيد.
ادعای پيش بينی پيروزی روم بر ايران
ومن َ ْ ُ
رض َ ُ
الروم ﴿ِ ﴾٢فی َ ْ َ
سيغلبون ﴿ِ ﴾٣فی ِ ْ
يفرح
ويومئذ ْ َ ُ
األمر ِمن َ ْ ُ
سنين ِ ﱠ ِ ْ َ ْ ُ
بضعِ ِ ِ َ
غلبھم َ ْ ِ ُ َ
بعد َ ْ َ ِ ٍ
بعد َ َ ِ ِ ْ
وھم ﱢمن َ ْ ِ
َُِ ِ
قبل َ ِ
غلبت ﱡ ُ
أدنى ْاألَ ْ ِ
المؤمنون ﴿﴾۴روم
ُْْ ُِ َ
ترجمه  :روم شكست خورد ) (٢در نزديكترين سرزمين و بعد از شكستشان پيروز خواھند گرديد ) (٣در ظرف چند
سالى ،كار در گذشته و آينده از آن خداست و در آن روز است كه مؤمنان شاد مى گردند )(۴
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ايران و روم ،دو ابر قدرت آنزمان ،تقريبا ً به طور دائم با ھم در جنگ بودند و موفقيت و شكستھای پياپی از ھر دو
طرف اتفاق می افتاد  .اين امر عادی بود كه يكطرف امسال شكست بخورد و در سال بعد يا چند سال بعد پيروز شود .
البته اين شكستھا و پيروزيھا ھيچ كدام قاطع و نھائی نبود و منجر به سقوط طرف مقابل نمی شد .تنھا شھرھا بود كه
دست به دست می گشت .در چنين شرائطی ھر فردی می توانست پيش بينی كند كه اگر روم امسال شكست خورد در
چند سال آينده پيروز می شود و محمد از ھمين وضع استفاده كرد و آيات ابتدای سورۀ روم را نازل كرد و پيش بينی
كرد كه در عرض چند سال روم پيروز می شود و مؤمنان اين را معجزه می دانند
در زير تيتر مھمترين پيروزی ھا و شكستھای روم و ايران را در حيطۀ زمانی محمد آورده ام ٣
با اين توضيح كه در سالھای ذكر شده و در بين آنان دھھا نبرد ديگر اتفاق افتاده كه با پيشرفت و عقب گرد ھر دو
طرف ھمراه بوده است .معموالً پيروزی به طور پيوسته برای يكطرف وجود نداشته است.
سال  ۶٠٣پس از ميالد حملۀ ايرانيان به روميانسالھای بعد شكست و پيروزيھائی از ھر دو طرف - ۶٠٧شكست سردار رومی  Domenziolosاز ايرانيان
 ۶٠٩سقوط  Edessaو مرمره به دست ايرانيان-
 ۶١١سقوط Antiochو  Emesaبه دست ايرانيان
 ۶١٢پيروزی موقتی روم در  Caesereaو ارمنستان و عقب رانده شدن به دست ايرانيان
 ۶١٣شكست امپراتور روم از ايرانيان در انتاكيه و از دست دادن بخشی از سيسيل
پيروزيھای متعدد ايرانيان در سوريه ،فلسطين ،مصر و افريقا ۶١۴سقوط اورشليم به دست ايرانيان-
 ۶١۶-۶١٧تصاحب مصر ،اسكندريه و ليبيا به دست ايرانيان-
 ۶٢٣شكست  Sahrbarazسردار ايرانی از ھراكليوس امپراتور روم -
 ۶٢۴اشغال ارمنستان ايران توسط روميان و به دنبال آن اشغال آذربايجان تا حد تيسفون
 ۶٢۵حملۀ سه سپاه ايران به روميان و به دنبال آن شكست نسبی سه سردار ايرانی از ھراكليوس امپراتور روم
 ۶٢۶محاصرۀ طوالنی وناموفق قسطنطنيه توسط ايرانيان-
 ۶٢٧-۶٢٨شكست جدی ايرانيان و پيشروی گستردۀ سپاه روم در قلمرو ايران
 - ۶٢٩قبول قرارداد صلح توسط ايران و باز گرداندن سرزمينھای روم به شمول سوريه ،فلسطين و اورشليم و مصر.
اكنون آيات را دوباره با دقت بخوانيد .آيا از اين مبھم تر می توان پيش بينی كرد؟ .روميان پيروز شدند ،تا چه حدی؟ در
كجا؟ در چه تاريخی؟ در چه سرزمينی؟ گفته در سرزمين نزديك ،نزديك به كجا؟ مگر آن سرزمين اسم نداشته است؟
ھمه مبھم است .باز گفته روميان پيروز می شوند .تا چه حدی؟ در كجا؟ در چه زمانی؟ گفته در عرض چند سال.
بازھم ھمه مبھم است .اگر تو پيامبری چرا دقيق و درست پيش بينی نمی كنی؟ پيش بينيھای محمد دقيقاً مثل پيش بينی
رماالن و كاھنان است.
جمالتی سرھم می كنند و آنقدر چيزھای مبھم و نامعين در آن می گذارند كه بخشی از آنھا با ھر فردی جور در می آيد .
مثالً می گويند "تو آرزوھای بزرگ داری .اما در به دست آوردن آنان كوشش كافی نمی كنی .در زندگی با
سختيھای فراوانی روبه رو بوده ای .كسی را دوست می داری و تالش داری به او برسی .دشمنانی داری ولی آنان نمی
توانند به تو ضرر برسانند .از حسودان بر حذر باش .موفقيتی در انتظار توست و "....جمالت ذكر شده با تمامی افراد
بشر در ھر زمان و ھر مكان جور در می آيند و افراد نا آگاه و كم ھوش نيز اينھا را باور می كنند .محمد ھم از اين
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ترفند استفاده كرده است .حال شما بگوئيد كه" روميان شكست خوردند "به كداميك از شكستھای آنان از سال  ۶٠٣تا
 ۶١٧مربوط می شود؟" روميان پيروز می شوند "به كداميك از پيروزيھای آنان از سال  ۶٢٣تا  ۶٢٩مربوط می شود؟
محمد مشكل را درست می كند و خود عقب می ايستد .مطمئن از اين كه نتيجه از طرف مؤمنان ھميشه به نفع اوست.
مؤمنان ھمانگونه كه از جمالت رماالن غيب گوئی استخراج می كنند از جمالت محمد ھم معجزه می
تراشند .می گويند محمد پيروزی روم را پيش بينی كرده اين يك معجزه .در حالی كه ھر كسی در زمان محمد می
توانست چنين امر واضحی را بر اساس سابقۀ تاريخی بيان كند .چنان كه ھر كسی امروز می تواند با قاطعيت پيش
بينی كند كه در ھفته ھای آينده طالبان بمب گذاری بزرگی انجام می دھند و تعداد زيادی را می كشند .اگر اين پيش بينی
كافی است ھمۀ مردم پيغمبرند .مؤمنان باز می گويند كه محمد گفته در عرض چند سال اين پيروزی به دست می آيد،
اينھم معجزۀ دوم .حال با مشكل روبه رو می شوند كه چند سال بين  ٣و ٩سال است پس به طور دلخواه شكست و
پيروزيھائی را انتخاب می كنند كه فاصله شان كمتر از  ١٠سال باشد  .بر چه اصولی؟ تا معجزه جور در بيايد .اما اگر
بخواھيم مالك معقولی برای انتخاب يك شكست و يك پيروزی انتخاب كنيم .تنھا مالك ،فتح اورشليم است چون مقدس
ترين سرزمين برای روميان مسيحی بود .از دست دادن اورشليم توسط روميان در سال  ۶١۴و به دست آوردن مجدد آن
در  ۶٢٩پس از قرارداد صلح است .در اينصورت فاصله بين شكست و پيروزی روم ١۵سال می شود نه  ٩ -٣سال كه
قرآن گفته است  .پس در اينجا نيز محمد خطا كرده است نه معجزه.
ادعای مشخص كردن كم ارتفاع ترين نقطۀ زمين
اخيراً معجزۀ ديگری از آيات فوق بيرون كشيده شده است .گفته اند قرآن گفته كه شكست روم در" ادنی االرض "اتفاق
افتاده يعنی در كم ارتفاع ترين نقطۀ زمين و كم ارتفاع ترين نقطۀ زمين بحر الميت است )حدود  ۴٠٠متر پائينتر از
سطح دريا( در مرز فلسطين و اردن و شكست روم در سواحل بحر الميت اتفاق افتاده ،بنابراين محمد در ١۴٠٠سال
پيش می دانسته كه كم ارتفاع ترين نقطۀ زمين بحر الميت است كه اين يك معجزه است.
اما بررسی اين ادعا:
اوالً :لغت ادنی از ريشۀ دنا به معنای نزديك شد ،است و ادنی به معنای نزديكتر است و تا امروز صحابه و مفسران
ھمگی آن را به معنای نزديكتر دانسته اند .در قرآن در بيست مورد از اين لغت استفاده شده كه در  ١٨مورد به معنی
نزديك است مثل:
 دنی فتدلی )نجم  (٨فكان قاب قوسين او ادنی )نجم (٩ترجمه  :سپس نزديك آمد و نزديكتر شد ) (٨تا به قدر دو كمان يا نزديكترشد )(٩
و در يك مورد به معنی كمتر )از نظر تعداد(:
أن ﱠ
سادسھم َ َ
رابعھم َ َ
تر َ ﱠ
األرض َما ُ ُ
وال
وال َ ْ َ ٍ
نجوى َ َ َ ٍ
ألم َ َ
ََْ
ھو َ ِ ُ ُ ْ
ھو َ ِ ُ ُ ْ
علم َما ِفی ﱠ َ َ ِ
ﷲَ ي ْ َ ُ
خمسة ِ ﱠإال ُ َ
ثالثة ِ ﱠإال ُ َ
يكون ِمن ﱠ ْ َ
السماوات َ َ
وما ِفی ْ َ ْ ِ
إن ﱠ
بما َ ِ ُ
أين َما َ ُ
ذلك َ َ
القيامة ِ ﱠ
ََْ
عليم ﴿ ﴾٧مجادله
ثم َ ﱢ ُ ُ
ﷲَ ِ ُ ﱢ
معھم َ َ
أدنى ِمن َ ِ َ
بكل َ ٍ
وال َ ْ َ َ
ھو َ َ ُ ْ
شیء َ ِ ٌ
يوم ْ ِ َ ِ
كانوا ُ ﱠ
أكثر ِ ﱠإال ُ َ
عملوا ْ َ
ينبئھم ِ َ
ترجمه  :آيا ندانسته اى كه خدا آنچه را كه در آسمانھا و آنچه را كه در زمين است مى داند ھيچ گفت و گوى محرمانه اى
ميان سه تن نيست مگر اين كه او چھارمين آنھاست و نه ميان پنج تن مگر اين كه او ششمين آنھاست و نه كمتر از اين
]عدد[ و نه بيشتر مگر اين كه ھر كجا باشند او با آنھاست)(٧
و در يك مورد به معنای پست تر از نظر ارزش آمده است:
ھو َ ْ َ
ھو َ ٌ
خير  ﴾۶١﴿ .....بقره
قال َ َ ْ َ ْ ِ ُ َ
َ َ ....
أدنى ِ ﱠ ِ
أتستبدلون ﱠ ِ
بالذی ُ َ
الذی ُ َ
ترجمه :آيا آنچه كم ارزشتر است را با آنچه بھتر است عوض می كنيد.
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بنابراين نه در قرآن و نه در لغت ،ادنی به معنای اخفض" پائينتر از نظر ارتفاع" نيامده است مگر خدا نمی توانست از
لغت درست يعنی اخفض استفاده كند .طبق معمول معجزه سازان معنی لغت را تغيير می دھند تا به ھدف خود برسند.
ثانيا ً :به فرض اين كه تغيير معنی لغت را بپذيريم و بپذيريم كه از بين چند شكست فوق ،منظور قرآن شكست روم در
اورشليم )بيت المقدس( بوده است پس محل شكست در بحر الميت يا سواحل آن نبوده بلكه در اورشليم بوده است كه
ارتفاعش حدود  ٧۵٠متر باالتر از سطح بحر است و كم ارتفاعترين نقطۀ زمين نيست .بنابراين بازھم اين معجزه سازی
به بيراھه رفته است.
ادعای اشارۀ قرآن به اكسيژن
يرد ّ
يرد َأن ِ ﱠ
صدره ُ َ ً
ومن ِ ْ
كأنما ﱠ ﱠ ُ
يضله ُ ْ َ ْ
يھديه ُ ْ َ ْ
كذلك
ضيقا َ َ ً
السماء َ َ ِ َ
يجعل َ ْ َ
يشرح َ ْ َ
ﷲ ُ َأن ْ ِ
فمن ِ ِ
صدره ُ ِ ِ ْ َ ِ
يصعد ِفی ﱠ َ
حرجا َ َ ﱠ َ
لإلسالم َ َ
ََ
يجعل ّ
الرجس َ َ
يؤمنون ﴿ ﴾١٢۵انعام
ْ َ ُ
الذين الَ ْ ِ ُ َ
على ﱠ ِ َ
ﷲُ ﱢ ْ َ
ترجمه :پس كسى را كه خدا بخواھد ھدايت نمايد دلش را به پذيرش اسالم می گشايد و ھر كه را بخواھد گمراه كند دلش
را سخت تنگ مى گرداند چنان كه بخواھد به آسمان باال رود )(١٢۵
گفته شده تشبيه تنگ كردن سينه به باالرفتن در آسمان از اين لحاظ است كه ھر چه از سطح زمين دور شويم ميزان
اكسيژن كم می شود و فرد به حالت خفگی می افتد و اين معجزه است چون قرآن يك حقيقت علمی را كه در آنزمان
ناشناخته بوده است ،مطرح كرده است.
اما بررسی اين ادعا:
اوالً :در واقع چنين نيست؛ در كمبود اكسيژن ،سينه گشادتر ھم می شود چون تنفس عميقتر می شود يعنی سيستم تنظيم
تنفس با اتساع بيشتر سينه و افزايش تعداد تنفس سعی می كند كه ھوای بيشتری را به داخل ريه ھا بكشد  .مثل ھنگامی
كه مدتی نفس خود را نگه داريد و سپس رھا كنيد متوجه می شويد كه سينۀ شما در ھنگام دم بيشتر باال می آيد و نفسھای
عميق با فركانس باالتر می كشيد .بنابراين ،اين معجزه به ضد معجزه تبديل می شود يعنی آيت ادعای غلطی كرده است.
ثانيا ً :آنچه از اين آيت صحابه و مفسران فھميده اند اينست كه ھمانطور كه رفتن به آسمان غير ممكن است ايمان پيدا
كردن كسی كه خدا نخواھد نيز غير ممكن است كه معنائی است كه با آيات ديگر قرآن ھم جور در می آيد.
چنانچه در تفسير الدر المنثور از ابن عباس نقل شده است:
عن ابن عباس فی قوله ...كأنما يصعد فی السماء يقول كما ال يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك ال يقدر على أن يدخلالتوحيد واإليمان قلبه حتى يدخله ﷲ فی قلبه )الدر المنثور (٣۵۶/٣
ترجمه :مانند اين كه به آسمان صعود كند )يعنی( ھمانگونه كه آدميزاد نمی تواند به آسمان برسد ھمانگونه نمی تواند
توحيد و ايمان را به قلبش وارد كند مگر اين كه خدا به قلبش داخل كند.
تفسير طبری و ديگر مفسران نيز ھمين نظر را دارند.
تفسير ابن عباس با دو دسته آيات قرآن تناسب تام دارد .اول آياتی كه ھمين تشبيه را به كار برده اند و باالرفتن به آسمان
را ناممكن می دانند
مثل:
ولو َشاء ّ
تبتغی َ َ ً
فإن ْ َ َ ْ َ
لجمعھم
السماء َ َ ْ ِ ُ
كبر َ َ َ
وإن َ َ
بآية َ َ ْ
األرض َ ْ
فتأتيھم ِ ٍ
كان َ ُ َ
ﷲُ َ َ َ َ ُ ْ
عليك ِ ْ َ ُ ُ ْ
استطعت َأن َ ْ َ ِ
أو ُ ﱠ ً
َِ
سلما ِفی ﱠ َ
إعراضھم َ ِ ِ
نفقا ِفی َ ْ ِ
ََ
الھدى َفالَ َ ُ َ ﱠ
الجاھلين ﴿ ﴾٣۵انعام
من ْ َ ِ ِ َ
تكونن ِ َ
على ْ ُ َ
ترجمه) :خطاب به محمد( و اگر اعراض كردن آنان ]از قرآن[ بر تو گران است اگر می توانى نقبى در زمين يا نردبانى
در آسمان بجوى تا معجز ھائى برايشان بياورى]پس چنين كن[ و اگر خدا مى خواست قطعاً آنان را بر
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ھدايت گرد می آورد پس زنھار از نادانان مباش ) (٣۵يعنی نمی توانی نردبانی پيدا كنی و به آسمان روی.
ينصرهُ ﱠ
ﷲُ ِفی ﱡ ْ
واآلخرة َ ْ ْ ُ ْ
ھل ْ ِ َ ﱠ
كان ُ ﱡ
يذھبن َ ُ
فلينظر َ ْ
ليقطع َ ْ ُ ْ
ثم ِ ْ َ ْ
يغيظُ ﴿﴾١۵
يظن َأن ﱠلن
َمن َ َ
فليمدد ِ َ َ ٍ
ُ َ
كيدهُ َما ِ
السماء ُ ﱠ
الدنيا َ ْ ِ َ ِ
بسبب ِ َإلى ﱠ َ
حج
ترجمه :ھر كه می پندارد كه خدا او را در دنيا و آخرت ھرگز يارى نخواھد كرد پس راھی يا وسيله ای بجويد به سوی
آسمان سپس قطع كند آنگاه بنگرد كه آيا نيرنگش چيزى را كه مايۀ خشم او شده از ميان خواھد برد )(١۵
دوم  :تفسير ابن عباس با آياتی كه ھدايت شدن بعد از گمراه شدن توسط خدا را محال می دانند ،متناسب است .مثل:
يضلل ّ
يعمھون ﴿ ﴾١٨۶اعراف
طغيانھم ْ َ ُ َ
ويذرھم ِفی ُ ْ ِ ِ ْ
ھادی َلهُ َ َ ُ ُ ْ
ﷲ ُ َفالَ َ ِ
َمن ْ ِ ِ
ترجمه :ھر كه را خداوند گمراه كند براى او ھيچ ھدايت كننده ای نيست و آنان را در طغيانشان سرگردان وا مى
گذارد)(١٨۶
يضلل ّ
فما َلهُ ِ ْ
ھاد ﴿ ﴾٣٣رعد
من َ ٍ
ومن ْ ِ ِ
ﷲُ َ َ
َ َ ....
ترجمه :كسی را كه خدا گمراه كند ھدايت كننده ای نخواھد داشت.
مفھوم اين دو آيت حدود  ١۵بار در قران تكرار شده است .بنابراين به خاطر تناسب تام آيت مورد بحث با آيات ديگر
قرآن ،مفسران ھمين نظر ابن عباس را درست می دانند كه وجه تشبيه در آيت مورد بحث اينست كه
ھمانطور كه به آسمان باالرفتن غيرممكن است ھدايت كسی كه خدا او را گمراه كرده است ،نيز غيرممكن است .بنابراين
تفسير به كمبود اكسيژن يك تفسير بی پايه است.
ثالثا ً :اشكال سومی كه به اين ادعای معجزه وارد است اينست كه اگر منظور قرآن ارائۀ معجزه بود كافی بود به
صراحت بگويد كه در باالرفتن به آسمان دچار كمبود ھوا برای تنفس می شويد .مگر خدا ناتوان بوده است كه
منظورش را به وضوح بيان كند .بنابراين بنا به دالئل مطرح شده اين معجزه تراشی ھم راه به جائی نمی برد.
دور گردش آب
سير گردش آب عبارتست از  -١:تبخير آب از دريا و تشكيل ابر - ٢حركت دادن ابرھا توسط باد و  - ٣ريزش باراناز ابر  - ۴بازگشت آب به ابحار .گفته شده كه سير گردش آب در قران آمده است و اين معجزه است.
اما از مراحل فوق مرحلۀ ٢و  ٣در قرآن آمده است مثالً:
سحابا ِ َ ً
إذا َ َ ﱠ ْ
رحمته َ ﱠ
حتى ِ َ
ميت َ َ َ ْ َ
ثقاال ُ ْ َ
الماء َ َ ْ َ ْ
كل
الذی ْ ِ ُ
به ِمن ُ ﱢ
أقلت َ َ ً
الرياح ُ ْ ً
بين َ
بشرا َ َ
لبلد ﱠ ٍ
سقناه ُ ِ َ َ ٍ
يرسل ﱢ َ
فأخرج َنا ِ ِ
فأنزلنا ِ ِ
يدی َ ْ َ ِ ِ
وھو ﱠ ِ
َ َُ
به ْ َ
نخرج ْ ْ َ
كذلك ُ ْ ِ ُ
تذكرون ﴿ ﴾۵٧اعراف
لعلكم َ َ ﱠ ُ َ
الثمرات َ َ ِ َ
الموتى َ َ ﱠ ُ ْ
ﱠَ َ ِ
ترجمه :و اوست كه بادھا را پيشاپيش ]باران[ رحمتش مژده رسان مى فرستد تا آن گاه كه ابرھاى گرانبار را بردارند آن
را به سوى سرزمينى مرده برانيم و از آن باران فرود آوريم و از ھر گونه ميوه اى ]از خاك[ برآوريم بدينسان مردگان
را ]نيز از قبرھا[ خارج مى سازيم باشد كه شما متذكر شويد )(۵٧
آيات با معنای مشابه در قرآن فراوانند .اما اين كه باد ابرھا را جابه جا می كند و از ابر باران می بارد امری روشن
است كه انسانھای اوليه ھم می دانسته اند و معجزه نيست .حتی در دوران جاھلی )قبل از محمد( رانده شدن ابر توسط
باد و تقسيم بندی ابرھا از نظر باران زائی و غيره وجود داشته است۴.
از مراحل فوق مرحلۀ  ١كه سخت تر است و مرحلۀ  ۴كه كمی دقت می خواھد را قرآن نگفته است در حالی که مرحلۀ
 ١حتا در عھد عتيق آمده است مثالً در )عاموس  (٨/۵بنابراين معجزه ای در كار نيست.
ادامه دارد
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-----------------. به تاريخچۀ ستاره شناسی كه قبالً مطرح كرديم مراجعه كنيد- ١
 سيره نبو يه البن ھشام باب شعر زيد٢1 - The official history of Heraclius‘ Persian campaigns“ (in „The Roman Army in the East“,
edited by Edward Dabrowa
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